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Mokrý duben a máj chladný k sýpkám, senu přístup žádný.                               Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.

Vydrží řepka na polích? Rozhovor s V. Pikorou
Nikdo nic nezkazí 
vzděláváním svých 
členů a prezentací no-
vých technologií...

Zemědělská půda
Zemědělská půda je 
investicí, jejíž cena ni-
kdy nemůže klesat. To 
je argument všech...

Mnozí z nás musejí 
zaorat mezi 10 – 95% 
ploch zaseté řepky...
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Prasata
Přesto jsou stále nej-
početněji chovanými 
velkými hospodářský-
mi zvířaty v ČR...

str. 10

Vážení kolegové, další Zpravodaj 
RAK PA vychází v první jarní dny 
tohoto roku. Po několika letech 
přichází jaro velmi rozvážně po 
skutečné zimě. Na jedné straně 
se můžeme těšit na lepší ceny za 
mléko oproti velmi špatnému loň-
skému roku. Na straně druhé řada 
porostů už dnes neskýtá záruku 
ani průměrné úrody. 

Týká se to především porostů ře-
pek poškozených zejména v niž-
ších polohách suchem a škůdci. 
Vyvstává všeobecný problém, že 
o přípravcích na ochranu rostlin se 
rozhoduje často bez plného odbor-
ného posouzení všech souvislos-
tí. Dostáváme se pak do situace, 
kdy jsou zakázané pesticidy bez 
adekvátní náhrady. Zemědělec 
pak často nemá šanci plnit své 
poslání z hlediska zajištění po-
travin a zároveň ani nemůže plnit 
své povinnosti z hlediska legisla-
tivy a ekonomiky podniku. Netýká 
se to pouze řepky a ekologicky 
nesmyslného zákazu mořidel ze 
skupiny neonikotinoidů, ale týká 
se to i jiných přípravků proti škůd-
cům, plevelům aj. Každý správný 
zemědělec nemá zájem úmyslně 
ubližovat tomu, co mu poskytuje 
obživu, tedy přírodě. Právě proto 
je důležité, aby se všechny tyto 
změny se skutečnými zemědělci 
více konzultovaly než doposud. 
Myslíme si, že základní organiza-
cí, která za zemědělce musí tuto 
diskuzi táhnout, je AK ČR. Protože 
to myslíme vážně a jsme přesvěd-
čeni, že zemědělci nejsou „škůdci“ 
životního prostředí, tak podniká-
me vlastní kroky. Setkáváme se 
s významnými osobnostmi, které 

často utvářejí názor okolí. Je po-
třeba vnášet názory z praxe mezi 
tyto lidi. Dalším polem působnosti 
jsou semináře. Připravujeme pro 
Vás již 12. 4. 2017 seminář na 
téma Včely a zemědělství, což  
v souvislosti se zmiňovanými ne-
onikotinoidy je kontroverzní téma. 
Letos jsme si dali závazek, že  
z této naší tiskoviny uděláme čtvrt-
letník. Stojíme na počátku nového 
vegetačního roku a zároveň na 
začátku období s novým vedením 
AK ČR. Naše cíle jsou i nadále 
směřovány ve prospěch Vás - po-
ctivých produkčních zemědělců. 
Před námi je nové plánovací ob-
dobí od roku 2020. AK ČR roze-
sílá mezi členy materiál k tomuto 
směrovaný. Věnujte prosím těmto 
dokumentů patřičnou pozornost. 
Je velmi důležité, aby do Bruselu 
přišly odpovědi od co největšího 
počtu skutečných zemědělců! Je 
to malý základ pro složité vyjed-
návání, které na obhajobu našeho 
zemědělství určitě nastane. Právě 
proto, že struktura našeho země-
dělství se vymyká bruselskému 
průměru, tak je důležité naše po-
zice obhajovat od začátku s plnou 
vážností. Je potřeba se už nyní 
tímto směrem co nejvíce zamě-
řit, abychom později zase pouze 
jenom nekomentovali, co rozhodl 
někdo za nás. Do těchto všeobec-
ných pozic se budeme snažit o co 
nejvíce promítat základní směry 
RAK PA. 

Domníváme se, že je důležité, aby 
v českém zemědělství byl objem 
financí dostatečný pro jeho kon-
kurenceschopnost v rámci EU. 
Zároveň je velmi důležité, aby tyto 

finance byly systémově, nejlépe 
dlouhodobě, správně cíleny. Proto 
se i nadále budeme snažit pro-
sazovat stanovené cíle RAK PA. 
Podpory směřovat zemědělcům 
dle toho, jakou vytvářejí přidanou 
hodnotu. Téma aktivní zemědělec, 
ať se to nám nebo Bruselu líbí, se 
objeví nebo vyvstane při každé 
vážnější debatě, jako byly komo-
ditní rady, předsněmovní diskuze 
apod. 

Musíme se snažit o to, aby citli-
vé komodity ještě více než dosud 
byly z hlediska dotačního systému 
vnímány opravdu „citlivě“. K tomu 
je nezbytné, aby jejich podpora 
byla u nás srovnatelná s vyspělý-
mi zeměmi EU. Důležité je, aby se 
to týkalo všech citlivých komodit 
našeho zemědělství, ne Bruselu. 
Neobstojí v této souvislosti argu-
ment, že náš rozpočet na to nesta-
čí. Jestliže stačí na různé podpory 
bez jakékoliv vazby na produkci, 
tak má určitě rezervy ve směru  
k citlivým komoditám, které při-
nášejí zaměstnanost a přidanou 

hodnotu. Můžeme uvést například 
chov dojných krav, ale i takové 
tradiční plodiny jako je cukrovka  
a brambory. 

Žijeme v době klimatických změn  
a také v době často s tím souvisejí-
cích výkyvů cen zemědělských ko-
modit. Pokládáme proto za důleži-
té prosazovat systémová opatření, 
která by chránila zemědělce před 
těmito vlivy. Neměli bychom napří-
klad o FTPR mluvit až tak „rouhač-
sky“ dlouho. Z hlediska podpory 
pojištění zůstává i u pojistitelných 
rizik cíl snažit se zvýšit současné 
hranice pro podporu od PGRLF 
a její dostupnost pro všechny ve-
likosti zemědělských podnikate-
lů. Případný třetí pilíř evropských 
podpor zaměřený na ochranu proti 
výkyvům cen pokládáme za dobré 
řešení pro produkční zemědělce.  
I tady je však třeba pamatovat 
na to, že ďábel bývá často skrytý  
v detailu. Tím spíš, že evropských 
peněz nebude do zemědělství 
více. Potřebujeme mít srovnatelné 
podnikatelské prostředí s vyspělý-

Úvodní slovo



Další investice čekají na 
dokončení v roce 2017. 
Spolupráce s bankou je pro nás 
dlouhodobě naprosto klíčová.

Co je pro Vás při spolupráci 
s bankou důležité? Na jakých 
službách Vám nejvíce záleží? 
Čím se řídíte při výběru 
banky? 
Na spolupráci s bankou 
je skutečně důležité, aby 
se jednalo o spolehlivého 
partnera. Pokud se dostanete 

Jak se dařilo Vaší firmě 
v roce 2016?
Rok 2016 byl pro naši 
společnost zátěžový. Začínal 
tak, že obě naše stěžejní 
komodity, mléko a vepřové 
maso, byly cenově na 
dlouhodobém minimu. Tento 
stav trval u masa do června 
a u mléka až do podzimu. 
Cenové propady se nám však 
podařilo ustát. Konec roku 
byl pak ve znamení příznivých 
prognóz z trhu u obou 
komodit. Rok 2016 považuji 
za složitý, ale úspěšný. 
 
Jakou roli hrála banka při 
rozvoji Vašeho podnikání 
v roce 2016? 
Sberbank hraje v posledních 
letech významnou roli při 
rozvoji našeho podniku. 
Zdroje na investice 
naplánované na rok 2016 
byly včas zajištěny a použity. 

do situace, ve které byla naše 
společnost na počátku roku 
2016, potřebujete vědět, 
že banka je na vaší straně. 
Sberbank nám pomohla najít 
řešení. 

Vidíme, že mnoho projektů 
zemědělských podniků 
nebylo realizováno z důvodu 
nedostupného financování. 
I když se jednalo o hotové 
a životaschopné projekty 
připravené na spuštění, 

v posledním okamžiku investor 
nedosáhl na financování. Se 
Sberbank proto již na začátku 
projektu řešíme proveditelnost 
a podmínky spolupráce. 
A právě to jsou kritéria, 
kterými se řídíme při výběru 
banky. Samozřejmě, že 
důležitá je i role bankéře.

Máte nějaké osobní motto, 
které Vám pomáhá při 
rozvoji Vašeho podnikání? 
Pořád směřovat rovně vpřed.

„Rok 2016 byl pro zemědělství velmi náročný.
Museli jsme překonat spoustu překážek, ale uspěli jsme,“
říká Ing. Jindřich Jílek, 
předseda Agro Družstva 
Sebranice, které působí 
na trhu již 25 let.

Firemní centrum Sberbank
tel.: 800 133 444, e-mail: firmy@sberbankcz.cz

Zemědělství je komplikovaný obor. Spolupráce se Sberbank je pro 
Agro Družstvo Sebranice klíčová. 

mi evropskými zeměmi i v tom, co 
je pro nás základní, a to je ochra-
na zemědělské půdy. Jestliže mlu-
víme o ochraně zemědělské půdy 
a myslíme to vážně, nemůžeme 
začínat ochranou před erozí. Mu-
síme začínat ochranou před tím, 
abychom tuto půdu jednodušeji 
než v ostatních zemích EU prodá-
vali z rukou místních zemědělců. 
Místo dlouhých diskuzí na toto 
téma bychom doporučovali kouk-
nout do vyspělejších demokracií, 
jak se tento problém řeší. 
V druhé polovině března jste mož-
ná viděli reportáž v ČT o zeměděl-
ských školách, kde RAK PA vy-
stoupila. Další velké téma a stále 
dokola a dokola.  Jde ruku v ruce 
s propagací českého zemědělství. 
Neodborná veřejnost nás stále 
vnímá jako něco podřadného. Ne, 
nepřeháním. Šikovný kluk, který 
se byl podívat na dni otevřených 
dveří na střední zemědělské škole 
a věděl o technice stejně jako stu-
dent třetího ročníku, do této ško-
ly nikdy nenastoupil. Rozmluvila 
mu to maminka s odůvodněním, 
že přeci nepůjde na „zemědělku“, 
protože má na víc.  Zemědělství 
je opravdu oborem zítřka a není  
o březových košťatech, jak si mno-
zí myslí. 

České potraviny opravdu české. 
Tohle by se mohlo stát hlavním 
mottem. Nelze se spoléhat pouze 
na značení potravin, které je často 
jen o přebalování na našem úze-
mí. Musí být vše jasně dáno legis-
lativně. Bohužel. Co není zakázá-
no, jako by bylo povoleno. Rovněž 
značení CZ není zárukou kvality. 
Obchodní řetězce jsou trnem  
v patě českých zemědělců, výrob-
ců i spotřebitelů, ti už si to uvědo-
mují méně. Pokud tlačí především 

České potraviny 
opravdu české.

Přejeme veselé Velikonoce

na cenu, buřty za 30 Kč/
kg asi nikdy maso neuvidí. 
Kolikrát se podivujeme nad 
tím, jak je možné, že někte-
ré „masné“ výrobky jsou lev-
nější než krmení pro zvířata, 
která mají obsah živočišné-
ho původu kolem 4%. 

Ing. Leoš Říha předseda  
představenstva RAK PA  

a Ing. Rektorisová Vanda  
 ředitelka  RAK PA
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Účastnili jsme se různých setkání.  
Ohlédnutí za některými z nich 

Nový rok jsme zahájili první odbornou akcí na téma  
kukuřic a trávy

Více než 60 účastníků neodra-
dilo počasí a téměř celý den se 

věnovali problematice pěstová-
ní kukuřic a trav v Šedivci dne  
10. 1. 2017. Nezapomněli jsme 
ale na další témata, jako jsou do-

tační programy anebo protieroz-
ní opatření. Zkrátka program byl 
pestrý. Všichni vydrželi poslouchat 
zajímavé přednášky až do pozd-

ního odpoledne. Co můžete být 
lepší zpětnou vazbou na kvalitu  
mluvčích? 
Neprchající posluchači!

10. 1. 2017

Půda, základní výrobní prostředek zemědělců.  
Toto téma bylo tím stěžejním pro náš druhý seminář.

Pestré obsazení kvalitních  
a zajímavých mluvčích lákalo 
do Černé za Bory samo o sobě. 
Ze společnosti Leading Farmers  
o technologiích v zemědělství mlu-

vili: Ing. Pavel Milata, Ing. Václav 
Jirka, Ph.D., Ing. Lucie Peklová, 
Ph.D. Biologická aktivace půdy má 
v dnešní době obrovský význam 
pro kvalitu půd. Půdy jsou dnes 
často degenerované. Biologické 
produkty na aktivaci půd a více 

představil Ing. Jiří Teren z Envi 
Produkt, s.r.o. 

Téma precizní zemědělství v běž-
né praxi přednášel Doc. Ing. Milan 
Kroulík z České zemědělské univer-
zity v Praze, kterého zemědělské 

veřejnosti asi nemusíme předsta-
vovat. Posledním výborným mluv-
čím tohoto semináře byl odborník  
z Mendlovy univerzity v Brně Ing. 
Vojtěch Lukas, Ph.D. a bylo to 
o aplikaci hnojiv.  

21. 2. 2017

Seminář „Zelená nafta“

Dlouho avizovaná vratka spotřeb-
ní daně za pohonné hmoty, které 
zemědělci využili při hospodaření 
v živočišné výrobě. Jistě se jedná 
o velmi vítanou pomoc pro živo-

čišnou výrobu. V roce minulém 
RAK PA plánovala školení v květ-
nu. Protože se prostě legislativně 
nedalo nic do kupy, muselo být 
odložené. Je rok 2017 a máme za 
sebou dlouho očekávané školení, 
které probíhalo spíše jako diskuze 

v Chrudimi. Vyplynulo mnoho do-
tazů, které by měly být konzultová-
ny. Celní správa slíbila další spo-
lupráci. Pokud budou nějaké nové 
materiály (aktualizovaný seznam 
činností apod.), uveřejníme jej na 
www.rakpa.cz.

13. 3. 2017 Nevylučujeme  
další možné  

setkání a debatu. 

Budeme Vás  
o tom informovat 
po linii RAK PA  

a rovněž by to bylo 
uvedeno na našich 

webových  
stránkách.  

Jarní 4. kolo PRV - dotační příležitosti pro zemědělce
21. 3. 2017

Váhali jsme, zda organizovat se-
minář k jarnímu 4. kolu PRV. Mož-
nosti jsou v tomto kole přeci jen 

jiné, než budou na podzim. Zájemci  
z řad zemědělců i nečlenů AK ČR 
přesto přijeli a poslechli si obecné 
podmínky pro jednotlivé operace, 
které přednesly pracovnice MZe. 

Postup administrace žádostí na-
stínila pracovnice SZIF. Jsme rádi, 
že za námi přijeli zástupci MZe až 
z daleké Prahy a vážíme si toho. 
Přesto bychom byli moc rádi, kdy-

by bylo poukázáno více na věci 
praktické s „vypíchnutím“ tohoto 
důležitého. Velmi pěkně navázali 
naši hosté z řad bank a poradců, 
kteří to spojili se svou praxí.



Máme nového kolegu v našem 
regionálním týmu. Ing. Josef Ště-
panovský je ředitelem Okresní 
agrární komory Pardubice. Těší-
me se na spolupráci! Představil se 
nám sám. 

Vážení členové Agrární komory, 
dovolte mi, abych se představil. 
Jmenuji se Josef Štěpanovský je 
mi 39 let a od 1. března jsem byl 
ustanoven k vykonávání funkce 
ředitele Okresní agrární komory. 

Pro výkon této zajímavé a zodpo-
vědné funkce se budu snažit vyu-
žít především své pracovní zkuše-
nosti ze zemědělského provozu, 

teoretické znalosti, ale také zdravý 
selský rozum.
 Naše rodina se hospo-
daření věnuje již po staletí. Země-
dělstvím se intenzivně zabývám 
od roku 1992, kdy můj otec založil 
firmu na výrobu krmných směsí  
a následně v roce 1994 zeměděl-
skou farmu, kterou provozujeme 
v Černé u Bohdanče. Vystudoval 
jsem Střední zemědělskou školu 
v Chrudimi a Provozně ekonomic-
kou fakultu České zemědělské 
univerzity v Praze. V naší firmě 
jsem pracoval víceméně ve všech 
dostupných profesích. Nejprve ve 
výrobně krmných směsí a prodej-
ně krmiv, v chovu prasat (zrušen 

v roce 2011) a v rostlinné výrobě.  
V letech 2001 až 2009 jsem pra-
coval v jiném odvětví. V současné 
době v naší firmě pracuji zejmé-
na jako zootechnik v chovu krav  
s tržní produkcí mléka. Mám na 
starosti celkové řízení stáda včet-
ně veškeré administrativy a žá-
dostí o dotace. Jako radní města 
Lázně Bohdaneč mám také zkuše-
nosti se státní správou. 
 Při výkonu své funkce 
chci navázat na, dle mého ná-
zoru, precizně odvedenou práci 
mých předchůdkyň Ing. Vlasákové  
a Ing. Klímové. V současné době 
se snažím za pomoci Ing. Klímové 
v dané problematice co nejrychleji 

zorientovat. Za tuto pomoc ji proto 
velmi děkuji. Hodlám pokračovat 
v tvorbě informačního týdeníku 
Zpravodaj OAKPA, v pořádání 
smysluplných odborných seminá-
řů, spolupořádání Mlsu, Okresních 
dožínek a tradičního plesu. Budu 
nadále úzce spolupracovat s růz-
nými subjekty jako jsou například 
Zemědělský svaz, Agrovenkov, 
Krajská agrární komora, OHD, ale 
také s Pardubickým krajským úřa-
dem a Magistrátem města Pardu-
bice. Pokud budete mít jakékoliv 
dotazy nebo problémy, s kterými 
bych vám mohl pomoci, neváhejte 
mě kontaktovat. Budu také rád za 
vaše potenciální rady a nápady.

Máme nového kolegu v našem regionálním týmu

Zemědělská půda – kam až může vyrůst její cena? 

Zemědělská půda je investicí, jejíž 
cena nikdy nemůže klesat. To je 
obvyklý argument všech, kteří do 
této nemovitosti investují. Ať už 
zemědělci, kteří si kupují půdu pro 
vlastní podnikání, nebo investoři, 
kteří věří na budoucí růst ceny. 
Historická statistika jim dává za 
pravdu, od roku 2003 průměrná 
kupní cena půdy nepřetržitě roste, 
v průměru 5 – 15% ročně. Může 
být růst převyšující běžnou infla-
ci dlouhodobě udržitelný? Nebo 
může i zemědělskou půdu potkat 
cenová bublina podobná hypotéč-
ní krizi? Přečtěte si názor země-
dělských expertů z UnicreditBank.

Zemědělské půdy 
ubývá, stává se z ní 

nedostatková  
komodita

Každoročně dochází k úbytku ze-
mědělské půdy zhruba o 4 500 
hektarů. Pro přirovnání každoroč-
ně zmizí z mapy jeden větší země-
dělský podnik, ale pořád se jedná 
pouze o promile z celkové rozlohy 
zemědělské půdy v České repub-
lice. Pokud by růst cen měl pouze 
vyrovnávat úbytek půdy, statistic-
ky by měla kupní cena růst maxi-
málně do jednotek procent ročně. 
Nehledě na to, že Česká republika 
nedostatkem zemědělské půdy 
netrpí a trpět v dohledné době ne-
bude. Pokud by úbytek zeměděl-
ské půdy způsoboval nedostatek 
surovin, nemohlo by každoročně 
docházet k nárůstu pastvin na 
úkor orné půdy. Protože potraviny 
jsou produkovány zejména z orné 
půdy, pastviny je nutné vnímat jako 
rezervu pro půdní fond pro případ 

půdy však přeje setrvalý růst ceny 
půdy, který jim tak zvyšuje roční 
výnos z investice. Je však udržitel-
né počítat každý rok s nárůstem?

Čistý zisk zeměděl-
ského sektoru nemusí 

růst věčně
Ziskovost zemědělství od roku 
2011 trvale rostla, v roce 2014 
dosáhla maximálních hodnot přes 
20 mld. Kč. Tento fakt se projevil 
zejména ve schopnosti zeměděl-
ských podniků platit více za země-
dělskou půdu. Zisk z předchozího 
roku se promítl ještě v roce 2015, 
kdy podniky utratily volné zdroje 
do nákupů pozemků, na kterých 
hospodaří. Pokles cen komodit 
způsobil nižší ziskovost v roce 
2015 a výhled není příliš příznivý 
ani pro letošní rok. Zemědělské 
podniky nebudou už mít tolik vol-
ných zdrojů, některé se budou po-
týkat se splátkami úvěrů, které si 
vzaly v období růstu cen. 

Podíváme-li se na historické ceny 
půdy, tak se růst zpomalil v letech 
2010 a 2011, tedy v předešlém 
krizovém období. Je možné, že 
se tato zkušenost zopakuje a opět 
dojde ke korekci růstu ceny.
Výnos z hektaru není 
ovlivněn vlastnictvím 

Platí pravidlo, že výborný země-
dělský podnik půdu k hospodaření 
vždy sežene, protože dokáže za-
platit nejvíc na nájemném. Naopak 
špatný podnik nebude s větším 
podílem vlastněných hektarů zis-
kovější, maximálně se zvýší jeho 
prodejní cena. Bankovní statistiky 
ukazují, že větší zemědělské pod-
niky dosahují průměrné ziskovos-
ti před odpisy zhruba na úrovni  
10 tis. Kč / hektar obhospodařo-
vané plochy. Protože pracujeme  
s průměrnou hodnotou, v této zisko-
vosti už je započítané nájemné na 

těch hektarech, které v nájmu jsou. 
Když si podnik z vlastních zdrojů 
koupí hektar půdy, zvyšuje tím prů-
měrný zisk o 3 tis. Kč jako úsporu  
z nájemného. Jestliže ale tento 
hektar pořídí s průměrnou cenou 
150 tis. Kč se 100% bankovním 
financováním, může se výnos  
z hektaru snížit o 10 tis. pravidelné 
splátky jistiny při 15letém finan-
cování. Představme si příklad, 
že podnik má 30 – 40% vlastních 
pozemků, ale všechny pořízené  
z dlouhodobého úvěru s výše uve-
denými parametry. Jakmile dojde 
ke snížení cen komodit a snížení 
ziskovosti, výrazně to ovlivní jeho 
volné zdroje pro budoucí období. 
V extrémním případě může tako-
vý podnik mít problémy s krytím 
dalších závazků nebo úvěrů ne-
zbytných k pořízení zemědělské 
techniky. Zdá se, že růst cen půdy 
byl podporován zejména růstem 
ziskovosti celého zemědělského 
sektoru. Jestliže dojde k pokle-
su ziskovosti, mělo by tím dojít  
k adekvátnímu snížení tempa růs-
tu cen zemědělské půdy. V opač-
ném případě se mohou zeměděl-
ské podniky dostat do situace, že 
jim zisk z hektaru nedokáže pokrýt 
ani splátky úvěru na jeho nákup. 
Jakkoliv banky podporují úvěry na 
nákup půdy jako bezpečnou in-
vestici, měl by každý zemědělský 
podnikatel zvážit, zda tyto úvěry 
dokáže ze svého podnikání splá-
cet. Jinak by se mohl přiblížit k nej-
horší variantě, kdy své podnikání  
i s hektary bude muset předat ji-
nému podniku, který sice tolik 
vlastních hektarů nemá, ale z hos-
podaření mu zůstává výrazně víc 
volných zdrojů. 

Mgr. Martin Potůček 
Manažer 

Firemní kompetenční centrum
 UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia, a.s.

nutnosti. Jakkoliv dochází k úbytku 
zemědělské půdy a můžeme vést 
polemiku, zda je tempo rychlé, po-
malé, zda se mu lze efektivně brá-
nit, není logické obhajovat rychle 
rostoucí ceny půdy právě tímto 
argumentem. 
Ceny půdy jsou stále 
nižší než v západních 

zemích EU
Veškeré statistiky ukazují, že ceny 
české zemědělské půdy jsou nižší 
než v ostatních zemích EU. Proto 
je logické, aby cena zemědělské 
půdy rostla a přiblížila se cenám 
obvyklým v EU. Tohle je nejčas-
tější argument těch, kteří spekulují 
na budoucí růst cen. Objektivní 
statistika je ale složitější.

Česká republika je velmi speci-
fickou zemí, co se týče struktury 
zemědělského podnikání. Na jed-
nu stranu jsou v ČR zemědělské 
pozemky nejroztříštěnější v EU, 
průměrná velikost parcely je zhru-
ba 0,5 ha. Na druhou stranu je  
v ČR největší podíl větších ze-
mědělských podniků, které ob-
hospodařují významný podíl půdy  
v nájmu. Oba faktory průměrnou 
kupní cenu snižují. Pokud si někdo 
koupí zemědělskou půdu v lokali-
tě, kde hospodaří několik větších 
podniků, fakticky nemá velkou 
šanci nakumulovat dostatečné 
množství pozemků na to, aby se 
stal plnohodnotným zemědělským 
podnikatelem. Hlavním zdrojem 
příjmů je tak nájemné, které se ale 
při průměrné ceně půdy pohybuje 
na úrovni 2 – 3% kupní ceny ne-
movitosti. V době nulové inflace je 
to lepší výnos než na běžném účtu 
v bance. Pokud se však průměrný 
historický výnos dluhopisových 
fondů pohybuje kolem 4 - 5%, sa-
motné nájemné už tolik atraktivní 
není. Investorům do zemědělské 



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 

V roce 2015 se prezentoval ZUN-
HAMMER zcela no-vé koncepce  
z lehkého sklolaminátu bez přídav-
ného rámu. Tento revoluční krok 
ocenila komise DLG pre-miovou 
stříbrnou medailí mezi novinkami.
Nyní rozšířil bavorský specialis-
ta tuto řadu cister-nových vozu  
o ULT 24. Nové vozidlo má 3-osy, 
vzdu-chem odpružený podvozek  
a objem nádrže 21 m3. Také tento 
transportér tekutin je kompletně 
zhotoven z lehkého sklolaminátu 
bez přídavného rámu. 

Novým produktem podtrhuje vý-
robce dlouholetý vývoj v oblasti 
použití pracovního materiálu umě-
lé hmoty vyztužené sklolaminátem 
(GfK).

Lehký a flexibilní
„Hledali jsme cisternový vůz jako 
přivážecí pro náš velký samojízd-
ný Terra Variant (21 m3 objem ná-
drže, 600 PS). Přitom se jednalo  
zcela o novou stavbu ze-sílením 
konstrukce nádrže z umělé hmo-
ty, která pře-nese velké zatížení. 
I vlnolami přispívají významným 
dílem k celkové statice.

Nový koncept cisternového návěsu 
přichází zcela  bez rámu  podvoz-
ku, pouze vzduchem odpružené 
nápravy jsou vyrobeny z oceli. Tím 
je kompletně celá nádrž absolutně 
odolná proti korozi; kejdě, digestá-
tu, umělým hnojivům a tak je dosa-
ženo extrémní život-nosti.
V praktickém nasazení boduje 
bezrámová koncepce cisternové-
ho přívěsu známými argumenty: 
jednodu-chá obsluha, nepatrná 
údržba a malá vlastní hmot-nost. 
Svými 21 m3 se hodí optimálně 
k mnoha velkým aplikačním vozi-
dlům, 

Optimalizovaná logistika 
Effektivní dopravník kejdy a digestátu bezrá-

mové koncepce s umělohmot-nou nádrží vyztu-
ženou sklolaminátem (GtK)

Novinka od ZUNHAM-
MERA na EUROTIER  
v Hannoveru 2016

Technická data:
• Nádrž s 21,0 m3
• Vlastní hmotnost cca 5 t
• Celková hmotnost 24 t
• Užitečné zatížení 19 t
• Vzduchem odpružené nápravy znamenají vyšší jízdní kon-
fort
• Napojovací systém 8 nebo 10 Zoll

S nízkou vlastní hmotností cca 
5,0 t může tříosý Ultra-Light-Tan-

kwagen (ULT)  převážet  
19 t tekutiny.
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a priority, jaké hlavní  
a jaké vedlejší 
Hlavní témata, která chci prosazo-
vat: Ochrana zemědělské půdy 
před spekulativními prodeji mimo 
naše zemědělce. Dále před ne-
smyslným plýtváním ornou půdou, 
zastavováním stavbami bez přida-
né hodnoty pro národní hospodář-
ství (sklady, cyklostezky apod.). 
Ochrana půdy před neodborným 
hospodařením,  jako je malý podíl 
vnosu organické hmoty do půdy, 
zejména přes ŽV, neodborné ve-
dení výživy půdy, neodborné bio-
hospodaření apod.

Zemědělské podpory směřovat 
nejvíce tam, kde přináší co největ-
ší přidanou hodnotu. Aktivní český 
zemědělec je tradičně producent 
kvalitních konkurenceschopných 
surovin pro potravináře, a přitom 
odborně pečuje o krajinu. Není 
pouhý údržbář krajiny, který za 
úplatu uvolňuje trh ostatním pro-
ducentům v EU.

Podpora citlivých komodit (cit-
livých dle skutečné ekonomiky  
a významné pro hospodaření  
v naší krajině, nikoliv dle seznamu 
EU). Podpora musí být srovnatel-
ná u nás s okolními zeměmi, včet-
ně podpor národních, regionálních 

a zároveň, včetně stejných podmí-
nek pro obdržení a kontrolu podpor 
(přidaná hodnota a zaměstnanost 
na venkově přinese návratnost 
těchto podpor, tak jako v ostatních 
hospodářsky vyspělých zemích). 

Zemědělské pojištění musí rea-
govat na vývoj klimatických změn 
sazbou podpor, podpora dostupná 
stejně pro malé i velké, nastavení 
systému pro řešení těžko pojistitel-
ných rizik! 

Cesta našich kvalitních potravin 
na pulty v naší zemi musí být  
v zájmu našich obyvatel co nej-
více upřednostňovaná. Vzhle-
dem k tomu, že stále ještě není ta-
ková vazba k místním potravinám, 
jako v zemích na západ od nás, 
tak je o to důležitější role státu  
v propagaci, regulaci a kontrole 
trhu ve prospěch našich potravin 
a ve prospěch rovnoměrnějších  
a spravedlivějších rozdělení marží 
ve vertikále zemědělec – zpraco-
vatel – obchodník. 

Zvýšení prestiže našeho země-
dělství – propagace moderního 
zemědělství a jako jedinečného 
oboru, který pracuje s přírodou, 
lidmi a technikou, a přitom tvo-
ří hodnoty nezbytné pro lidskou 

existenci. 
3. Čím chci oslovit  
členskou základnu  
a delegáty
Členy chci oslovit cíly, které chci 
opravdu důsledně prosazovat  
a snahou působit na větší vážnost 
AK ČR a její větší přínosnost i při-
tažlivost pro členy. 

4. Kde vidím pozici  
komory
Pozice komory je hlavní organi-
zace zemědělců při hájení jejich 
základních profesních zájmů. 
Pokládám za nutné, aby byla co 
nejvíce ekonomicky a i politicky or-
ganizačně nezávislá. Váha AK by 
měla ještě více odpovídat tomu, 
kolik zemědělců sdružuje. 

5. Jaké vnímám mož-
nosti rozvoje a posílení  
komory
Možnost rozvoje komory je ve vět-
ším využití potenciálu členů. Každý 
člen by měl mít větší možnost k za-
pojení se k připomínkování řešené 
problematiky a jeho připomínky by 
měly být vypořádány s odůvod-
něními. Důležité je, aby fungoval 
efektivně v rámci možností co nej-
více i systémově, kdy má každý 
co největší možnost vyjádřit své 

Profil kandidáta Ing. Leoše Říhy

Stručná osobní  
vizitka: 

věk: 50 let

vystudovaný obor: VŠZ agrono-
mická fakulta, obor fytotechnický
 
profesní zkušenosti/praxe v ze-
mědělství: 9 let agronom, 20 let 
ředitel KLAS Nekoř a.s., 1500 ha 
z.p., 600 ks dojných krav, LFA, při-
družená obchodní činnost prodej  
a servis zemědělské techniky  
a osiv

současné zaměstnání: ředitel  
a předseda představenstva KLAS 
Nekoř a.s. 

pozice v AK ČR, kraji, okrese: 
víceprezident,  předseda RAK PA, 
předseda OAK UO

délka působení v AK ČR: 20 let

1. Co chci prosazovat  
v případě úspěšné volby
V případě úspěšné volby chci pro-
sazovat zájmy poctivých zeměděl-
ců členů AK ČR.

2. Jaký směr, témata 

Dne 16.3.2017 byl na volebním XXV. sněmu AK ČR v Olomouci znovu zvolen na viceprezidenta sněmovny 
všeobecné Ing. Leoš Říha. Gratulujeme!
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stanovisko, ale při zpětné vazbě 
respektuje objektivní důvody, proč 
jeho názor byl případně nepřijat. 
Členové by měli mít přínos ze své-
ho členství nejen ve směrování 
dotační politiky v zájmu svých čle-
nů, ale i v přednostním poskyto-
vání individuálních služeb a pora-
denství na vyšší úrovni a za nižší 
cenu, než najdou jinde. Zároveň 
AK ČR by měla vedle intenzívnější 
komunikace mezi svými členy, pro-
střednictvím zesílení vazeb cen-
tra kraje – okresy, sofistikovaněji  
a výrazněji komunikovat s odbor-
nou i laickou veřejností. Komora 
musí vystupovat a hledat další 
cesty, aby byla organizací pro ze-
mědělce přitažlivou a pro veřejnost 
přesvědčivou. 

6. S kým chci spolupra-
covat (jiné organizace 
doma i v zahraničí)

Vedle organizací, které AK sdružu-
je, kde je úzká a férová spolupráce 
nezbytná, je důležitá spolupráce  
s dalšími organizacemi zeměděl-
ců, které jsou mimo AK, ale také 
s nezemědělskými organizacemi, 
působícími ve venkovském pro-
storu. 
 
7. Kde by měla posílit  
politika MZe, kde jsou 
příležitosti, možnosti, 
jiné zaměření 
Politika MZe 
– by měla ještě více než dosavad 
hájit specifické zájmy a potřeby 
našeho zemědělství, proti často 
těžko použitelným pravidlům EU 
- měla by vidět dlouhodobé zájmy 
naší země od ochrany půdy, přes 
větší podporu aktivních, produkč-
ních zemědělců, až po intenzívní 
ochranu trhu s potravinami před 
nekvalitními dovozy

- měla by brát připomínky nevlád-
ních organizací úměrně velikosti, 
ne dle toho, jak se to zrovna poli-
ticky hodí, a či se raději nevymluvit 
na nejednotu zemědělců.

8. Jaký by měl být rá-
mec EU politiky, aby  
vyhovoval ČR
Rámec politiky EU by měl být více 
ve prospěch zemědělců, kteří za-
jišťují obyvatelům EU kvalitní veš-
keré potraviny, než kvalitní odběr 
dotací, a to bez ohledu na velikost, 
či vlastníka nebo strukturu země-
dělských firem. EU by měla řešit, 
více než dosud, efektivnost a kon-
kurenceschopnost zemědělství  
v rámci světa. Pro ČR je důležité, 
aby EU dokonale respektovala 
specifiku zemědělství některých 
zemí, např. u nás neomezovat far-
mu za velikost, ale zároveň je pro 
nás i důležité stanovit hranice pro 

národní podpory, aby se v „jed-
notné“ politice EU nestalo země-
dělství jednotlivých zemí soutěží 
jejich národních rozpočtů. 

9. Osobní sdělení ke  
čtenářům
AK ČR je pro mě dlouhodobě hlav-
ní organizací, která pomáhá ze-
mědělcům v naší krásné, náročné, 
jedinečné a často i nedoceněné 
práci. Je to jediná nevládní orga-
nizace, ve které se dlouhodobě 
angažuji a hodně mi proto záleží 
na tom, aby její význam pro země-
dělství stoupal. K tomu chci spojit 
své každodenní provozní zkuše-
nosti ze zemědělské praxe, s po-
znatky a kontakty získanými při 
svém působení v AK ČR, včetně 
zkušeností za poslední dva roky  
v práci víceprezidenta, protože náš 
obor si co nejvíce důstojné a vlivné 
zastavení zaslouží a potřebuje. 
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Jak dlouho ještě vydrží řepka na našich polích? 

Pro mnohého pěstitele řep-
ky v našem kraji je letošní 
jaro velmi nepříjemné. Mno-
zí z nás musejí zaorat mezi 
10 – 95% ploch zaseté řepky. 
Každý podnik musí zvážit, 
podle svých konkrétních 
podmínek, jakou naseje ná-
hradní plodinu. Řepka je pro 
nás zemědělce, kteří se mu-
sejí potýkat s havarovanou 
zemědělskou soustavou, 
velmi důležitá tržní plodina. 
Vloni na podzim, bylo podle 
ČSÚ naseto 407 000 ha řep-
ky ozimé. Na jaře odhaduje 
zatím SPZO, že bude zaorá-
no cca 20 tisíc hektarů. Ko-
lik vlastně bude zaoráno se 

upřesní v první polovině mě-
síce dubna na základě šetře-
ní, které SPZO provede. 

Velmi špatný stav řepky  
(v podmínkách teplé oblasti 
východních Čech) je způso-
ben tím, že nebylo použito 
mořené osivo neonikoti-
noidními mořidly. Tím byla 
plně otevřena cesta všem 
škůdcům, kteří své příleži-
tosti plně využili. Zeměděl-
ci měli na ochranu řepky 
pouze omezené možnosti  
v použití insekticidů během 
podzimní vegetace. Vesměs 
jsme použili 2 – 3 postřiky  
s omezeným účinkem. Velmi 
oslabené porosty byly deci-
movány zejména koloniemi 
mšice broskvoňové. Na jaře 
u přezimovaných řepek mů-
žeme pozorovat silné poško-
zení kořenů larvami květilky.  

Tento stav je zapříčiněn ne-
smyslným zákazem neoni-
kotinoidových mořidel EU  
v roce 2013. Toto rozhod-
nutí mělo být vyhodnoceno 
za dva roky, posléze bylo 
rozhodnuto, že rozhodnutí 
bude vyhodnoceno na jaře 
2017. Nic jsme však nezazna-
menali. Údajně se uvažuje  
o druhém pololetí tohoto 
roku. Naopak, EU otevře-
la diskuzi o úplném zákazů 

všech neonikotinoidů. Je 
dobré vědět, že evropské 
zemědělce tato záležitost od 
doby zákazu do roku 2015 
přišla na 900 000 000 euro. 
Kromě toho bylo vyprodu-
kováno cca 80 000 000 t CO2 
navíc a bylo spotřebováno 
zbytečně 1,3 mld. m3 vody 
v následných postřicích.  
V neonikotinoidových moři-
dlech se aplikuje maximálně 
63 ml účinné látky na hektar 
oproti tomu, že se ve dvou 
až třech náhradních postři-
cích spotřebuje až 300 ml 
organofosfátů a 50 ml pyre-
troidů. Je to 5,5x více zatíže-
ní životního prostředí che-
mickými látkami. Nepočítaje  
v to zbytečnou produkci CO2 
a zbytečnou spotřebu vody, 
mzdy atd. 

Evropská komise zatím zve-
řejnila bez bližší znalosti 
konkrétních podmínek své 
odhady sklizně řepky v le-
tošním roce. ČR by měla 
sklidit 407 000 ha (vůbec 
neberou v potaz zaorávky) 
s průměrným výnosem 3,61 
t/ha. Tato čísla naznačují, 
že EU nemá vůbec reálné 
představy o dění v jednotli-
vých zemích v zemědělském 
sektoru. Přesto si osvojuje 
právo na vševědoucí závěry 
a odhadování situace, která 
nakonec povede ke sražení 
cen. Neumím si představit, 
jak budou zemědělci v na-
šich podmínkách, kdy lze 
očekávat redukci hektaro-
vých výnosů a nízkou cenu, 
pokračovat dále v rozum-
né produkci řepky. Je třeba 
uvést, že za poslední 4 roky 
činí osevní plocha řepky  
15 – 17% z celkové plochy 
osevu, tedy je splněna agro-
nomická podmínka setí řep-
ky jednou za 6 let. 

Je třeba zaujmout proti 
tomu stavu radikální stano-
visko a pokusit se vytvořit 
tlak na mocenské struktury 
v Bruselu, aby se chovaly  
k hospodářským problémům 
zemědělců racionálně a s ci-
tem. Není potřeba vidět svět 
zeleno-bíle a jinak deformo-
vaně. Je třeba používat sel-
ský rozum!

Ing. Jaroslav Kopista, předseda  
představenstva AK Chrudim

Mnozí z nás  
musejí zaorat 

mezi  
10 – 95% ploch 
zaseté řepky.

* SPZO = Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin
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Začněme s půdou od nuly

KVALITA • INOVACE • SOFISTIKOVANÁ ŘEŠENÍ

www.Leadingfarmers.cz

KVALITKVALITA • INOVACE • SOFISTIKOVA

Od navigací k vypínání sekcí secích strojů...
od RTK VRS sítě k podnikovým základnovým RTK sítím

...od N-Sensoru k přístrojům na půdní analýzu 
a poradenství

Leading Farmers CZ
í í á í í

Mezi pěstiteli neustále běží 
diskuse nad otázkami hno-
jení, systémy a průběhem 
výživy rostlin, to vše řádně 
okořeněno současnými le-
gislativními předpisy sva-
zujícími agronomická roz-
hodnutí v mnoha směrech.  
I v této oblasti však přichá-
zí do praxe noví pomocníci 
v podobě elektronických 
přístrojů pro diagnostiku 
rostlin a půdy dostupných 
pro běžný podnik. Ovšem 
elektronizaci a automatiza-
ci rostlinné výroby nesmíme 
zužovat jen na GPS autopi-
loty a řídící systémy strojů. 
Přestože mají svůj velký vý-
znam právě i ve výživě rost-
lin a péči o půdu a evidenci 
zásahů. Možnosti využití no-
vých technologií jsou však 
mnohem širší a komplexněj-
ší.

 Partner RAK Pardubice, 
společnost Leading Farmers CZ, 
a.s., se touto oblastí intenzivně 

zabývá a přichází zemědělským 
podnikům na pomoc s mnoha no-
vinkami. Ty lze rozdělit na zařízení 
pro rychlý monitoring kvality půdy, 
na jehož základě se lze rozhodo-
vat o dalším postupu v hnojení  
a na systémy pro okamžitou dia-
gnostiku potřeb rostlin z hlediska 
výživy a dávkování.

Půdu lze měřit rychle

 V současné chvíli je  
k dispozici přístroj 360 SoilS-
can, s jehož pomocí lze prakticky 
okamžitě stanovit obsah NO3- a 
pH půdy. Jde v podstatě o stolní 
laboratoř, kdy si sami, dle Vašeho 
uvážení nebo doporučení obsluhy 
odeberete vzorky půdy ve vámi 
zvolené hustotě a ihned, prakticky 
lze i a poli, provedete elektronicky 
analýzu půdy s výstupy vhodnými 
pro další rozhodování o výživě. 
Stolní laboratoř lze zakoupit do 
podniku nebo dodavatel též po-
skytuje rozbory půdy jako službu 
přímo u vás.
 Ještě detailnější skeno-

vání půdy lze provádět strojem Ve-
ris MSP3, který zavěšen v tříbo-
dovém závěsu traktoru pojíždí za 
pomocí autopilotu po strništi nebo 
připravené půdě v meziporostním 
období a on-line za jízdy vytváří 
mapy pH, kationtové výměnné ka-
pacity a obsahu organické hmoty, 
a to v síti desítek až stovek vzor-
ků na hektaru. Podle mapy pH 
lze tedy ihned variabilně vápnit, 
zatímco dle map KVK a organické 
hmoty, ve spojení např. s výnoso-
vou mapou můžete usuzovat na 
potenciál úrodnosti částí pozemku. 
Novinkou je pak možnost vytvoře-
ní mapy pro variabilní setí kukuři-
ce, slunečnice, sóji apod., čímž se 
ještě lépe využije úživnost nejlep-
ších částí na pozemku a zvýší se 
výnos. Stroj je provozován formou 
služby za velmi výhodných podmí-
nek. Dokonalé.
 Mezi další přístroje pro 
diagnostiku půdy patří senzory pro 
monitoring vlhkosti a teploty půdy 
SoilScout, ruční pH metry, 
penetrometry pro měření utu-
žení apod.

Dávkujeme N přesně

 Dalším typem moder-
ních pomocníků jsou zařízení 
pro dávkování živin, zejména pro 
výnos rozhodujícího dusíku, pod-
le okamžité potřeby rostlin. Tato 
zařízení se dostávají ke slovu ze-
jména nyní, kdy se podniky hojně 
vybavují rozmetadly s variabilním 
dávkováním, ale lze takto dávko-

N-Sensor na střeše traktoru za jízdy skenuje porost a okamžitě řídí dávkování postřikovače.

Přístrojem 360 SoilScan lze ihned změřit některé parametry půdy.

vat i kapalná hnojiva z postřikova-
čů a lze je tak dokonale využít pro 
optimální použití hnojiv. Základním 
a ve světě osvědčeným systé-
mem je Yara N-Sensor. Ten-
to systém přímo skenuje porost  
a na základě empirických hodnot, 
jejichž výzkum je know-how vý-
robce, okamžitě řídí dávku hnojení  
N v produkční nebo kvalitativní 
fázi výživy pšenice, ječmene, řep-
ky nebo kukuřice. N-Sensor lze 
navíc využít např. pro ohniskové 
aplikace herbicidů nebo vari-
abilní desikaci řepky a docílit 
dalších významných úspor. 
 Nemáte-li dostatečnou 
výměru pro využití N-Sensoru, 
nebo si chcete technologii nejpr-
ve vyzkoušet v menším rozsahu, 
máte možnost si pořídit malý ruční 
N-Tester, který má jedinou nevý-
hodu-musíte s ním pole prochodit. 
Případně si N-Tester lze objed-
nat též jako službu. 
 Výše uvedené je samo-
zřejmě dokonale využitelné pouze 
ve spojení se zkušeným servisem 
jak technologickým (pro instalaci 
na různé stroje), tak agronomic-
kým, pro správné nasazení tech-
nologie právě ve vašem podniku. 
Obě části ve svých pracovnících 
spojuje dodavatel technologií Lea-
ding Farmers CZ, a.s., který v naší 
rostlinné výrobě působí již více 
než 15 let.

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

vaclav.jirka@Lfc.cz, tel: 724 717 781
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Snažíme se pomáhat řešit aktuální problémy 
zemědělců

Mléko
Když se řekne zemědělství, větši-
ně neodborné veřejnosti se vybaví 
žlutá pole s řepkou, obilí a mléko, 
pak následuje maso, vejce a moh-
la bych pokračovat. 

Za krátké období jsme zažili dvě 
mléčné krize. Výkupní ceny mlé-
ka byly a vlastně ještě nyní jsou 
pod cenami nákladovými. Nerovně 
nastavené podmínky dotací, do-
voz mléčných výrobků, který s tím 
vlastně také souvisí, a jiné okol-
nosti na tom mají svůj podíl. 

Jsem ráda, že se u nás spotřeba 
mléka na obyvatele zvyšuje. Pře-
sto v České republice konzumace 
mléka zůstává za celoevropským 
průměrem. Zadala jsem do Googlu 
tato slova: „je mléko zdravé“. Zob-
razila se spousta odkazů. Dominují 
ty negativní, mléko odsuzující. Na-
zývají jej nebezpečnou potravinou 
a jedem. Zajímavé na tom je číst 
diskuze pod uvedeným článkem. 
Většinou se v nich dostaneme  
k autorovi, jak moc fundovaný je či 
není. Často nejsou uvedené zdro-
je. To se pak autor odkazuje na 
„svůj mozek“. A tak jsem si vzpo-
mněla, jak si nedávno posteskl 
jeden z politiků, který musel řešit 
statiku jedné budovy. Přímo řekl, 
že netušil, co máme v České re-
publice odborníků, většinou úplně 
mimo obor, na tuto problematiku.  
A ono je to tak se vším. Všichni píší 
o všem, ke všemu se vyjadřují. Ur-
čitě si říkáte, že nejsem výjimkou. 
Uvádím proto odkazy na jednotlivé 
články, které mléko zatracují, ale  
i na ty, které jej velebí. 

Když se přenesete do vědecké 
obce, často uvedené skutečnosti 
vás moudřejšími neučiní. Syrové 
mléko má nesporně lepší hodnoty 
než mléko tepelně upravené. Zdá-
lo by se, že konzumovat to čers-
tvé z mléčného automatu musí být 
nejlepší. Na konci článku se však 
dočtete, že odborníci absolutně 
nedoporučují konzumaci tohoto 
mléka vzhledem k možnosti pře-
nosu onemocnění.

A tak nezbude, než se řídit sel-
ským rozumem a zakončit to slovy 
„zlatá střední cesta“. Jak v míře 
konzumace, tak v udělání si vlast-
ního názoru. 

Závěrem mi dovolte citovat jeden 
kratičký vtipný názor na otázku, 
zda mléko zahleňuje, což je ob-
rovské téma. Mléčný tuk a voda 
skutečně ve střevech tvoří jakousi 
emulzi, která je často využívána při 
léčbě střev – doporučená je konzu-
mace mléčných výrobků. Spojovat 
však toto s dýchacími problémy 
je prý stejné jako vdechnout vůni  

a dostat průjem. Fakt, že někteří 
lidé trpí alergií na jednu z mléčných 
složek, nejčastěji intolerancí na 
laktózu, není předmětem diskuzí. 
Znám případ člověka alergického 
na maso. Proto přeci nebudu tvr-
dit, že maso je zabiják nebo jed.

A tak nezbude, než 
se řídit selským 

rozumem a zakon-
čit to slovy „zlatá 

střední cesta“. 

Odkazy na jednotlivé 
články uvádím na našich 

stránkách -  
www.rakpa.cz

Ing. Rektorisová Vanda  
 ředitelka  RAK PA
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Prasata
Prase domácí ohrožený druh? 
Noviny Zemědělec ze dne 6. 2. 
2017 mají na své úvodní straně člá-
nek o úbytku vepřového. Shodou 
okolností jsem dnes byla v ukáz-
kovém zemědělském podniku, kde 
jsem po dlouhé době viděla i chov 
prasat. Řeknu vám, klobouk dolů. 
Všude naprostý pořádek, traktory 
vyrovnané v garážích, závěsná 
technika zaparkovaná vedle sebe 
snad podle pravítka. Sláma i seno 
pod střechou. Spokojená přežvy-
kující telátka a v neposlední řadě 
zmiňovaná prasátka, která sála 
nebo se hřála pod lampami. 

Vzpomněla jsem si na chvíle, 
kdy jsem dělala inseminační kurz  
v Kostelci nad Orlicí, jak jsme 
si chovali selátka a byli z toho 
nadšení. Na závěr jsme dostali 
osvědčení, které bylo pouze pro 
inseminátory, kteří budou pracovat 
pod zemědělským podnikem. Sou-
kromě jsme připouštět nesměli. 
Zkrátka konkurence a prasata měl 
kde kdo. 

Nepřipadám si natolik stará, že 
bych se pasovala do role pamětní-
ka, ale kdeže jsou prasata dnes? 
Spotřeba masa na horních příč-
kách vepřové vynechává. Je to 
dlouhodobým masírováním dieto-
logů a všech pseudo-odborníků na 
zdravou výživu? Změnily se nám 
opravdu tolik chutě? Nebo je to 
cenou masa? Ta totiž na pultech 
roste, o hovězím ani nemluvím. 
Nejlevněji vychází pochybné drů-
beží. Když na něj narazím v akci, 
vlastně v přepočtu stojí méně než 
kilogram kvalitních psích granulí. 
Ekonomika chovu prasat je jaksi u 
ledu. Stagnuje a třeba v loňském 
roce není o moc rozdílná, než byly 
ceny „za Husáka“.  Jen pro připo-
menutí, tehdy byly kolem 33 Kč za 
kilogram. Ona není lepší ani situa-
ce v cenách obilovin. Wikipedia po 
zadání prase domácí přímo uvádí 
tuto větu: „Přesto jsou stále prasa-
ta nejpočetněji chovanými velkými 
hospodářskými zvířaty v České 
republice, což je znát i na ceně 
vepřového masa.“ Marně si lámu 
hlavu, jestli chtěl autor sdělit, že je 
vysoká nebo nízká. 

Každopádně jak už to tak bývá, 
spotřebitel nízké ceny na pultech 
i za dob krize nijak výrazněji nepo-
ciťuje. Ukázkou je krize výkupních 
cen mléka, ale ceny másla na pul-
tech jsou často nad 40 Kč/250g, 
českého samozřejmě! Čeští cho-
vatelé prasat byli i v takové situaci, 
že kvůli nízkým cenám za vepřové 
se narozená selata nevyplatilo ani 
vykrmovat. 

O to víc nevycházím z údivu, když 
dnešní článek v zemědělci kon-
čí shrnutím, že vepřové maso na 
našich pultech pocházelo nejčas-
těji ze zahraničí. Vedle tradičního 
německého a polského vepřové-

Další akce, které jsou před námi:● 6. 4. 2017 – jarní seminář pro zemědělce - dotace 2017 v Tuněchodech● 10. 4. 2017 – jarní seminář pro zemědělce - dotace 2017 České Heřmanice● 12. 4. 2017 – zemědělství a včely v Nasavrkách
● 19. 4. 2017 – valná hromada RAK PA 
● květen 2017 – Polní den věnovaný řepkám a travám na semeno v Nekoři ● 30. 5. 2017 – Orlický pohár - chovatelský den 
● 13. – 14. 6. 2017 – Naše pole Nabočany
● 9. 9. 2017 – Krajské kolo mistroství republiky v orbě● 24. 9. 2017 – Krajské dožínky v Pardubicích
                       (odborná i neodborná veřejnost)

Přesný termín Polního dne bude upřesněn dle vývoje vegetace. Budete včas informování na www.rakpa.cz.

„Víte, že když 
se řekne krmník 
nebo pečenáč je 

řeč o praseti? 

Je to synonymum 
pro jatečné pra-

se, tedy to chova-
né pro maso. 

A prasata mají  
i své svaté  

- sv. Antonína  
a sv. Vendelína. 
Ti byli  uctíváni 
jako ochránci 

před nemocemi 
prasat. 

ho jsme mohli koupit i španěl-
ské nebo maďarské. Něco je 
špatně, když se to vyplatí vozit  
z takové dálky. 

V současné době to vypadá, že 
vepřové. Konkrétně selata jsou 
v hledáčku a kupují se. Snad 
tedy nebudeme vidět jen tra-
diční zlaté prasátko na štědrý 
den, což znamenalo příslib hoj-
nosti a prosperity, ale to stejné 
bude čekat šikovné chovatele. 

Žádám tedy sv. Antonína  
a sv. Vendelína, kteří byli uctí-
vaní jako svatí ochránci před 
nemocemi prasat, aby nám 
pomohli prasata v našich vel-
kochovech zachovat a nebyl  
z nich ohrožený druh nebo ra-
ritní domácí mazlíček, jak se 
stává trendem posledních let.

Ing. Rektorisová Vanda  
 ředitelka  RAK PA
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Budoucnost Vašeho podnikání: dotace a financování 

ČSOB Leasing, dceřiná společ-
nost Československé obchodní 
banky, patří již 20 let mezi tradiční 
poskytovatele leasingových slu-
žeb na tuzemském trhu. Zajišťuje 
finanční služby jak pro soukromé 
osoby, tak pro podnikatele a pod-
nikatelské subjekty.

Jako leader trhu přichází ČSOB 
Leasing s akčními nabídkami  
a inovacemi, jejichž cílem je finan-
covat širokou škálu zemědělských 
strojů a zařízení při zachování ma-
ximální rychlosti a jednoduchosti 
vyřízení vlastního financování. 
Součástí nabídky je vždy i zvýhod-
něná nabídka pojištění financova-
ných předmětů včetně poradenství 
při výběru vhodného produktu fi-
nancování.

ČSOB Leasing je svým klientům  
k dispozici prostřednictvím své po-
bočkové sítě pokrývající celé úze-
mí ČR. Na všech 13 pobočkách  
a obchodních místech jsou vyško-
lení obchodní zástupci připraveni 
poradit s volbou toho nejvhodněj-
šího produktu jak v oblasti financo-
vání, tak v pojištění. 

S nadcházejícím jarem se zno-
vu blíží termín příjmu dotačních 
žádostí v rámci již 4. kola výzev 
Programu rozvoje venkova 
(dále PRV). ČSOB Leasing je 
prostřednictvím pracovníků Cent-
ra dotačního poradenství (dále 
CDP) připraven pomoci svým kli-
entům nejen k získání dotace ze 
strany státu, ale i k dofinancování 
zbývající části investice, a to bez 
zbytečné administrativy v rámci 
jedné instituce. 

V jakých oblastech je možno žádat 
o podporu a za jakých podmínek, 
jsme se zeptali Ing. Pavlíny Šik-
nerové, která působí v rámci CDP 
ČSOB Leasing jako Key Account 
Manager.

Přiznám se, že se poprvé setká-
vám s tím, že leasingová spo-
lečnost zprostředkovává svým 
klientům jak financování, tak do-
tační podporu. Jak dlouho vlast-
ně funguje Centrum dotačního 
poradenství v rámci ČSOBL?
CDP funguje zhruba od poloviny 

roku 2015. Vzniklo jako reakce 
na poptávku po tomto druhu slu-
žeb ze strany velkých dodavatelů 
zemědělské techniky. Je to logic-
ké - často se stává, že koncový 
zákazník přijde k dodavateli s vizí 
koupě nového stroje, ale zároveň 
by si rád ověřil, zda by se část ná-
kladů nedala uhradit z veřejných 
zdrojů. Ze zkušenosti víme, že 
pokud zákazník nepotřebuje stroj 
nutně ihned, snaží se všemi způ-
soby nějakých informací ohledně 
dotační podpory dopátrat. Mnohdy 
však přichází s neúplným tvrzením 
a celou situaci je nutno prověřit. 
Proč tedy nenabídnout bezplatnou 
službu dotačního poradenství rov-
nou?
Za dobu své existence zpracovalo 
CDP v rámci své činnosti přes 340 
dotačních auditů. Nebudu zastírat, 
že CDP je pro nás velkou konku-
renční výhodou. Služby centra 
zahrnují informační servis o novin-
kách a dotačních výzvách cílených 
dle podnikatelského zaměření 
koncového klienta nebo dodava-
tele, posouzení konkrétního pro-
jektového záměru z pohledu pod-
mínek dotačního titulu, zpracování 
žádosti a další konzultační činnost 
v průběhu hodnocení žádosti  
a realizace projektu. Přínosem pro 
klienta je zejména kombinace do-
tačního poradenství a financová-
ní investice pod jednou střechou,  
a to prostřednictvím důvěryhodné 
a stabilní společnosti.

Co je dotační audit?
Dotační audit představuje posou-
zení šancí klienta na získání dota-
ce ve vytipovaném dotačním titulu, 
slouží k identifikaci vhodného do-
tačního programu pro uvažovaný 
podnikatelský záměr. Jeho důleži-
tou součásti je i navržení úprav kli-
entova záměru směrem k naplnění 
podmínek dotační výzvy. Zpraco-
vání auditu je pro klienta zdarma.

Jakých úspěchů jste během 
existence CDP dosáhli? Může-
te např. komentovat výsledky, 
resp. úspěšnost klientů ČSOBL, 
pro které jste připravovali do-
tační žádosti v předchozím kole 
výzev PRV?
S našimi klienty jsme absolvovali  
v programovém období 2014 - 

2020 už tři kola dotačních výzev 
pro podávání žádostí o finanční 
podporu z PRV a nyní připravu-
jeme projektové záměry pro kolo 
čtvrté. 

V rámci třetího kola jsme zpra-
covávali pro zájemce především 
žádosti v obecně nejpopulárnější 
operaci 4.1.1 Investice do země-
dělských podniků a v menší míře 
ve 4.2.1 Zpracování a uvádění 
na trh zemědělských produk-
tů. Zaznamenali jsme velký zá-
jem převážně ze strany drobných 
zemědělců - tato skupina tvořila  
v podzimním kole výzev více než 
90 % žadatelů. Významná část 
klientů předložila žádost s uznatel-
nými náklady do 1 mil. Kč. Naplnili 
jsme tak naše předsevzetí věnovat 
se právě těm, kteří dotace nejvíce 
potřebují a zároveň jich dosud ne-
uměli naplno využít. O to víc nás 
těší, že v tomto kole výzev vykáza-
lo CDP 100% úspěšnost - všechny 
zpracované projekty, resp. všichni 
žadatelé o dotaci, kteří se rozhodli 
pro spolupráci s námi, byli úspěš-
ní.

Na co se chcete zaměřit ve  
4. kole výzev PRV? Znáte prefe-
rence svých klientů?
Ve čtvrtém kole výzev, jehož pod-
mínky už byly vyhlášeny, před-
pokládáme největší zájem o po-
skytnutí dotační podpory v rámci 
opatření 6.1.1 Zahájení činnosti 
mladých zemědělců a 6.4.1 In-
vestice do nezemědělských čin-
ností. Poptávka je i po zpracování 
žádostí v operaci 6.4.2 Podpora 
agroturistiky a nově i v opatření 
16.2.1 Podpora vývoje nových 
produktů, postupů a technologií 
v zemědělské výrobě. Aktuálně 
probíhají telefonické i osobní kon-
zultace s potenciálními žadateli  
k jejich projektovým záměrům, ná-
sledované dotačními audity, jejichž 
cílem je maximalizace bodového 
zisku klienta při zachování podsta-
ty konkrétního záměru. Příjem žá-
dostí bude probíhat od 4. 4. do 
24. 4. 2017.

Mohla byste popsat ideálního 
žadatele o podporu pro mladé 
zemědělce? Co všechno musí 
splňovat?
Samozřejmě, budu se snažit, aby 
to bylo pro čtenáře srozumitelné. 
Na úvod je třeba říct, že v rámci 
dotačních programů rozlišujeme 
tzv. podmínky přijatelnosti žadate-
le a preferenční kritéria. 
Pro podm  ínky přijatelnosti platí, 
že pokud je splňujete, můžete být 
žadatelem. Zjednodušeně řečeno, 
v případě mladých zemědělců to 
znamená, že je klientovi 18 až 40 
let, není déle než 2 roky evidován 
jako zemědělský podnikatel, zaha-
juje zemědělskou činnost poprvé  
a splňuje podmínku „minimální 
standardní produkce“. 

Preferenční kritéria pak v součtu 
vyjadřují celkový bodový zisk ža-
datele. Počet bodů pro jednotlivá 
kritéria se různí, propočet a opti-
malizace potenciálního bodového 
zisku je předmětem dotačního 
auditu. U mladých zemědělců při-
spívá k vyššímu bodovému zisku 
např. skutečnost, že adresa trva-
lého bydliště žadatele a místa re-
alizace podnikatelského plánu je 
v obci do 1500 obyvatel. Body při-
dá komplexnost podnikatelského 
záměru - tzn., pokud je jeho sou-
částí investice do zemědělských 
staveb, popř. jejich rekonstrukce, 
a zároveň nákup stroje nebo roz-
šíření podniku vztahující se k na-
výšení rozlohy obhospodařované 
půdy či počtu zvířat. Plusem je 
zpracování vlastní zemědělské 
produkce nebo provozování ekolo-
gického zemědělství. Značný vliv 
na konečný bodový zisk má spo-
luinvestice žadatele k poskytnuté 
dotační podpoře či hospodaření 
s podporovanými zemědělskými 
komoditami. Ke zvýšení šance na 
získání dotace může přispět i fakt, 
že mladý zemědělec přebírá pod-
nik otce, resp. osoby starší 55 let. 
Bonifikace náleží již tradičně žada-
telům, jejichž pozemky leží v zne-
výhodněných oblastech, ať už se 
jedná o území s rizikem ohrožení 
suchem, hospodářsky znevýhod-
něné regiony nebo LFA oblasti.

Jak celý proces funguje? Před-
stavte si, že jsem klientem, který 
přišel do CDP žádat o radu.
Klient se nemusí bát oslovit buď 
svého poradce z ČSOBL v oblasti 
financování, nebo přímo pracov-
níky CDP s jakýmkoli podnikatel-
ským záměrem. Vždy s ním jeho 
projekt detailně probereme a zvolí-
me vhodný dotační program, popř. 
doporučíme alternativní řešení.

Předně se klienta ptáme na to, co 
chce pořídit a zda má představu 
o finanční náročnosti investice. 
Pak se snažíme zmapovat jeho 
současnou situaci - z ní vychází 
dotační audit a následně i podni-
katelský záměr, který tvoří základ 
žádosti o dotaci. Pokud se domlu-
víme na spolupráci, začne poradce 
zpracovávat podklady pro dotační 
žádost. To samozřejmě vyžaduje 
součinnost ze strany klienta.

Nepožadujeme žádnou platbu pře-
dem. Úhrada ze strany klienta za 
námi poskytované služby probíhá 
až v momentě, kdy je námi podaná 
žádost úspěšná. 

Proto bych na závěr ráda vzkázala 
váhajícím potenciálním žadate-
lům: nefilozofujte o tom, jak by Va-
šemu podnikání pomohla dotační 
podpora, zkuste o dotaci požádat! 
S námi můžete jen získat - nevá-
hejte a kontaktujte nás na adrese 
dotace@csobleasing.cz
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Největší pojišťovací makléř 
v České republice
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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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Všichni touží po silných 
a zdravých kořenech
Můžete je mít i vy.
VibranceTM Duo je mořidlo dostupné všem.

 Spolehlivé mořidlo pro všechny obilniny za dobrou cenu

  Prokazatelný vliv na zvýšení objemu kořenové hmoty

  Registrace na 11 chorob včetně kořenomorky

Novinka pro rok 2017

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

 

www.syngenta.cz

Duo

inz_105x148_agro.pdf   1   21.03.17   15:45
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Popraskané, vydrolené, nerovné a prašné?
Máme pro vás JEDNODUCHÉ, 
RYCHLÉ A LEVNÉ ŘEŠENÍ!

Položíme na vaši
nevyhovující podlahu

LITÝ ASFALT

Mnohé oblasti použití
– podlahy ve skladech,
výrobních halách, v průmyslu, 
zemědělství, sklady na obilí,
hnojiva, silážní jámy, 
haly na odchov drůbeže, 
stáje, 
potravinářství  
– atest nezávadnosti

U Vodojemu 1267, Kyjov 697 01
mobil: 603 830 214, e-mail: visek@asfalty.cz, WWW.ASFALTY.CZ

a1
10

95

MÁTE NEVYHOVUJÍCÍ
BETONOVÉ PODLAHY?

REALIZACE PO CELÉ ČR

a11095.indd   1 10.3.2017   10:32:15



Nikdo nic nezkazí vzděláváním 
svých členů a prezentací nových 
technologií.

9. Co by podle Vás pomohlo 
zlepšit mediální obraz produkč-
ních zemědělců? 
Podle mě neměli zejména v mi-
nulosti zemědělci dobrou pověst. 
Důvodem je jeden bývalý země-
dělský politik, který chodil pravi-
delně plakat do televize. Jednou 
plakal, protože je sucho. Příště 
plakal, protože prší. Plakal vždy 
a tak dlouho, až se stal trapným  
a nedůvěryhodným. Plakat se 
může, ale ne pravidelně. To je 
jen taková ubohá nátlaková poli-
tika. Myslím, že současná politika  
M. Jurečky, který sice zeměděl-
ce razantně hájí, ale zároveň má 
pádné argumenty a svou lidskou 
hrdost, působí mnohem lépe.  
V posledních třech letech proto 
pozoruji výrazné zlepšování medi-
álního obrazu zemědělců.

10. Jak byste zhodnotil/a sou-
časnou situaci v zemědělství – 
ceny mléka, trh s půdou, velký 
vliv obchodních řetězců?
Očekávám, že se situace ještě 
ztíží pro zemědělce v tom smyslu, 
že ceny půdy půjdou ještě nahoru. 
Myslím, že to je jasný argument 
pro každého, aby hospodařil na 
svém, protože se mu to vrátí dva-
krát – v nezaplaceném nájmu a ve 
vyšší ceně půdy. 
Řetězce se podle mě vyřeší ča-
sem samy. Lidé je z velké části 
opustí. Budou nakupovat více po 
internetu, a to je příležitost pro ze-
mědělce, aby zde prodávali přímo 
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Dotazy Regionální agrární komory Pardubického kraje
info@rakpa.cz

1. Jaký je Váš vztah k Pardubic-
kému kraji?
Léta si říkám, že bych tam zajel 
na dostihy, ale zůstalo jen u toho, 
že bych zajel. Ve městě jsem snad 
ani nikdy nepobyl... Což budu mu-
set napravit.

2. Co je dle Vás hlavním cílem 
práce zemědělce v dnešní době? 
Považujete národní zemědělství 
za obor pro národní hospodář-
ství významný i v dnešním glo-
bálním světě?
Vím, že to není moc populární 
zjištění, ale když se podíváte na 
globální čísla, vidíte, jak význam 
zemědělství dlouhodobě klesá. 
Planeta jako celek dokáže vypro-
dukovat daleko více zemědělské 
produkce s méně lidmi. Zkrátka 
produktivita v zemědělství roste. 

Jiné oblasti ale rostou ještě rych-
leji a podíl průmyslu, obchodu  
a zemědělství na HDP se v Evropě 
nedá srovnávat. To neznamená, 
že zemědělství není významné! 
Zemědělství není jen o produkci, 
ale i o venkově a ekologii. Nic-
méně s tím, jak roste počet lidí 
na planetě, budou na zemědělství 
kladeny větší nároky. Já bych se 
ani tak nedíval na potravinovou 
soběstačnost států, ale spíš celé 
planety. Bude těžké všechny uži-
vit. Z demografických důvodů 
bude hrát zemědělství stále důle-
žitou roli. Uvědomte si, že za 30 let 
by na planetě mělo být o polovinu 
více lidí než dnes.

3. Považujete zemědělství za 
atraktivní obor? A jaký k němu 
máte vztah? 
Pro mě coby kancelářskou krysu 
to je ještě pořád trochu roman-
tika. Jezdíme s dětmi na farmu 
trávit prázdniny. Děti milují zvířata 
i vyhnat slepice z kurníku je pro 
ně atrakce. Jako zemědělec bych 
ale určitě pracovat nechtěl. Jsem 
zkrátka narozený v Praze a jsem 
kancelářská myš bez potřebné 
zručnosti.
4. Proč se podle Vás zeměděl-
ství potýká s generačním pro-
blémem? 
Moc těžká práce. Lidé z města se 
ho bojí a lidé z venkova se neustá-
le poohlíží po městě, protože mají 
pocit, že tam je ten velký svět, kte-
rý znají z televize.

5. Má podle Vás české zeměděl-
ství budoucnost?
Rozhodně! Jak jsem už řekl, pla-

Ing. Vladimír Pikora, 
Ph.D.

neta bude potřebovat víc potravin. 
Můžeme se bavit o skladbě výroby, 
ale ne o tom, zda vůbec zeměděl-
ství má budoucnost. Hodně lidí si 
myslí, že zemědělství je jen o do-
tacích z EU. Myslím, že EU čekají 
velké změny a že dotace budou 
muset klesnout všem a všude. Po-
kud bude nastaven rovný přístup, 
není se třeba bát budoucnosti.  
I bez dotací budeme fungovat, po-
kud je nebudou mít ti kolem nás.

6. Na co by se podle Vás měl ze-
mědělec zaměřit? 
Nezdá se to, ale budoucnost ze-
mědělství je v technologiích. Tak 
jako probíhá čtvrtá průmyslová 
revoluce v průmyslu, také něco 
podobného už probíhá v země-
dělství. Čeká nás svět, kde ne-
budou samořiditelná jen auta, ale  
i traktory. Zemědělské stroje spolu 
budou komunikovat přes internet. 
V Japonsku už vnikla farma, kde 
nejsou lidé a pracují jen stroje. Ze-
mědělci nesmí tuto revoluci zaspat. 
Ta ohromně pozvedne produktivi-
tu. Navíc se musí připravit na to, 
že sucho bude stále větší problém 
a opět ho budou řešit technologie. 
Zemědělství bude mnohem sofisti-
kovanější než dnes.

7. Jak vnímáte práci a význam 
Agrární komory ČR? 
Je to přirozená součást trhu a eko-
nomiky. V každém oboru se sub-
jekty sdružují, aby hájily své zá-
jmy. Zemědělci se chovají logicky 
podobně jako ostatní.

8. Na co by se podle Vás měla 
AK ČR více zaměřit? 

• osobní odběr na posklizňové lince travních semen
  v areálu společnosti KLAS v Nekoři v pracovní dny
  od 7:30 do 15:30 hodin nebo dle tel. dohody

- TRÁVNÍKOVÉ: parkové, hřišťové, rekreační, 
  zátěžové regenerační, extenzivní
- PÍCNINÁŘSKÉ: pastevní, luční, jetelotravní

- TRÁVNÍKOVÉ: parkové, hřišťové, rekreační, 
  zátěžové regenerační, extenzivní
- PÍCNINÁŘSKÉ: pastevní, luční, jetelotravní

KVALITA ZA ZAJÍMAVOU
  CENU PŘÍMO

    OD VÝROBCE!

e-mail: klas@klas-nekor.cze-mail: klas@klas-nekor.cz

• informace a objednávky
  - e-mailem: klas@klas-nekor.cz
  - na telefonu: 465 676 453, 720 235 877, 465 676 445
  doprava: možno i na dobírku a pro odběr nad 500 kg v rámci ČR ZDARMA

NABÍZÍ KVALITNÍ ČESKÁ OSIVA TRAVNÍCH SMĚSÍ TĚCHTO TYPŮ:
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Krocaní karbanátky
aneb Karboše jak  

za socáče (ale lepší) 
pro 4 osoby

1 kg krocaního masa  
– např. stehno

120 g kukuřičných lupínků  
bez příchuti a bez lepku

4 velké očištěné mrkve 
2 velké kořenové očištěné  

petržele 
Jarní cibulka z 2 rostlinek

Polévková lžíce pažitky
Čajová lžička mořské soli

Čajová lžička tymiánu
Frťan extra panenského  

olivového oleje.

Kukuřičné lupínky rozemelte najemno 
(průměrný mixér by to měl zvládnout)  

a dejte do mísy.

Krocaní stehno zbavte ostrým dlouhým 
nožem kůže, kosti, největších šlach  

a tučných částí. Maso rozemelte taktéž 
najemno a přidejte k lupínkům.

Nakonec nakrouhejte najemno  
i zeleninu a přidejte do mísy.

Osolte, přidejte pažitku a tymián. Rukou 
vypracujte směs do hladké hmoty  

(„těsta“).

Do většího pekáče rozprostřete pečicí 
papír, na něj nalijte frťana olivového 

oleje.

Rukou nabírejte hrsti či naběračky hmo-
ty a tvarujte z ní rukama koule. Koule 

poté rozplácněte do podoby hokejového 
puku a pokládejte jednu vedle druhé do 

pekáče.

Dejte péct na 220 stupňů cca 40 min, 
nebo dokud karbanátky nejsou po obou 
stranách jen lehounce nahnědlé. Během 

pečení jednou každý obraťte.

Ideální příloha: Čerstvá zelenina plus 
bramborová kaše dle samostatného 

receptu v naší knize nebo brambory va-
řené ve slupce. Přílohu začněte připra-

vovat, jakmile karbanátky  
vložíte do trouby.

a vynechali z distribučního článku 
obchodníka. Já tak třeba už nyní 
nakupuji maso nebo víno. Vlastně 
už předem vím, co a kde roste pro 
mě.

11. Můžou našim zemědělcům 
ekonomicky pomoct samotní 
spotřebitelé – mají tak velký 
vliv? 
Samozřejmě. Ještě pomohou. 
Budou chtít nejvyšší kvalitu za 
rozumnou cenu. Proč kupovat pol-
ské zboží? Bylo tu mnoho kauz. Já 
chci lokální zboží ze čtyř důvodů, 
kde patriotismus je až poslední, 
protože nejsem nacionalista. Za-
prvé českému zboží věřím více 
než polskému. Zadruhé nechci, 
aby má potravina zbytečně cesto-
vala a zatěžovala planetu. Zatřetí 
místní zboží bude mít asi méně 
alergenů, na které nejsem zvyklý 
(platí velmi typicky třeba pro med). 
Začtvrté dám práci českým lidem, 
kterým bych jinak ze svých daní 
platil dávky.

12. V jakém typu obchodů naku-
pujete nejčastěji? 
Já jsem tak trochu posedlý tech-
nologiemi. Nejčastěji proto naku-
puji na internetu. Platí to pro úplně 
všechno včetně bot a šperků. Tedy 
věcí, které si lidé chtějí obvykle vy-
zkoušet. Snad už není nic, co by 
ještě nešlo po internetu koupit.

13. Řešíte původ surovin  
v obchodě i v restauraci? 
Ano, v tom jsem hodně ulítlý. Ře-
ším to vždy a hodně. Zásadně 
nejím potraviny z Číny, protože se 

bojím špatného stavu tamní-
ho životního prostředí. Takže 
třeba z Číny většinou pochází 
pomelo, ale já jej koupím, jen 
pokud je z jiné země. Podob-
né to je s norským lososem 
z umělého chovu: z Norska 
nikdy. A po Fukušimě bych si 
také nedal japonské ryby či 
ukrajinské houby.
14. Jste gurmán? A jaké je 
Vaše oblíbené jídlo a pití?
Myslím, že gurmán nejsem. 
V zásadě sním všechno, co 
manželka připraví. Teď se 
učím jíst mořské potvory, pro-
tože to je prý zdravé. Mile mě 
překvapila chobotnice, ale do 
škeblí zatím ještě nejdu. Mám 
rád pálivé indické a thajské jíd-
lo. Tam hodně experimentuji.  
A pochopitelně miluji husičku  
a zelíčko. To moravské je snad 
lepší než české.

Mám bezlepkovou dietu, takže 
nesmím pít pivo. Rád si ale 
dám červené víno. Dříve jsem 
měl rád zejména italské a špa-
nělské, ale pak jsem se sezná-
mil s jedním člověk z jižní Mo-
ravy, který produkuje úžasná 
autentická vína, a to i červená. 
Nevím, jak to dělá, ale už ne-
platí, že Morava je jen na bílá. 
Už to umíme. Takže všem do-
poručuji na zahraničních trzích 
více sebevědomí.

Kromě vína miluju cider. Ten 
má Mekku v Anglii a u nás ho 
spotřebitelé ještě moc neznají 

CP_zemedelci A5.indd   1 28.08.15   12:35

– respektive znají jen ten průmys-
lově vyráběný a nabízený řetězci, 
a v jeho případě je výraz „cider“ 
snad vyloženě urážkou pravému 
suchému cideru. To ale přijde. Už 
jsme se ho naučili dělat. Já nikdy 
nekupuju cider z nějakého velkého 
obchodu z dovozu. Máme tu malé 
české výrobce, kteří po interne-
tu prodávají velmi dobré výrobky  
a za lepší ceny než Angličané.

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

Má žena luxusně vaří, a protože 
máme bezlepkovou, bezmléčnou 
a bezvaječnou dietu, a protože 
takových lidí přibývá, tak nás paní 
doktorka, kam chodíme s dětmi, 
poprosila, aby Markéta napsala 
kuchařku. No a já ta jídla nafotil. 
Vznikla tak kniha s názvem Citlivá 
kuchyně. 

Vlastně to není jen kuchařka, ale 
spíš návod, jak zdravě žít v době 
stresu a chemie. Není tedy určena 
jen pro celiaky, ale pro všechny.
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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

 

 

Jsme doma v pojištění průmyslu i zemědělství 
 

Pojistné programy na míru a rychlé řešení pojistných událostí z nás dělají jedničku v pojištění průmyslu. 
 

 živel, odcizení, vandalismus 
 pojištění strojů a zařízení 
 pojištění elektroniky 
 pojištění přerušení provozu 
 přepravní pojištění 
 pojištění odpovědnosti 
 pojištění vozových parků 
 pojištění managementu 
 zemědělské pojištění ve spolupráci s Agra pojišťovna, organizační složka 
 

 

 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
 

+420 956 427 211 / molbrich@koop.cz / + 420 724 488 212 / www.koop.cz 
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1. Jaký je Váš vztah k Pardubic-
kému kraji?
Je to kraj, ve kterém jsem se na-
rodil, a se kterým jsem spojil celý 
svůj dosavadní život a to nejen 
osobní, ale také profesní. Proto 
nemůže být můj vztah k našemu 
regionu jiný, než pozitivní a srdeč-
ný. Snažím se proto, aby se náš 
kraj smysluplně rozvíjel a byl mís-
tem, ve kterém chtějí lidé žít nebo 
který chtějí navštívit. Doufám, že 
se nám to daří, a že náš kraj pozi-
tivně vnímají také sami občané.

2. Co je dle Vás hlavním cílem 
práce zemědělce v dnešní době? 
Považujete národní zemědělství 
za obor pro národní hospodář-
ství významný i v dnešním glo-
bálním světě?
Jednoznačně je to stále obor vý-
znamný pro národní hospodářství. 
Zemědělství je nedílnou součástí 
venkovského prostoru a je také 
významným zdrojem pracovních 
příležitostí a bohatství nejen na-
šeho kraje. Kraje jako takové však 
mohou ovlivnit stav zemědělství 
pouze nepřímo. Podpory z veřej-
ných prostředků kraje nemohou 
být směrovány přímo zeměděl-
ským subjektům, aby nedocháze-
lo ke střetu s institutem veřejné 
podpory. V souladu s evropskými 
předpisy podporuje kraj informační 
servis pro zemědělce, pořádá pro-
pagační akce a podporuje začína-
jící včelaře atd. 

3. Považujete zemědělství za 
atraktivní obor, a jaký k němu 
máte vztah? 
Jak jsem již řekl, považuji země-
dělství za nedílnou součást naše-
ho venkova, ale také za zdroj pra-
covních míst. Z toho také vychází 
můj vztah, který je jednoznačně 
pozitivní, ačkoliv sám nepocházím 
ze zemědělské rodiny a žádnou 
zemědělskou profesi jsem nikdy 
nevykonával. Atraktivním oborem 
jednoznačně z mého pohledu zů-

stává, a to i díky rozvoji moderních 
technologií. Bohužel mladá gene-
race o něj příliš nejeví zájem, jeli-
kož často neví o zajímavých mož-
nostech, které zemědělství nabízí.

4. Proč se podle Vás potýká  
s generačním problémem? 
Jednoznačně se z různých důvo-
dů nedaří k zemědělství přitáhnout 
mladou generaci, která by pokra-
čovala v tradici svých rodičů či 
prarodičů. Je to spojeno také s ne-
jistotou, která je u zemědělských 
profesí všudypřítomná. Mladší 
generace také ve velké míře vní-
má zemědělství jako velmi nároč-
né povolání a proto raději volí jiné 
profese. Je to trend, který bude 
velmi obtížné změnit. Vnímám 
významnou úlohu kraje v oblasti 
vzdělávání mladé generace, pro-
tože jsme zřizovatelem středních 
škol včetně těch, které jsou zamě-
řené na oblast zemědělství. Sna-
žíme se proto vytvářet projekty, 
které mohou mladou generaci do 
zemědělství vrátit. Jsou to napří-
klad Technohrátky, ale také různé 
dny otevřených dveří, projekt Ze-
mědělství žije či krajské dožínky.

5. Jak vnímáte práci a význam 
Agrární komory ČR? 
Práci Agrární komory České repub-
liky vnímám ze svého profesního 
působení, jelikož se setkávám se 
zástupci regionální agrární komory 
a vím, jaké jsou jejich úkoly a cíle. 
Vnímám jí také jako nejdůležitější 
nevládní agrární organizaci v Čes-
ké republice, protože je důležitým 
připomínkovým místem při tvorbě 
zákonů, a proto by neměly být ja-
koukoliv vládou opomíjeny jejich 
oprávněné připomínky. V této ob-
lasti můžeme zmínit také existenci 
Memoranda mezi Pardubickým 
krajem a Agrární komorou, kte-
ré se nám, z mého pohledu, daří 
naplňovat. Doufám, že svojí neza-
stupitelnou roli bude plnit i nadále, 
protože nejen zemědělci potřebují 
partnera, který bude hájit jejich zá-
jmy, ale také nabízet poradenství  
v různých oblastech. 

6. Jak byste zhodnotil součas-
nou situaci v zemědělství
Problémem je jednoznačně ná-
růst cen zemědělských pozemků, 
ale také velmi nízké výkupní ceny 
mléka, které jsou pro řadu mléka-
řů až likvidační. Chápu také, že 
zemědělci chtějí srovnatelné kon-
kurenční podmínky a volají po od-
stranění „vícerychlostních“ prvků 
ve společné zemědělské politice 
Evropské unie. Řešení však není 
v kompetenci kraje, ale Minister-
stva zemědělství, potažmo vlády 
každého ze členských států. Par-
dubický kraj však zemědělcům  
v minulosti zprostředkoval několik 

pracovních setkání v partner-
ských regionech, kde měli 
možnost seznámit se s pod-
mínkami v jiných státech EU.

7. Můžou v době mléčné kri-
ze podle Vás pomoct i sami 
spotřebitelé? 
Možností je především prefe-
rence domácích producentů 
mléka, avšak je velmi obtížné 
pro běžného spotřebitele zjis-
tit, odkud daný produkt kon-
krétně pochází.

8. V jakém typu obchodů na-
kupujete nejčastěji? 
Jednoznačně se snažím na-
kupovat ve více obchodech 
a nezaměřovat se pouze na 
konkrétní řetězec či konkrétní-
ho prodejce.

9. Řešíte původ surovin  
i v restauraci? 
Původ surovin je v restaura-
cích obecně velmi obtížně 
zjistitelný. Řada restaurací se 
však domácím původem su-
rovin zákazníkům prezentuje, 
což je zcela jistě velmi zajíma-
vý trend. 

10. Jste gurmán, a jaké je 
Vaše oblíbené jídlo a pití?
Nevím, zda bych se přímo 
označil za gurmána, ale je 
pravda, že mám rád kvalitní 
jídlo a potraviny. Možná pře-
kvapím, ale často se těším na 
tradiční českou kuchyni jako 
je koprová omáčku nebo ty-
pický guláš či svíčkovou. Ke 
kvalitnímu guláši navíc patří 
dobré české pivo.

11. Vaříte? – Váš oblíbený 
recept, o který se podělíte 
s čtenáři. 
Když jsem mluvil o guláši, tak 
se podělím s jedním receptem 
na jeho přípravu. Variant je 
samozřejmě celá řada. 

Rozhovor s hejtmanem Pardubického kraje  
JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.

JUDr. Martin  
Netolický, Ph.D.

Guláš
Základní přísady pro tento 

recept jsou: 
1 lžíce uzené papriky, 

3 lžíce sladké  
papriky, 

6 stroužků česneku, 
5 kusů cibule, 

1,5 kila hovězí kližky, 
špetka mletého chilli, 

hrstka majoránky, 
půl hrnku hladké 

mouky, 
3 lžíce rajského  

protlaku, 
5 lžic vepřového  

sádla, 
1,5l vývaru a lžíce 

mletého kmínu. 

Samotný postup začíná 
nakrájením hovězího masa, 

které opepříme  
a zprudka orestujeme na 

sádle. 
Přidáme nasekanou ci-

buli, papriku a podlijeme 
vývarem, přidáme rajský 

protlak a necháme dusit na 
mírném ohni. 

Po půl hodině osolíme, 
okmínujeme, promícháme 
a dolijeme zbytek vývaru.

 Po dvou hodinách guláš 
zahustíme jíškou připra-

venou společně s utřeným 
česnekem. 

Přidáme majoránku  
a chilli.  

Regionální agrární komora Pardubického kraje, 
a Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské 

vzdělávací centrum, o.p.s.

pořádají odborný seminář

ZEMĚDĚLSTVÍ A VČELY
Cílem semináře je seznámit zemědělce a včelaře se 

vzájemnou problematikou jak agronomických postupů, 
tak vlivu na chov  

a zdraví včel.

Termín a místo konání:
 středa 12. 4. 2017

Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky
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