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Je-li na podzim mnoho hub, přijde tuhá zima.

  Ohlédnutí nejen za letošní 
sklizní.

  
  Dožínky jsou příležitost pro osla-
vu úrody spojenou s poděkováním 
zemědělcům a jejich spojencům. 
Poděkování přírodě za její pří-
zeň. Zároveň je to událost, kdy 
zemědělci symbolicky předávají 
výsledky své práce ostatním oby-
vatelům této země ke společnému 
prospěchu. Je to událost, kdy si  
i v dnešním globálně propojeném 
světě uvědomujeme, jak důleži-
té pro každou zemi je mít kvalitní 
vlastní potraviny ze surovin od 
svých zemědělců ze své kultur-
ní úrodné krajiny. V našem kraji  

v letošním roce byly výsledky  
u obilovin i řepky nad průměrem 
ČR a srovnatelné s vyspělými ze-
měmi EU. Bylo proto na našich do-
žínkách co oslavovat, ale také se 
nad čím se zamýšlet. Protože se 
dožínky konaly téměř měsíc před 
termínem parlamentních voleb, 
tak i debata předních zemědělců 
kraje se dvěma našimi ministry, tj. 
našeho rezortu a z našeho regio-
nu a s předními představiteli kraje  
a poprvé za účasti europoslance  
a zástupce města se konala  
v duchu určitého ohlédnutí nejen 
za letošní sklizní, ale i za čtyřle-
tým končícím volebním obdobím 
současné vlády. Zaznělo zde, že 

každý soudný zemědělec musí 
uznat, že se podařilo za končící 
vlády zvýšit rozpočet pro podpory 
zemědělců a jejich směrování více 
směrem k dosavadně diskrimino-
vané živočišné výrobě.

 Zemědělci si uvědomují, a jsou 
vděčni za to, že se na ně vláda 
a jejich ministerstvo poprvé ne-
vykašlalo i v době mléčné krize 
roku 2016 a také po mnoha le-
tech jsme obdrželi kompenzaci 
za ztráty ve velmi suchém roce 
2015. Zemědělci si uvědomují  
a oceňují, že mají ministra, který 
svému oboru rozumí a ministra, 
který jim dokáže naslouchat a vede 
s nimi otevřený dialog. Je potřeba 
zdůraznit ze zkušenosti z minulých 
období, že je důležité, aby v čele 
ministerstva zemědělství byl člo-
věk se zemědělským vzděláním,  
a ještě lépe i praxí. Je to důleži-
té nejen pro zemědělce, ale i pro 
naše potraviny a krajinu, a tím  
i pro naše obyvatele. Je to důleži-
té, abychom si nemuseli s Tomá-
šem Klusem prozpěvovat „Kde 
jsou zase čtyři roky“ a kupovat 
více zahraničních potravin a mít 
méně našich zemědělců na naší 
půdě. Přes všechnu snahu řada 
zásadních problémů v našem 
zemědělství přetrvává a je třeba 
je řešit. Zároveň je třeba přiznat, 
že jsou to tak zásadní záležitos-
ti, že na některé z nich je čtyřleté 
volební období krátké. I tyto pro-
blémy jsme na našich dožínkách 
připomněli ne jako kritiku, protože 
jsme přesvědčeni, že jsme diskuto-
vali s politiky, kteří mají snahu tyto 
problémy řešit. Důležitým fakto-
rem, který se opakuje dlouhodobě, 
je ochrana zemědělského půdního 
fondu. Jako zemědělec si myslím, 
že se musí začít s ochranou půdy 
před zastavováním kvalitní orné 

půdy budovami, a to zejména  
v případě, že tyto budovy nepřiná-
šejí naší zemi významnou půdní 
hodnotu, jako jsou logistická cen-
tra a podobně. Mluvíme o nepříz-
nivém vlivu na půdu - přirozeného 
přírodního procesu, jako je eroze 
a přitom necháme nenávratně, 
proti přírodě, proti svým obyva-
telům a jejich dětem, zastavovat 
ornou půdu za posledních dvacet 
let tempem jednoho okresu. Dále 
jsme u ochrany půdy nedokáza-
li legislativními cestami usměrnit 
trh s půdou ve prospěch místních 
zemědělců tak, jak to v zájmu 
své budoucí existence dokázala 
řada vyspělých demokracií v EU.  
A u ochrany zemědělské půdy před 
erozí tam například za posledních 
20 let dotačním systémem tlačíme 
zemědělce do úzkých osevních 
postupů bez živočišné výroby. 
Pak se ji úředně a softwarově 
snažíme zachraňovat vyhláškami, 
podmínkami dotací a podobně.  
Z kvalitních, vzdělaných agrono-
mů, kterých bychom si pro výživu 
národa měli vážit, děláme nekva-
litní úředníky, kteří více času než 
nad úrodností půdy a péčí o rost-
liny, stráví péčí o dodržování pra-
videl, nad kterými si jako odborníci 
stále často tlučou na čelo. 

 Z hlediska zemědělských pod-
por navzdory tomu, že se je po-
dařilo posunout více k citlivým 
komoditám, tak cítíme, že tady po-
třebujeme, aby tyto podpory byly 
maximálně srovnatelné s okol-
ními vyspělými zeměmi.

Nejde o blahobyt 
zemědělců, ale jde 
o to, abychom měli 

pestrou krajinu
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  U zemědělských podpor dle sel-
ského rozumu správného hospo-
dáře musí přece každého daňo-
vého poplatníka zajímat, ať už na 
úrovni ČR či EU, kolik mu vložená 
koruna či euro v dotacích přinese 
zpět. A to je podstata skutečné, 
tak potřebné definice aktivního 
zemědělce, po které dlouho vo-
láme. Co vidím také za podstatné, 
je postavení zemědělců v rámci 
vertikály zemědělec, zpracovatel, 
obchodník. V řadě případů mají 
zemědělci pocit, že jejich postave-
ní moc hospodářského soutěžení 
neumožňuje. Nejde tento problém 
jen zúžit na téma odbytových 
družstev, u kterých panuje obava 
z hospodářské soutěže, ale i stát 
by měl mít přece zájem tuto sou-
těž narovnat, aby finance, které 
do zemědělství sype, se tak rychle 
nepřesunuly mimo zemědělství, 
do zpracování a zejména pak do 
obchodu. 

Žijeme v období, kdy se 
chystá nová SZP. 

  Musím v tomto vyjednávání jasně 
bránit naše zájmy. Nelze přece na-
stavovat podmínky z Bruselu pro 
celou EU do detailu stejné. Tím 
se výhody společného volného 
trhu často zbytečně byrokraticky 
snižují. Nemůžeme přijmout z Bru-
selu podmínky zastropování, když 
naše farmy jsou velikostně nad 
průměrem EU. Tím bychom nepo-
škodili jenom jednotlivé firmy, ale 
zejména celé naše zemědělství, 
například při současné navrhova-
né formě zastropování by to zna-
menalo konec živočišné produkce 
v ČR se všemi dopady na úrodnost 
kulturní krajiny.

  Jestliže se mluví o financích po-
třebných v EU na nové výzvy, jako 
je bezpečnost či migrace, tak si 
dovoluji připomenout, že dostatek 
vlastních kvalitních potravin s tě-
mito výzvami úzce souvisí.

  Navíc vývoj klimatu v posledních 
letech, kdy je jasný trend směrem 

k větším výkyvům k dlouhodobým 
periodám extrémů ukazuje nutnost 
i zde, aby dotační systém na toto 
reagoval. Proto se musíme snažit 
o vytvoření Fondu těžce pojis-
titelných rizik - FTPR (nevím, 
jestli vývoj klimatu není rychlejší 
než naše tvorba FTPR) za účas-
ti státu, zemědělců a pojišťoven  
a při respektování, že tento fond řeší  
i jiné nepříznivé škody, než je pou-
ze sucho. A jestliže tak FTPR stále 
nemáme, tak o to je oprávněnější 
požadovat co nejvyšší podporu 
komerčního pojištění a vzhledem 
ke struktuře našeho zemědělství 
je potřeba, aby tato podpora byla 
dostupná i pro velké firmy. Při ne-
existenci FTPR je také potřeba co 
nejvíce pokrýt újmu spočítanou 
v oblastech LFA, kde příroda tvo-
ří řadu omezení, a to v oblastech 
LFA.

Nutné je také, aby se  
o zemědělství informovalo 
ne tak hloupě povrchně,  

a navíc 
neférově negativně. 

  Proč nikdo více neříká, jak řep-
ka je výbornou předplodinou  
v rámci osevního postupu, kolik po 
sobě zanechává organické hmoty 
a že téměř celý rok je protierozní 
pokrývkou půdy? Proč se neříká, 
že kukuřice je fantastická rostlina  
s úžasným výnosovým potenciá-
lem, který vyspělé země využívají 
lépe a více než my?

  Proč se více neříká, že pestici-
dy, často brání před přemnože-
ním škodlivých škůdců a plevelu, 
zabraňují tomu, abychom více 
konzumovali potraviny, plné škod-
livých látek? Proč se neříká, že ze-
mědělství není profese jako každá 
jiná, ale je to poslání, kdy vzděla-
ný odborník opečovává v souladu  
s vědeckými poznatky, v souladu  
s pokorou k přírodě půdu ve snaze 
produkovat kvalitní suroviny pro 
potraviny na výživu svých spolu-
občanů?

  Jak se na předdožínkové od-
borné debatě ukázalo, otázek  
k řešení ve prospěch našich potra-
vin, krajiny našich obyvatel a jejich 
zemědělství je stále hodně. Je tře-
ba také poděkovat všem, kteří se 
snaží tyto otázky poctivě a odbor-
ně řešit.

Ing. Leoš Říha viceprezident AK ČR 
a předseda představenstva RAK PA

Úvodní slovo Ing. Vandy Rektorisové
  Vážení členové, 
barevný a letos opět volební pod-
zim je tu. S nadcházející zimou by 
mělo přijít odpočinkové období, 
pro Vás zemědělce. Že je tomu 
jinak, nemusím zrovna já Vám sá-
hodlouze vykládat. Papírová válka 
koneckonců trvá po celý rok. Na-
stane doba seminářů. Takových, 
kde se hledá umělé téma a honí 
se duše kvůli kontrolám. Semináře 
pořádáme i my, ale ne takto. Semi-
náře pro Vás, a někdy i placené, 
se snažíme dělat zajímavé. Kromě 
aktuálních témat hledáme i šikov-
né lektory, protože to je základem 
dobré akce. Doufáme, že se nám 
to daří, protože zářijový seminář 
na téma PRV navštívilo devadesát 
lidí. Na tradiční seminář o pojištění 
jich přijela rovná padesátka. Neu-
sínáme však na vavřínech a bude-
me v rozumné míře dál předávat 
informace Vám - do prvovýroby. 
Pokud Vám nějaké téma chybělo, 
obraťte se na nás a pokusíme se 
něco vymyslet společně. 

   
  Třeba i z tohoto důvodu Vám  
v tomto čísle stejně jako loni při-
nášíme přehled odpovědí stran do 
parlamentních voleb, které v podo-
bě uzávěrky tohoto zpravodaje do-
minovaly v přehledech veřejného 
mínění. Udělejte si obrázek sami. 
Nadávat a křičet, že je vše špatně, 
jde lehce. Pro konstruktivní jed-
nání je důležitý dialog, ale na ten 
musí být vždy dva. 

  Na závěr bych ráda poděkovala 
všem zemědělcům za letošní úro-
du. Díky nim budou i naše potravi-

ny na pultech. Na zákaznících pak 
bude záležet, zda budou vybírat 
dle kvality nebo dle cenovky. Na 
nás zase záleží, abychom propa-
govali to první, tedy kvalitní české 
suroviny vypěstované na našich 
polích včetně masa, mléka a vajec 
z našich stájí. Ještě bych si moc 
přála, abychom měli větší možnost 
ovlivňovat supermarkety u nás. Ty-
pickou ukázkou je současná cena 
másla. Nikdo mně nevysvětlí, že je 
to menším obsahem tuku v mléce 
– to je ostatně v létě každým ro-
kem. Přeci se složení mléka v létě 
roku 2017 tak zásadně neliší…
Před rokem jsme měli nízké vý-
kupní ceny mléka a argumentovali 
nám tím, že je ho nadbytek. Ano, 
snížila se produkce, ale ne tak zá-
sadním způsobem, že mléka byl 
takový nedostatek, aby to ovlivnilo 
nárůst na cenách másla. Vůbec by 
mě nepřekvapilo, kdyby byla za 
rok situace zase opačná. Na tomto 
je vidět, že jsme pouhými loutka-
mi. Koho? To už se můžeme jen 
dohadovat a vymýšlet konspirační 
teorie. Člověku je z toho smutno  
a ne jen u pokladny, protože máslo 
je prostě máslo a koupím ho i za 
tuhle cenu. Ostatně ceny aut jsou 
také jinde než byly za minulého 
režimu. Potraviny dle průzkumů 
máme pořád ještě levné. Neřekla 
bych ani popel, kdyby ale úměrně 
tomu rostly výkupní ceny zeměděl-
ských komodit a peníze dostali ti, 
kteří jsou na počátku řetězce. Ti 
totiž mají tu největší práci, ať je 
svátek nebo ne. Když nebude mlé-
ko, ve výrobně zmačknou knoflík 
a stroje zastaví. Když bude másla 
hodně, zamrazí se. S krávou ale 
zemědělci neudělají ani jedno.  
A pokud udělají krok, který se 
bude blížit tomu vypnutí knoflíku, 
tedy pošlou ji na jatka, už ten knof-
lík znovu nezapnou… To má pak 
dopady i na naši půdu a horem 
dolem skloňovanou erozi a sucho 
– úzce to přece souvisí s kvalitou 
půdy. 
Tohle ale veřejnosti kromě 

nás, nikdo neříká. 
Ing. Rektorisová Vanda,

ředitelka, RAK PA

Agrární komora 
včetně té naší 

krajské je apoli-
tickým sdružením. 

Přesto je velmi 
důležité, kdo se 
v politické sféře 
pohybuje a jak je 
informován. Platí 

to i opačně.

Sokolníci byli poprvé na Krajských dožínkách. Na obrázku je výr velký jménem Sam.

s pestrým osevním 
postupem a pení-
ze investované do 
citlivých komodit 
přinesou přidanou 
hodnotu, jako to 

mají vyspělé země.
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Chceme být Vaším dlouhodobým
spolehlivým obchodním partnerem
pro obchod se zem d lskými komoditami,
zejména obilovinami, olejninami,
rostlinnými oleji a krmivy.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat: 

Ing. Zden k Starosta:
tel.: +420 605 722 222 
mail: zdenek.starosta@comagrin.cz
 
Ing. Zden k Sláma:
tel.: +420 731 412 638 
mail: zdenek.slama@comagrin.cz

Ostatní kontakty : www.comagrin.cz



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. 

vyřízení obchodního případu se vším, 
co s tím souvisí, včetně následného 
uvolnění úvěrů a co nejmenší 
administrativní náročnost při jeho 
sjednání. 

Velký důraz ale vždy kladu i na osobní 
jednání a poznání svého obchodního 
partnera jako člověka. Objektivní 
ukazatele se dají s konkurencí lehce 
porovnat a nejsou dnes již tak odlišné. 
Při dlouhodobé spolupráci se ale 

Jsme na konci léta. Jak zatím 
letošní rok hodnotíte?
Letošní rok je z hlediska 
hospodářských výsledků průměrný 
až mírně nadprůměrný. Někde 
dosahujeme dlouhodobě dobrých 
výnosů, některé plodiny naopak letos 
dopadly hůře. V živočišné výrobě, 
kde je naší strategickou komoditou 
mléko a věnujeme se i výkrmu skotu, 
nám výkupní ceny zajišťují alespoň 
minimální rentabilitu.  

Investujete letos do rozvoje 
společnosti? V jaké oblasti?
Naše roční investice se pohybují od 10 
do 30 milionů Kč. Letos realizujeme 
projekt v hodnotě kolem 20 milionů 
Kč, který navazuje na předchozí 
investice. Jedná se o kompletizaci 
střediska živočišné výroby, cílem 
jsou kvalitní skladovací prostory 
objemných krmiv. Dokončujeme i 5 
nových senážních žlabů o celkovém 
objemu 14 000 tun, kde uskladníme 
objemná krmiva pro živočišnou 
výrobou nejzatíženějšího střediska, 
kapacita zvládne i jeho rozšíření 
o dalších asi 300 dojnic. 

Součásti projektu je i rekonstrukce 
hnojiště a dojírny. Jako jedni z prvních 
jsme již v 90. letech rekonstruovali 
stáje pro dojnice na volné ustájení. 
Více než 20 let provozu si proto 
vyžádalo nejen technickou 
rekonstrukci, ale především 
modernizaci, protože vývoj v těchto 
oblastech postupuje rychle kupředu.

Co je pro Vás při spolupráci 
s bankou nejdůležitější?
Jako každého zemědělce, který 
všechny nevýrobní záležitosti moc 
nemusí, mě vždy zajímá rychlost 

objeví drobné věci, které pak mohou 
zdánlivě výhodnou spolupráci 
znehodnotit. 

Doporučil byste Sberbank svým 
kolegům – zemědělcům? A díky 
čemu?
Myslím, že díky výše uvedeným 
požadavkům na spolupráci s bankou. 
Sberbank CZ tyto moje podmínky 
nebo představy v současné době 
splňuje nejlépe.

„Sberbank CZ moje podmínky splňuje nejlépe,“
uzavírá rozhovor i doporučení svým 
kolegům zemědělcům ředitel akciové 
společnosti AGRONEA a.s. Polička  
Ing. Jiří Navrátil.

Firemní centrum Sberbank
tel.: 495 000 353

e-mail: Typl.Martin@sberbankcz.cz

Jednou z investic, kterou AGRONEA a.s. Polička s pomocí 
Sberbank CZ uskutečnila, byla i výstavba stájí pro dojnice.

Investice
• splácení sjednáme podle 

sezónnosti peněžních toků 
zemědělského podniku

• maximálně se přizpůsobíme 
podmínkám případně schválené 
investiční dotace

Zemědělská půda
• fi nancujeme nákup 

i refi nancování již nakoupené 
půdy až do 100 % kupní ceny

• splatnost až 20 let

Zemědělská technika
• fi nancujeme 100 % kupní ceny 

včetně DPH
• splatnost až 8 let

Provozní potřeby
• poskytneme zdroje k pokrytí 

běžných provozních potřeb 
v průběhu sezóny 

• zajistíme předfi nancování dotací

Dotační poradenství
• máme zkušené odborníky, kteří 

pomohou v oblasti dotací
• hledáme řešení přesně na míru 

podnikatelského záměru
• dlouhodobě a úspěšně 

spolupracujeme s PGRLF, naše 
produkty jsou kompatibilní 
s podmínkami fondu

NABÍDKA SBERBANK PRO ZEMĚDĚLCE

4



  Asi bychom jen těžko hledali 
vhodnější místo pro konání orby. 
Pardubický kraj je přeci rodištěm 
bratranců Veverkových. Rucha-

dlo jako předchůdce pluhu. Kdysi 
jsme i my na setkání s ministrem 
právě jemu osobně předávali mo-
del ruchadla. Jsme na to patřičně 
hrdí. „Jen při krajském kole“ se 
počítalo s komorní účastí. A tak 

skalní zemědělci a oráči nechybě-
li. Bylo úžasné sledovat, jak půdu 
překlápěl pluh za koňmi nejen pod 
kapotou. 
  Oralo třeba i koňské trojspřeží. Vý-
jimkou nebyly ani historické ukázky 

traktorů. RAK PA i zde měla svůj 
stánek. Většina diváků ale byla  
u pozemků, na nichž se oralo. Je 
to o počasí, které tentokrát naštěs-
tí oráčům i přihlížejícím přálo, a tak 
zázemí stanů nebylo ani potřeba. 

9. 9. 2017

Ohlédnutí za našimi akcemi:

Krajské kolo v orbě - v Rybitví 

  Téma PRV a podzimní kola lákají 
každoročně stovku účastníků. Ne 
jinak tomu bylo v Hostinci U Koste-
leckých, kde jich přijelo devadesát.  
Jsme rádi, že jsme mohli organi-
zovat v tomto prostředí seminář 

přes SZIF a Celostátní síť pro 
venkov. Výhodou těchto seminářů 
je možnost získat informace, které 
zajímají právě Vás. Někdo chystá 
nákup techniky, jiný technologii. 
Zkušenosti z praxe pracovníků 
SZIF pomohou předejít zbyteč-
ných chybám. 

20. 9. 2017

5. kolo Programu rozvoje venkova

  Polní den na téma kukuřice je 
také pravidelnou akcí. Na září bylo 
chladné počasí, ale organizátoři 

nenechali agronomy a šéfy pod-
niku mrznout. Přednášky probí-
haly v teple Agrosalonu Šedivec. 
Na poli jsme si mohli vyslechnout 
popis jednotlivých hybridů kukuřic. 

Vlastní vzorky ze svých polí jsme 
si mohli nechat vyhodnotit v mobil-
ní laboratoři firmy Pioneer. 

21.9. 2017

Polní den věnovaný kukuřici

  Letošní Krajské dožínky byly jedny 
z nejnáročnějších, co se organiza-
ce týká. Nikdy nebylo důležitější mít 
okolo sebe tým skvělých lidí. Lidí, 
kteří nejsou často za těmito akcemi 
vidět. „Prodáme“ mediálně inter-
prety, soutěže, expozice, potraviny. 

Za tím vším je ale mravenčí práce 
všech, kteří pomáhají dlouho před 
a také po akci. Letos nám nepřálo 
především počasí. 
  Celé sobotní odpoledne jsme sta-
věli stánky v tom největším dešti. 
Jak už to u těchto akcí bývá, někdy 
někde něco neklapne tak, jak jsme 
si představovali. Pak potřebujeme 

ty správné lidi na telefonu, kteří 
pomůžou a přitom by vůbec museli 
brát telefon ve svém volnu. Rovněž 
patří velké díky všem, kteří na tuto 
akci přispěli. 
  Všem moc děkujeme. Bez toho 
by nebylo nic z toho, co jste mohli 
vidět a slyšet v neděli 24. 9. 2017 
na Pernštýnském náměstí a nově 

24. 9. 2017

Krajské dožínky v Pardubicích 2017
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i na Komenského náměstí. Počasí 
bylo milostivější a odměna pro nás 
byli návštěvníci, kteří na tuto akci 
přišli. Hold počasí neovlivníme, ale 
budeme se snažit v příštím roce 
posunout tuto krásnou akci zase  
o kousek dál. Zachovejte nám pří-
zeň a zase za rok. Termín vychází 
na neděli 23. 9. 2018.



      

  Vítěze tentokrát zvolili sami 
spotřebitelé! V květnu hodnotila 
odborná porota a možná Vás to 
ani nepřekvapí, každý zvolil jiné 

vítěze. Prostě tisíc lidí, tisíc chutí. 
První zářijový víkend zabodovaly 
tyto výrobky: Za kategorii Mlýnské, 
pekárenské a cukrařské výrobky 
vyhrál výrobek Dortik od Janosů 
- Irská káva. Za Mléko a mléčné 

výrobky Choceňska tatarka 180 g 
Choceňské mlékárny s.r.o. a toto 
je i absolutní vítěz spotřebitelské 
soutěže - tzn. s největším počtem 
hlasů!!!  Z kategorie Maso a mas-
né výrobky zvítězila Vračovická 

lahůdková klobáska od Josefa 
Morávka Řeznictví a uzenářstvi.
Výrobky z medu a ostatní vyhrála 
naprostá pecka Jsem pecka - ja-
hoda od firmy Jsem pecka s.r.o. 
Všem moc gratulujeme!

2. 9. 2017

 Mls Pardubického kraje - spotřebitelská soutěž

  Naprosto „vymazlené“ expozice 
stařičkých traktorů, které vypa-
dají navzdory věku jako by sjely  
z výrobní linky. Na své si přijdou  
i milovníci motocyklů a to převážně 
značky Jawa. To se nedá popsat, 
to se musí vidět.  

Prázdniny 2017

Muzeum veteránů v Radovesnici ll.  
- a zajímaly nás především traktory a že jich tam mají 

Navštívili jsme:

  Seminář ukončil svojí přednáš-
kou předseda představenstva 
Podpůrného a garančního rolnic-
kého a lesnického fondu (PGRLF) 
Ing. Zdeněk Nekula. Tématem byl 
PGRLF jako partner pro rozvoj 
podnikání na venkově za každého 
počasí. Padla zajímavá čísla o čin-
nosti PGRLF a konkrétně u podpo-
ry zemědělského pojištění za rok 
2017 je odhadována stejná výše 
podpory jako za rok 2016. 
  Co všem zúčastněným chybí  
a dotklo by se téměř všech, je 
Fond těžko pojistitelných rizik 
(FTPR). To také vyplynulo z disku-
ze, do které se aktivně zapojil náš 
host - radní Pardubického kraje 
pro životní prostředí, zemědělství 
a venkov Ing. Václav Kroutil. 

  Seminář „3P“ jak ho rádi pře-
zdíváme, tedy Počasí, pojištění, 
PGRLF se stal již tradiční akcí  
v Pardubickém kraji. Každý rok se 
snažíme do našeho kraje přivést 
zajímavého a známého odborníka 
s vazbou na počasí. Často bývá-
me svědky toho, že média veřejně 
propagují zemědělce jako věčné 
stěžovatele ať prší, sněží nebo 
svítí sluníčko.
  A i to je jeden z cílů našeho se-
mináře – propojovat světy země-
dělství a nezemědělské veřejnosti, 
v tomto případě informovat ony 
známe osobnosti o aktuálních pro-
blémech našeho oboru. Trend po-
slední doby je ekologie a „zelenání 
se“. Přitom velké farmy nejsou nut-

ně zlem a rozhodně nedevastují 
půdu, jak jim je často vyčítáno, ale 
zpět k semináři. 
  RNDr. Taťána Míková je profesio-
nál, což bylo patrné z její poutavé 
přednášky. I ona uznala, že poča-
sí je alfou a omegou zemědělců  
a i ona uznala, že aktuální před-
povědi jsou pro ně velmi důležité. 
Pro meteorology je to stále ještě 
oříšek. Předpovědět přeháňku 
či bouřku v min. rozlišení, např.  
1-2 km. Každopádně máme šanci 
do budoucna, díky zlepšujícím se 
technologiím. Také excesy počasí, 
které zažíváme, budou asi častěj-
ším jevem. Budiž nám útěchou, 
že tornáda v takové razanci jako 
sledujeme v jiných zemích, u nás 
nebudou. 

  Sucho, které je skloňováno už 
třetím rokem, protože se stále 
zvětšuje, to bylo téma pro odbor-
níka z Akademie výzkumu globál-
ní změny AV ČR, v.v.i. Mgr. Petra 
Štěpánka, Ph.D. Portál Intersucho, 
který vznikl na základě informací  
z terénu, je založen na vazbě mezi 
zemědělci a výzkumníky. Je však 
nutné, zapojit ještě více zeměděl-
ce, aby byla vyšší hustota míst, 
odkud informace přicházejí. Vždyť 
to známe, Pardubicko je typickým 
příkladem, kdy na jednom poli je 
různá kvalita půdy daná podložím. 
Excesy počasí hravě zmaří snaže-
ní zemědělců během chvilinky. Je 
úplně jedno jestli to bude mráz na 
jaře, kroupy v létě nebo zmiňova-
né sucho.  Slovo dostaly zástupci 
pojišťoven. 

11. 10. 2017

Seminář „3P“ - počasí, pojištění, PGRLF
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  V roce 2015 se prezentoval ZUN-
HAMMER zcela nové 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 cisternových vozu  
o ULT 24. Nové vozidlo má 3 osy, 
vzduchem odpružený podvozek  
a objem nádrže 21 m3. Také tento 
transportér tekutin je kompletně 

Novinka od ZUNHAMMERA na EUROTIER 
v Hannoveru 2016 - Optimalizovaná logistika 

Technická data:
• Nádrž s 21,0 m3

• Vlastní hmotnost cca 5 t
• Celková hmotnost 24 t
• Užitečné zatížení 19 t
• Vzduchem odpružené 
nápravy zn. vyšší jízdní 

konfort
• Napojovací systém 8 nebo 

10 Zoll

zhotoven z lehkého sklolaminá-
tu bez přídavného rámu. Novým 
produktem podtrhuje výrobce 
dlouholetý vývoj v oblasti použití 
pracovního materiálu umělé 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 kon-
cept cisternového návěsu přichází 
zcela  bez rámu  podvozku, pou-
ze vzduchem odpružené nápravy 
jsou vyrobeny z oceli. Tím je kom-
pletně celá nádrž absolutně odol-
ná proti korozi; kejdě, digestátu, 
umělým hnojivům a tak je dosaže-

no extrémní život-nosti. V praktic-
kém nasazení boduje bezrámová 
koncepce cisternového přívěsu 
známými argumenty: jednodu-chá 
obsluha, nepatrná údržba a malá 
vlastní hmot-nost. Svými 21 m3 se 
hodí optimálně k mnoha velkým 
aplikačním vozidlům.

Efektivní dopravník kejdy a digestátu bezrámové koncepce s umělohmotnou nádrží  
vyztuženou sklolaminátem (GtK)
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GPS navigace šetří peníze i půdu
GPS navigace  

a autopiloty v traktorech 
se stávají běžnou sou-
částí vybavení farem. 
Tyto systémy přináší 
úspory paliv, hnojiv,  
přípravků, ale také 

zvýšení pracovní výkon-
nosti strojů a zároveň 

zlepšení komfortu  
jejich obsluhy. 

Jsou jedním  
z prvků zavádění zásad 
přesného zemědělství, 

tedy skrývají ještě mno-
hem vyšší potenciál pro 

racionalizaci  
rostlinné výroby  

a mohou také přispět  
k realizaci koncepcí 
zlepšení hospodaření  

s vodou a protierozních 
opatření.

  Autopiloty jsou jedním z prvků 
nutných pro budování konceptu 
Controlled Traffic Farming (CTF), 
které je součástí celého soubo-
ru opatření tzv. přesného země-
dělství, zahrnujícího ještě řízené  
a cílené dávkování zemědělských 
vstupů. Zjednodušeně vysvětle-
no CTF, česky řízená doprava po 

KVALITA • INOVACE • SOFISTIKOVANÁ ŘEŠENÍ

www.Leadingfarmers.cz

Kontakty:

Radek Svoboda
tel.: 724 531 213

Jan Bradáč
tel.: 601 089 405

Václav Jirka
tel.: 724 717 781
Aleš Otáhal
tel.: 607 942 057

Systematické osazení klíčových strojů GPS autopiloty Trimble 
a plánování jízd po pozemcích přináší ekonomické i ekologické 
benefi ty. Máme odborné techniky, máme zkušenosti. 
Neváhejte a ověřte si naše nabídky. Jsme tu pro Vás!

Autopiloty
Trimble

•  snižují náklady
•  zlepšují půdní strukturu
•  zvyšují výnos a zisk

pozemcích, znamená plánovanou 
a dlouhodobě dodržovanou jízdu 
zemědělských strojů ve stále stej-
ných kolejových řádcích po před-
chozí optimalizaci tras pojezdů, 
tak aby byla po pozemku najeta co 
nejkratší dráha.

CTF je pozitivem pro 
půdu i výnos

  V důsledku těchto opatření jsou 
těžkou technikou utužovány pouze 
kolejové řádky, tedy zlomek plo-
chy půdy oproti dnešnímu stavu, 
zatímco půda mezi kolejemi není 
pojížděna! Tudíž na nepojížděné 
půdě bude (za předpokladu dodr-
žování správných zásad rostlinné 
výroby) velmi rychle docházet ke 
zlepšování struktury půdy, k její-
mu provzdušňování, rozvoji makro  
a mikroedafonu a celkovému 
ozdravení půdy, a tedy:

• ke snížení tahového odporu pro 
kultivaci
• zlepšení zasákavosti a vododrž-
nosti
• zvýšení obsahu organické hmo-
ty
• tím zvýšení úrodnosti a snížení 
nákladů na kultivaci

  Dochází taktéž ke zvýšení pra-
covní výkonnosti, neboť ve stlače-
ných kolejích může technika pojíž-

dět rychleji i za vyšší vlhkosti půdy. 
Systémy CTF v sobě tedy unikát-
ně kombinují ekonomické výhody 
spolu s ekologickými přínosy, což 
v dnešní době  zvyšujícího se tla-
ku na snížení dopadů zemědělství 
na životní prostředí může našemu 
hospodářství přinést zachování 
konkurenceschopnosti při plnění 
přísných požadavků státních au-
torit!

  Taktéž při realizaci protierozních 
opatření mohou GPS technologie 
významně ulehčit a zpřesnit práci 
zemědělcům. Není nic snazšího, 
než např. výsev protierozního 
pásu zakreslit předem do navi-
gačního systému traktoru, který 
si následně plochu za pomocí au-
topilotu sám „najde“ a v hranicích 
plánovaný pás zaseje včetně vypí-
nání sekcí secího stroje.

Jaké vybavení  
konkrétně použít?

  Systémem, který zvládá odpově-
di na všechny výše uvedené po-
žadavky je TMX-2050 od firmy 
Trimble, která má v českém ze-

mědělství již dlouhodobou tradici 
a oblibu a zajišťuje též korekční 
signál pro přesnost +/- 2 až 3 cm. 
TMX-2050 je nejnovější traktorový 
tablet s přístupem na internet, kte-
rý ovládá autopilot traktoru pomocí 
systémů EZ-Pilot nebo Autopi-
lot Motor Drive. Můžeme též 
ovládat sekce postřikovačů, se-
cích strojů se setím souvratě „na 
konec“, variabilní dávku rozme-
tadel nebo dokonce automaticky 
otáčet stroj na souvrati! TMX-2050 
zvládá též ISObus komunikaci  
a u řady strojů může nahradit i je-
jich ovládací displej. 

  Za pomocí vlastního unikátního 
softwaru OptiTrail vám naši od-
borní pracovníci připraví optimální 
trasy pojezdu po vašich pozemcích 
a navigační systém TMX-2050 
spolu s nejvhodněším typem auto-
matického řízení nainstalují na váš 
traktor včetně zajištění následného 
servisu. Ještě stojí za připomenu-
tí, že GPS navigační systémy jsou 
též podporovány dotačním titulem  
z Programu rozvoje venkova.

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

ROZUMÍME 
VAŠEMU 
PODN KÁNÍ. 
DO POSLEDNÍHO 
ZRNÍČKA.

GARANTUJEME NEJVÝHODNĚJŠÍ POJIŠTĚNÍ NA TRHU

Jsme česká firma, která si cení profesionality, hodnot, individuálního a vstřícného 
přístupu ke klientům. Posoudíme možná rizika Vaš  a přineseme efektivní 
ešení pojišt ní ve všech potřebných oblastech. Zároveň využijeme své velikosti 

a pozice největšího nezávislého poradce k vyjednání těch nejlepších podmínek pro Vás.
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• Výrobní rizika 

PROČ S RENOMIA AGRO
• Nejlepší ceny i podmínky
• Garance kvality
• Široký rozsah pojistného krytí
• Rychlé řešení škod
• Speciální pojistné programy

PARTNER AGRÁRNÍ 
KOMORY ČR

RENOMIA_AGRO_PRINT_FINAL_210x297.indd   1 15.10.17   20:09
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KVALITA • INOVACE • SOFISTIKOVANÁ ŘEŠENÍ

Leading Farmers CZ, a.s., Klánovická 485/43, 198 00 Praha 14

www.Leadingfarmers.cz

Pozvánka na konferenci

Přesné zemědělství v praxi
Využití GPS autopilotů,  
senzorů a dronů
Kdy: 10. 11. 2017
Kde:  Zámek Liblice 

Konferenční centrum AV ČR  
Liblice u Prahy 61 
www.zamek-liblice.cz

Program:
 830 – 900 Prezence účastníků
 900 – 1000  Budoucnost českého zemědělství z pohledu AK ČR  

Ing. Leoš Říha, viceprezident AK ČR
 1000 – 1015  Význam a přínosy řízeného pojezdu po pozemcích, Václav Jirka
 1015 – 1030  Využití N-Sensoru pro vyšší zisk z rostlinné výroby, Pavel Milata
 1030 – 1045  Senzory pro analýzu půdy a jejich využití, Lucie Peklová
 1045 – 1100 Coffee break
 1100 – 1200 Výživa rostlin a nové technologie, Pavel Janík
 1200 – 1230  Provoz dronů v zemědělství, legislativní  

omezení, Petr Lněnička
 1230 – 1300  Optimalizace prostředků a zásahů, zvýšení  

výnosů pomocí dronů, Viktor Setnický
 1300 Oběd

Akce je bez vložného.

Registrace nutná z důvodu omezené kapacity!
Registrujte se nejpozději TÝDEN předem. Děkujeme.
Jak postupovat:
1. jděte na www.Leadingfarmers.cz
2. vlevo klikněte na sekci Semináře
3. vyberte si z nabídky správný seminář
4. zadejte své údaje a klikněte na Zaregistrovat

Pokud byl seminář v nabídce, jste zaregistrováni.  
Pokud již v nabídce není, kapacita je již naplněna.

Případně se registrujte také na e-mail:  
seminare@Lfc.cz nebo na tel. 724 717 781.

Těšíme se na Vaši účast!

Ukázkový vzlet 
dronu!Testování půdy na pH a NO3-

Stejný seminář můžete navštívit i 21. 11. 2017 Hotel Prachárna, Křelovská 91, Olomouc,  
www.hotel-pracharna.cz nebo 22. 11. 2017 Fabrika Hotel, Školní 511, Humpolec, www.fabrikahotel.cz



 
 

 
 

       
 

OSIVA KUKU ICE NA SILÁŽ I NA ZRNO OD FIRMY PIONEER 
- velmi raných, raných, st edn  raných i st edn  pozdních, praxí ov ených hybrid  
- výnosných hybrid  odolávajících nedostatk m vláhy  
   ov eno v provozu minulého, suchého roku  
- výkonných TOP HYBRID   
  špi ky na sv tovém trhu 
- perspektivních NOVINEK  
 

OSIVA SLUNE NICE OD FIRMY PIONEER 
- vysoce olejnatých, velmi raných, výnosných i krmných hybrid ,  
- raného high-oleic hybridu express s technologií herbicidní ochrany 
- NOVINEK  
                                              

NAŠIM ZÁKAZNÍK M EXKLUZIVN  NABÍZÍME: 
- výkonné hybridy kuku ice pro siláž i zrno ov ené ve vlastním provozu 
- speciální v rnostní bonus 
- zdarma informace na seminá i k p stování kuku ice a na polním dnu 
- zdarma poradenský servis 
- zdarma provedení rozbor  v mobilní laborato i p i seminá i a polní  
   p ehlídce 
 

     e-mail: klas@klas-nekor.cz 
     465 676 445    pevná linka 
     602 472 197    Ing. Leoš íha  

                                           601 344 677    Ing. Martin Hajzler 
                                                            605 504 774    Marie ernohousová 
                                                            602 444 951    Jana Kašperová 

 
 
 
 

www.klas-nekor.cz  
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  Často si říkám, jestli někdo tyto 
dva pojmy nezaměňuje. Už jednou 
jsem četla, že máme „řepkový“ 
cukr. Danému pisálkovi asi ne-
dochází, že je rozdíl mezi řepou  
a řepkou. Při jedné odpolední ces-
tě jsem přepnula rádio na Evropu 
2. Běžela debata mezi dvěma mo-
derátory, a protože zazněl termín 
vemeno, zbystřila jsem. Náhle se 
začali bavit o podprsence, velkých 
mrazech a nějakém kamarádovi. 

  Prý je někde taková zima, že kra-
vám omrzají vemena, konkrétně 
struky, tak je vybavili návleky na 
vemeno – podprsenkami, jak glo-
sovali moderátoři. V tom se mode-
rátorka zarazila a začala říkat, že 
vlastně nevěděla, co jsou to struky. 
No ano. Vůbec by mě nenapadlo, 
že tohle někdo neví. Prý zadala 
struk do vyhledávače a nalezlo ji 
to charakteristiku plodu. 

  Opravdu jsem to zkusila a je to 
tak, ve wikipedii je první větička, 
že možná hledáte část veme-
ne a pak pokračuje struk - pravý 
suchý pukavý (lámavý) vícese-
menný plod. Ach jo.. A takhle 

to dopadá, když se „fundova-
ní“ chopí řemesla, kterému vů-
bec nerozumí. Stejné je to třeba  
v případě diskuze na téma SZP 
(společná zemědělská politika)  
v letech 2020+. 

  Je to stejné, jako když mladá 
žena přesvědčeně píše o tom, že 
krávy mají produkovat mléko pou-
ze pro potřebu telete, a že pít krav-
ské mléko je pro nás lidi vlastně 
neetické. A tak nám blbnou hlavy 
a vymílají mozky, stejně jako ne-
zletilcům různí youtubeři, kteří točí 
prostě o ničem. Dnešní hit mláde-
že je koukat na to, jak hraje někdo 
jiný. Sami už ani na PC nehrají, 
jen civí na obrazovku. Jenomže 
rozdíl je v tom, že pakliže takovýto 
„doveda“ vytvoří nějaká pravidla 
z Bruselu pro zemědělství, kte-

rá se aplikují na naše podmínky, 
dochází k legálním paskvilům. Je 
to stejné jako v případě neoniko-
tinoidů a řepky olejky. Místo toho, 
aby se osivo ošetřilo minimálním 
množstvím přípravků, s ohledem 
na ekologii budeme stříkat na po-
rosty i 3x a stejně často neúčinně. 
Kolik broučků asi lehne na krovky? 
Nebo se někdo spletl a jedná se  
o ekonomii? 

  Nemluvím o spotřebě vody, která 
je teď stále omílanějším evergre-
enem dnešní doby a zcela opráv-
něně. Je sucho. Budeme vyplácet 
dotace na dešťovku a tady vese-
le cákat cisterny vody na pole na 
pseudo postřik. Chemie z pole je 
podávaná jako nutné zlo. Jestlipak 
se ale někdo zamyslel nad tím, že 
„chemie“ pro rostliny je vlastně lék 
pro rostliny? Zapněte si televizi  

a chvilku sledujte. Bolí Vás záda, 
mázněte se zázračnou mastí. Trá-
pí Vás plynatost, padá vám pro-
téza, budí vás prostata…chemie, 
chemie a chemie. A můžu pokra-
čovat dál: šampony, mýdla, tělové 
krémy, prací prášky, kosmetika pro 
domácí mazlíčky, pleny pro suchý 
zadeček našich miminek a spousty 
dalšího jiného. To je ale v reklamě 
vše krásné voňavé a ihned zba-
vující problémů. Proto je to povo-
lené a medializované? Ano, když 
mám horečku, vezmu si lék. Když 
má řepka virózu, obilí plíseň nebo 
škůdce, přeci musíme chránit rost-
liny také. A co víc, zemědělci jsou 
dle platné legislativy povinni za-
sáhnout, jen také všichni ti „eko-
teroristé“ musí myslet na to, že 
je třeba mít čím ošetřovat porosty  
a ne jen zakazovat. Taková mouka 
ze zaplísněného obilí asi nebude 
moc zdravá dobrota…mykotoxiny 
– intoxikace, karcinogennost a jiné 
přidané hodnoty. 

Kde je zdravý selský  
rozum?

Ing. Vanda Rektorisová, ředitelka RAK PA

EKOlogie nebo EKOnomie

Nakonec se dovíte, 
že z celku se  
vyjádřilo 93%  

nezemědělců. Asi 
ekologů, ochránců, 

dost možná  
i těch ekonomů… 

Třeba tyhle 
„šetrné postřiky“ 
jsou ohromným  
byznysem pro 

nějakou zájmovou  
skupinu. 

 

 

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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SY Welas

SY Talisman

SY Werena

SY Campona

SY Gordius

SY Photon

SY Dartona

SY Zephir

SY Triade

Hybridy kukuřice 
pro sezonu 2018

FAO 240 siláž

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

FAO 210 siláž

FAO 280 siláž

FAO 290 siláž

FAO 290 zrno

FAO 320 silážFAO 320 zrno

FAO 350 zrno

FAO 390 zrno FAO 400 siláž

•  Hybridy SY Photon, SY Dartona, SY Zephir a SY Triade jsou 
insekticidně mořeny přípravkem Force® 20 CS 

•  Pro více informací o všech hybridech kontaktujte obchodní zástupce

www.syngenta.cz

FAO 220 zrno

FAO 230 silážFAO 230 zrno

Aktuální nabídka hybridů kukuřice
V tomto čase se pěstitelská se-
zóna kukuřice blíží ke konci, ale 
nová sezóna takzvaně klepe na 
dveře. Přestože setí nových po-
rostů je značně daleko, na před-
stavení portfolia pro novu pěsti-
telskou sezónu je nejvyšší čas. 

Společnost Syngenta neustá-
le pracuje ve své intenzivní 
šlechtitelské práci a díky tomu 
můžeme každoročně inovo-

vat a doplňovat naše portfolio 
o nové a stále lepší hybridy.  
I pro rok 2018 máme připravené 
nové hybridy, které posouva-
jí výnosové a kvalitativní po-
tenciály našich hybridů zase 
o kus výše. Portfolio kukuřice 
se skládá celkem ze sedmnác-
ti hybridů, z čehož jsou čtyři 
novinky a třináct osvědčených  
a praxí vyzkoušených hybridů.  
A jaké to jsou? 

SY Talisman 
(FAO 230 zrno, 230 siláž)
SY Talisman je raný hybrid, který  
v letošním roce získal českou 
registraci na zrno i na siláž. 
Na základě výsledků z ÚKZÚZ 
je doporučení využití takzva-
ně duální, jinými slovy se jed-
ná o špičkový zrnový hybrid 
s využitím i na siláž. Že se 
jedná o špičkový zrnový hyb-
rid, dokládají také výsledky  
z Německa, kde v registračních 
zkouškách obdržel devět bodů  
z devíti. V sousedním Německu 
se SY Talisman prodává dru-
hým rokem a hned v druhém 
roce prodeje se stal nejprodá-
vanějším Syngenta zrnovým 
hybridem. Vyznačuje se perfekt-
ním dopylením špiček klasů ve 
všech podmínkách pěstování  
a zároveň velmi dobrou stabi-
litou výnosů v chladných a su-
chých lokalitách.

SY Pandoras 
(FAO 240 siláž, 240 zrno)
SY Pandoras je kombinovaný 
hybrid s doporučením přede-
vším pro výrobu siláže do bi-
oplynovaných stanic. SY Pan-
doras má prokazatelně vysoký 
obsah škrobu, vysoký obsah 
energie a velmi silný stay green. 
Tento hybrid lze charakterizovat 
jako univerzální hybrid, který je 
vhodný také pro pěstitele, kte-
ří se o účelu sklizně rozhodují  
v sezóně podle aktuální situace 
a potřeb. 

SY Gordius
(FAO 290 siláž)
SY Goridus je po dvou letech 
další hybrid z Powercell tech-
nologií. Hybrid o trochu poz-
dější než velmi oblíbený hybrid  
s touto technologií SY Campona.  
Do budoucna by se měl stát ná-
stupcem tohoto hybridu, ale ně-
kolik sezón budou mít pěstitelé  
k dispozici oba tyto hybri-
dy. Jak už napovídá označení 
Powercell, SY Gordius má zvý-
šenou stravitelnost vlákniny, 
což předurčuje jeho doporu-
čení k silážním účelům pro vy-
sokoprodukční dojnice a pro 
výrobu velmi kvalitní siláže pro 
bioplynové stanice.

SY Triade
(FAO 400 siláž, 390 zrno)
SY Triade je dlouho očekáva-
ný hybrid z Powercell tech-
nologií do teplejších oblastí. 
Hybrid je již velmi rozšířen 
ve Francii, teplejší části Ně-
mecka a nyní se dostává  
i k českým pěstitelů.  Na základě 
výsledků z našich testovacích 
pokusů můžeme tento hybrid 
charakterizovat jako hybrid  
s nadprůměrnými výnosy hmoty  
a zároveň i s nadprůměrný-
mi výnosy při sklizni na zrno. 
Vyznačuje se velmi vysokým 
vzrůstem, hustým olistěním  
a velmi rychlým počátečním 
růstem. Tento hybrid lze dopo-
ručit i na sklizeň zrno vhodných 
pro mlynářské účely.

Powercell hybridy
Vedle nových hybridů s vyšší 
stravitelností vlákniny SY Gor-
dius a SY Triade, samozřejmě 
v naší nabídce zůstává nejpro-
dávanější Syngenta hybrid SY 
Kardona a také velmi oblíbe-
ný hybrid SY Campona, což je 
hybrid s nejvyšším výnosem 
hmoty (ÚKZÚZ 2015 – 2016)  
a s bezkonkurenčními hodnota-
mi stravitelnosti taktéž prokáza-
né na ÚKZÚZ.

Artesian hybridy
Nabídka hybridů se suchovzdor-
nou technologií Artesian zůstá-
vá pro rok 2018 stejná, jako byla 
v letošním roce. Nabídka těchto 
hybridů pokrývá potřeby pěs-
titelů ze všech regionů, kde se 
pěstování kukuřice soustřeďu-
je hlavně na zrnovou sklizeň.  
V naší nabídce si můžete vybrat 
ze tří Artesian hybridů.

SY Fenomen 
(FAO 260 zrno) s registrací pro 
Českou republiku z roku 2016. 
SY Photon (FAO 290 zrno) což 
je nejprodávanější Artesian 
hybrid a hybrid SY Zephir (FAO 
350) jako loňskou novinku pro 
kukuřičné oblasti. 

Praxí prověřené hybridy

Aby byl výčet hybridů z portfo-
lia úplný, je potřeba zmínit také 
ostatní již praxí ověřené hybri-
dy. O těchto hybridech již bylo 
psáno ve velké míře, ale pro při-
pomenutí k výčtu těchto hybridů 
připojujeme klíčové informace 
či vlastnosti:

SY Werena – vítěz českých 
státních registračních zkou-
šek ve své ranostní skupině 
(2015/2016) s výnosem hmoty 
108 % a obsahem škrobu 110 %

SY Amboss – novinka z prá-
vě končící pěstitelské sezóny, 
velmi raný silážní hybrid s vyni-
kajícími výsledky při využití na 
bioplyn

NK Delitop – nejstarší hybrid 
v nabídce, který se těší oblíbe-
nosti již po několik let

SY Welas - vítěz českých stát-
ních registračních zkoušek ve 
své ranostní skupině (2015/2016) 
a podle těchto výsledků nejvý-
konnější silážní materiál na trhu

SY Telias – zrnový hybrid  
s registrací pro českou republi-
ku z letošního roku. Velmi sta-
bilní výnosy v různých letech

NK Octet – nejvýkonnější 
zrnový hybrid z původní řady 
hybridů NK. Velmi univerzální 
pro produkci zrna, siláže, CCM

SY Dartona – vítěz státních 
odrůdových zkoušek na Slo-
vensku v roce 2014  
s výnosem 13,5 t/ha

SY Octavius – zrnová stálice 
v kukuřičné výrobní oblasti

Z celkového výčtu hybridů je 
patrné, že naše společnost opět 
připravila komplexní nabídku 
velmi kvalitních hybridů, kde 
si každý pěstitel vybere pro něj 
ten nejvhodnější. Naši obchodní 
zástupci rádi poskytnou všech-
ny potřebné informace a pomo-
hou všem pěstitelům s výběrem 
správného hybridu.

Ing. Karel Neckář, Ph.D.,
Syngenta Czech s.r.o.
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 Používání antibiotických 
stimulátorů růstu (antimicrobial 
growth promoters – AGP) ve výži-
vě zvířat bylo v minulosti běžnou 
praxí. Množící se důkazy narůs-
tající rezistence vůči antibiotikům  
a zvyšující se množství reziduí  
a cizorodých látek v hlavních pro-
duktech živočišné výroby vedlo  
k zákazu používání antimikrobi-
álních aktivátorů růstu – Evrop-
ská unie je zakázala nařízením 
č.1831/2003 s účinností od 1. 1. 
2006. Přestože je možné dále pou-
žívat antibiotika v chovech hospo-
dářských zvířat pouze k léčebným 
účelům, je běžnou praxí hromad-
né preventivní používání antibio-
tik. Oficiální statistiky uvádějí, že  
v Evropě je množství podávaných 
antibiotik více než dvakrát větší  
u zvířat než u lidí.
 Obdobně z důvodu 
ukládání zinku v půdě, které při 
dosažení kritické úrovně může 
zpomalovat mikrobiální procesy 
a způsobit sterilizaci půdy, a také 
podstatného vlivu zinku na vzrůst 
rezistence bakterií na antibiotika, 
se na úrovni Evropské unie jed-
ná o zákazu přimíchávání oxidu 
zinečnatého do krmiva zvířat. Zá-
kaz by měl být přijat k 1. 1. 2018 
s pětiletým odkladem pro Českou 
republiku. Doplněk oxidu zineč-
natého do krmné směsi je nejlep-
ším způsobem, kterým lze v době 
krátce po narození a po odstavu 
bránit zasažení trávicího traktu 
selat patogenními organizmy. Lze 
tak předcházet poodstavovým 
průjmům nebo edémové chorobě 
a zároveň významně snížit i další 
zdravotní komplikace. Vzhledem 
k odklonu od používání antibiotik 
nelze tyto použít jako alternativu 
za zinek.

Do popředí se proto  
dostávají nové, biolo-

gické metody stimulace 
růstu, produkce  
a zdraví zvířat. 

 Ve snaze omezit nepří-
znivé dopady vyřazení antibiotic-

Správná výživa může snížit používání ATB a zinku
kých stimulátorů z používání se-
hrávají důležitou úlohu alternativní 
látky, které se formou krmných do-
plňků (aditiv) mohou přidávat do 
krmiva nebo vody. Jako náhrada 
krmných antibiotik se mohou po-
užít různé druhy krmných aditiv 
- probiotika, prebiotika, enzymy, 
organické formy minerálních prv-
ků či organické kyseliny. Poměrně 
novou skupinou jsou fytobiotika, 
které v současnosti nacházejí ši-
roké aplikační možnosti ve výživě 
všech druhů hospodářských zví-
řat. V posledním období se v rámci 
výzkumu orientuje pozornost na 
využití huminových kyselin.

 Vzhledem k zákazu po-
užívání antibiotik jako aktivátorů 
růstu od roku 2006 a hrozícímu 
zákazu dalších látek, je aplikace 
krmných doplňků na bázi přírod-
ních huminových kyselin vysoce 
aktuální, ekonomicky oprávněnou, 
dlouhodobě zkoumanou a schvá-
lenou alternativou. Hmotnost těla 
se zvyšuje bez zvýšení přísunu kr-
miva (zvyšuje se konverze krmiva) 
při současně vysoké toxikologické 
bezpečnosti.

 Bylo vědecky dokázá-
no, že přírodní huminové kyseliny 
jsou schopné nahradit antibiotika  
v oblasti krmných doplňků  
a v prevenci i léčbě mnohých čas-
to se vyskytujících klinických sta-
vů. Tímto způsobem mohou krmné 
doplňky na bázi přírodních humi-
nových kyselin podstatně přispět 
ke snížení použití antibiotik v cho-
vu zvířat na nezbytné minimum. 
Tím přinejmenším zpomalí tvorbu 
nové rezistence na antibiotika  
a tak pomohou zachovat účinek 
antibiotik v boji s nemocemi zvířat  
a lidí a jejich zvládnutí v dlouhodobé 
m měřítku.

Od profylaxe k léčbě

 Přírodní huminové ky-
seliny, chemicky neupravené, mají 
široké rozmezí aplikací ve veteri-
nárních vědách. Rozsáhlý výzkum 
ukázal, že jsou účinné v léčbě tzv. 
multifaktorálních nemocí, jako jsou 
gastroenteritidy anebo průjmy, ale  
i v případech metabolických po-
ruch u mladých zvířat. V důsledku 
jejich astringentních, protizánět-
livých, antiabsorpčních, antibak-
teriálních a virocidních účinků, 
jsou doplňky na bázi přírodních 
huminových kyselin zvlášť vhodné 
pro léčbu nemocí trávicího traktu  
a metabolických trávicích poruch. 
Zvlášť chrání mladá zvířata vůči 
infekcím a podporují léčbu nemoc-
ných zvířat.

 Další vlastností humino-
vých kyselin je jejich vědecky doká-
zaná ergotropní (růst podporující) 
účinnost vzhledem které se stávají 
zajímavými alternativami AGP. Pů-

sobení huminových kyselin vede 
 k tvorbě zdravého střevního epi-
telu a stabilizaci střevní mikroflóry. 
Toto umožňuje účinnější využití 
složek potravy. V dlouhodobém 
120-denním pokusu s profylak-
tickou aplikací rozličných dávek 
telatům a mladému dobytku se 
dosáhlo zvýšení tělesné hmotnos-
ti o 4 až 10 % oproti pokusným 
skupinám. Stejně tak v léčebném 
testu na zvířatech podrobených 
značnému fyzickému stresu byly 
zjištěné hmotnostní přírůstky po 
permanentní aplikaci huminových 
kyselin (průměrný denní hmot-
nostní přírůstek 640 g proti 510 g 
v kontrolní skupině).

 Při letošních testech byla 
postupně snížena medikace zinku 
v krmné směsi pro předvýkrm pra-
sat o 50% a úspěšně nahrazena 
přípravky s přírodními huminovými 
kyselinami. Pokus byl velmi pozi-
tivně hodnocen jak veterinárním 
lékařem, tak i zootechnikem. To 
svědčí o tom, že nastoupená cesta 
je správná.

Přírodní huminové  
kyseliny – jde to i bez 

antibiotik a zinku

 Legislativní úpravy smě-
řující k ozdravení chovů bez pří-
tomnosti antibiotik a dalších látek 

jako například zinek dávají podnět 
k vývoji nových doplňků výživy 
hospodářských zvířat, které neza-
těžují potravinový řetězec nebez-
pečnými rezidui antibiotik. Sou-
časně brání negativním účinkům 
těžkých kovů, mikrobiálních toxinů 
stejně jako pozůstatkům chemic-
kých přípravků používaných v ze-
mědělské prvovýrobě. 

 Jednou z mála přírod-
ních látek, které volně žijící zvířa-
ta instinktivně využívají na řešení 
svých metabolických problémů, 
jsou právě huminové kyseliny. 
Jako přirozená součást vody, půdy, 
bahna a prakticky všech půdních  
a rostlinných systémů slouží mili-
ony roků rostlinám a živočichům, 
včetně člověka, jako základní or-
ganická složka ovlivňující kvalitu 
potravinového řetězce.

Přírodní huminové 
kyseliny jsou zdravou 
alternativou antibiotik 
a dalších látek a svými 

účinky se mohou  
zařadit k přirozeným 
stimulátorům růstu.

Ing. Jiří Teren, manažer prodeje
Envi Produkt

Ing. Jiří Teren
manažer prodeje

  Organicko-minerální krmná surovina  
 pro všechny druhy zvířat 

 

 
ZDRAVÝ CHOV 

= ÚSPĚŠNÝ CHOV 
 

 Snížení úhynů 
 Zlepšení reprodukčních ukazatelů 
 Lepší konverze krmiva a využití živin 
 Prevence metabolických onemocnění  
 Zvyšování imunity 
 Vyvazování mykotoxinů a dalších 

toxických látek 

Vysoký obsah přírodních huminových kyselin – min. 65% 

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

info@enviprodukt.cz, www.enviprodukt.cz 
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jímavou produkci z jednoho hekta-
ru za použití pouhých 1-3 zásahu 
přípravků na ochranu rostlin. Místo 
toho budeme nuceni toto nahradit 
například úhorem, kde se nám 
vesele budou šířit plevele, a který 
rozhodně nezlepší tolik vlastnosti 
půdy jako luskoviny či jeteloviny.  

  V tom případě je ovšem velice 
pravděpodobné, že si ekonomic-

Navíc zemědělec 
bude nucen výpadek 

tržeb, který mohl 
mít z ploch jetelů či 
hrachů v greeningu 
nahrazovat někde 

jinde, tzn. na  
zbývajících plochách 

se bude snažit  
získat více  

z ostatních plodin. 

GREENING a použití přípravků 
na ochranu rostlin

  Navzdory velké snaze našich 
hlavních nevládních organizací 
a navzdory doporučení země-
dělského výboru Evropský parla-
ment v polovině června o pouhých  
13 hlasů, schválil zákaz používání 
pesticidů u dusík vázajících plodin, 
kterými je plně greening. 

  Protože v naší ČR byl greening 
plněn zejména tímto způsobem, 
tak je to další rána sice asi z di-
letantství než úmyslně, ale přeci 
jen se značným dopadem na naše 
zemědělství. U nás je totiž na roz-
díl od ostatních zemí EU ohromná 
tradice v pěstování osiva hrachu  
a jetelů. U nás vypěstované odrůdy 
hrachů a jetelů jsou velmi dobrým 
a žádaným exportním artiklem. 
Neumíme si ovšem představit, jak 
pěstovat například hrách na osivo 
a zároveň nemít šanci tuto kulturu 
chránit alespoň před plevely. Opět 
a po kolikáté už narážíme na ten 
politicky zjednodušující a neodbor-
ný a černobílý pohled, že přípravky 
na ochranu rostlin jsou to veškeré 
zlo a bez jejich použití budou po-
traviny a půda zdravotně naprosto 
neposkvrněné. 

  Použití přípravků na ochranu 
rostlin je dnes podrobováno daleko 
větším zkouškám z hlediska vlivu 
na zdraví lidí, užitečného hmyzu  
a zvířat než tomu bylo před pár 
lety. Jakákoliv stopa podezření  
o škodlivosti vede k jejich oka-
mžitému zákazu. Neslyšeli jsme, 
že stejně tak by byl kontrolován 
vliv různých mykotoxinů, pleve-
lů a škůdců, které se v kulturních 
rostlinách bez jejich alespoň mi-
nimální ochrany pesticidy začnou 
objevovat. Navíc naše země je  
z hlediska používání přípravků na 
ochranu rostlin spotřebou zhruba 
na polovině průměru EU. Zákaz 
používání přípravků na ochranu 
rostlin v dusík vázajících plodinách 
je stejně jako zákaz neonikotinoi-
dových přípravků další bohužel 
důkaz krátkodobého rozhodnutí 
z Bruselu bez znalosti provozu  
(v tom případě bychom alespoň 
poslechli zemědělský výbor). 

  S trochou domýšlení se jedná  
o opatření proti přírodě. U neoni-
kotinoidů nahradíme cílené moře-
ní s minimálním množstvím účinné 
látky dle ekologie z Bruselu něko-
lika plošnými postřiky, při kterých 
zničíme při několikanásobných 
nákladech veškerý hmyz na poli. 
U greeningu s dusík vázajícími 
plodinami kde u luskovin a u jetelů 
dokážeme vypěstovat pro nás za-

ky uvažující zemědělec zvolí plo-
diny, které více reagují na vstupy, 
než jsou luskoviny a jeteloviny. To 
povede ve snaze o větší intenzitu 
k pěstování plodin, kde je vstupů 
průmyslových hnojiv a přípravků 
na ochranu rostlin potřeba řádově 
min. 2x více, tj. například k dále 
většímu pěstování obilovin, olej-
nin a kukuřice. A rázem z toho co 
je ekologické na prvý pohled, se 
stává další Bruselské týrání naší 
přírody. Myslíme si, že nejen u žá-
rovek, ale i u takových odborných 
záležitostí, jako je ochrana rostlin 
by se nemělo striktně rozhodovat 
z Bruselu. 

  U přípravků na ochranu rostlin 
by se nemělo pouze bez odborné 
příčiny zakazovat, ale mělo by se 
spíše tlačit na jejich moderniza-
ci. Zákazy a to často bez náhra-
dy je cesta pro zemědělce zpět  
a tak jednoduchý postup není hod-

ný vyspělosti EU a dlouhodobě  
v konkurenci s ostatními vyspělými 
zeměmi světa takto neobstojíme  
a časem se ani neuživíme. Hledej-
me prosím navzdory mouder z EU 
také cesty našeho selského rozu-
mu. Jedná se přece o naše pole 
a jeho úrodnost. Jedná se o naši 
skutečnou přírodu, která nemůže 
být ve vleku rozhodování politicky 
či ekonomicky zlobbovaných „eko-
logů“. V neposlední řadě se jedná, 
také o perspektivu našeho další-
ho tradičního kvalitního export-
ního odvětví jako je osivo jetelů  
a hrachů. Jestli nám jde opravdu  
o naše zemědělství, krajinu, příro-
du a ekonomiku, tak se domnívá-
me, že nemůžeme jen bez mrknutí 
oka přejímat rozhodnutí zdaleka, 
která jdou ve všem proti nám. 

Ing. Leoš Říha, viceprezident AK ČR a před-
seda představenstva RAK PA

Ing. Vanda Rektorisová, ředitelka RAK PA

TOP HYBRIDY NA SILÁŽ A ZRNO
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Tak, jak ho chcete Vy. 

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

Nová výrobní ada ARION 600 nebo ARION 500. Pokud je n co dobrého ješt  lepší, nemusí to být 
vždy na první pohled patrné. Více variant motoru od 125 po 205 koní, nové odpružení p ední 
nápravy CLAAS PROACTIV, nové možnosti ovládání CEBIS s dotykovým ovládáním a CIS+
pro p evodovku s azením pod zatížením HEXASHIFT a plynulou p evodovku CMATIC nenechají 
žádná p ání nespln na. Nový ARION 600 nebo ARION 500: p esn  takový, jak ho chcete Vy. 

OCEN N CENOU ZLATÝ KLAS 2017.

NOVINKA

Arion Neko .indd   1 17.10.17   7:55
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www.rakpa.cz

Kdo jsme:

Co chceme:

1. Ochrana zemědělské půdy

2. Zemědělské podpory

3. Podpora všech citlivých komodit

4.  Zemědělské pojištění

5.  Naše kvalitní potraviny pro naše obyvatele

6.  Zvýšení prestiže našeho zemědělství

Sledujte nás na www.rakpa.cz

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

Dovolte nám představit cíle, které si Regionální agrární komora Pardubického kraje stanovila.

Je nejvyšší čas regulovat trh se zemědělskou půdou ve prospěch českých zemědělců. Vzhledem k narušeným vztahům k zemědělské 
půdě v naší zemi se může stát, že si postupně prodáme vlast pod nohama. Stejně tak je nutné udržet dědictví mnoha generací našich 
předků a tím je kvalitní orná půda. Ochrana zemědělské půdy a zejména orné je důležitá i při řešení územních plánů pozemkových úprav 
a při zajištění správného odborného hospodaření s vyvážených osevním postupem s dostatkem kvalitní organické hmoty.

Chceme spravedlivé rozdělení zemědělských podpor ve prospěch skutečných zemědělců. S tím úzce souvisí správně definovat aktivního 
zemědělce. Eventuálně hledat další cesty k nasměrování zemědělských dotací k zemědělské produkci. 
Dbát na rozdělování prostředků z Programu rozvoje venkova ve prospěch zemědělců, potravinářů a jejich produkce.

Jestliže nechceme vyrábět jen suroviny, které vyvezeme a chceme zachovat pestré české zemědělství, měla by být zejména podpora 
citlivých komodit srovnatelná například s Německem nebo Polskem, včetně podpor regionálních, národních a daňových. Je potřeba 
srovnat nejenom výši podpor, ale i podmínky pro jejich poskytování. 

Vzhledem k zjevným výkyvům počasí by opět měly být srovnatelné podpory jako mají vyspělé evropské země. Fond těžko pojistitelných 
rizik by měl být samozřejmostí. Podpora komerčního pojištění by měla být dostupná i velkým firmám a zaručena ve vyšší míře než je tomu 
doposud. 

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

Chceme propagovat našeho zemědělce jako původce našich kvalitních potravin. Snažíme se přiblížit nové generaci obor zemědělství jako 
zajímavý sektor, který pracuje s přírodou a tvoří hodnoty významné pro celou společnost.

Všechny tyto cíle nechceme jen pro sebe, ale pro naši krajinu a naše občany, kteří si zaslouží projíždět upraveným a obhospodařovaným 
krajem. Stejně tak si zaslouží vlastní kvalitní potraviny  jako mají obyvatele Německa či Rakouska.
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Přinášíme Vám přehled stanovisek k cílům RAK PA 
politických stran do parlamentních voleb.

 
V době uzávěrky tohoto zpravodaje jsme z politických stran, 

které dominovaly v průzkumech veřejného mínění oslovili tyto: ČSSD, ODS, 
ANO, KDU-ČSL, KSČM, TOP 09, SPD, Piráty, Svobodné, Realisty,  

SPO, Zelené a STAN. 
Odpovědělo nám následujících šest stran. 

Mgr. Marek Výborný
 - KDÚ-ČSL

1. Ochrana zemědělské půdy
  Trh se zemědělskou půdou je  
v důsledku zájmu zemědělců  
i investorů z nezemědělského 
prostředí dynamický a je třeba 
mu věnovat pozornost. Prodej 
půdy v rámci přístupových dohod 
není možné zamezit pro zájemce 
ze zemí Evropské unie, je však 
možné se pokusit o prosazení ve-
řejného zájmu, který lze spatřovat  
v zajištění správné péče o půdu,  
v roli půdy na venkově pro podpo-
ru hospodaření místního obyvatel-
stva i pro zajištění zdravého vývo-
je zemědělství. V současné době 
připravuje MZe kroky k omezení 
nákupu půdy osobami z řad třetích 
zemí. Dnes zahrnuje nabídka pod-
pory ze strany Podpůrného a ga-
rančního rolnického a lesnického 
fondu 15 programů určených pro 
zemědělské prvovýrobce, zpra-
covatele zemědělské produkce 
a podnikatele v oblasti zpracová-
ní dřeva a lesního hospodářství. 
Vedle primárních podpor ve formě 
dotace částí úroků z komerčních 
úvěrů je dnes poskytována přímá 
podpora pojištění či nákupu ze-
mědělské půdy, podpora ve for-
mě úvěrů poskytnutých PGRLF  
a podpora ve formě zajištění úvěrů. 
PGRLF od svého založení podpo-
řil nákup celkem 88 tis. ha nestátní 
zemědělské půdy, z toho činilo 11 
tis. ha za rok 2016.  Od 1. 1. 2018 
bude opět možné využít předkupní 
právo pro spoluvlastníky pozemků. 
Situaci při pachtu půdy řeší MZe  
v současné době návrhem vzoro-
vých pachtovních smluv a podniká 
kroky k zavedení informační povin-
nosti vlastníků vůči nájemcům při 
prodeji zemědělské půdy. V těchto 
krocích chce KDU-ČSL i nadále 
pokračovat. K problematice trhu  
s půdou se ustavila na MZe odbor-
ná pracovní skupina Půda, která 
má problematiku posoudit, včetně 
návrhu dalších možností regulace 
trhu například pomocí tzv. měk-
kých nástrojů s daňovými a plateb-
ními podmínkami, tak i případnými 
dalšími legislativními kroky. V tom-
to ohledu očekáváme širší diskusi 
napříč českou veřejností, protože 
daná problematika má velice širo-
ký dopad, včetně dopadů na práva 
vlastníků půdy. KDU-ČSL se bude 
těmto otázkám i nadále věnovat. 

Půda je bohatství, o které musí-
me pečovat a o které se nesmíme 
připravit. 2. Zemědělské podpo-
ry. KDU-ČSL je připraveno řešit 
podmínku aktivního zemědělce 
takovým způsobem, který nebude 
zatěžovat zemědělce a zároveň 
omezí spekulativní zemědělské 
podnikání bez reálné produkce. 
Stávající evropský legislativní rá-
mec neumožňuje podmínku ak-
tivního zemědělce plnit prostřed-
nictvím registrace do evidence 
zemědělského podnikatele (stano-
vuje možnosti splnění pouze přes 
příjmová kritéria). V rámci diskuzí  
k revizi víceletého finančního rám-
ce (tzv. nařízení Omnibus) jsou 
diskutovány možnosti úprav této 
podmínky, mj. i plnění prostřednic-
tvím rejstříků, resp. i dobrovolný 
charakter této podmínky, který ČR 
podporuje. V rámci vyjednávání  
o budoucí podobě Společné ze-
mědělské politiky musí být jednou  
z priorit ČR zrušení tohoto nástro-
je. 3. Podpora všech citlivých ko-
modit. MZe pod vedením ministra 
Mariána Jurečky za naši KDU-ČSL 
si podporu tzv. citlivých komodit 
vybralo právě proto, že si je vědo-
mo jednoznačně příznivého vlivu 
na konkurenceschopnost a struk-
turu celého českého zemědělství. 
Současně vnímá to, že finanční 
prostředky, ukotvené v pravidlech 
SZP, na citlivé komodity nejsou 
všespásným opatřením, ale jen 
jednou, byť klíčově důležitou sou-
částí celého balíčku opatření. Do 
této skupiny patří zcela jistě pro-
blematika rozdílnosti podpor států 
s platbami na plochu a na farmu, 
což je i případ uvedené dvojice 
států Německa a Polska, stejně 
tak oblast podpor národních, kte-
ré jsou cíleny na konkrétní oblasti 
také pro citlivé komodity. Klíčový 
význam VCS se odráží i v pozici 
ČR v rámci vyjednávání o budoucí 
SZP, kde KDU-ČSL bude prosazo-
vat dostatečnou úroveň, případně  
i na vyšší úroveň než současnou.
4. Zemědělské pojištění. Jsme 
připraveni se zasadit o dokončení 
vytváření Fondu těžko pojistitel-
ných rizik. Práce na jeho přípra-
vě není jednoduchá, ale věříme 
a budeme se snažit o to, aby se 
FTPR dokončil. O podpoře pojiště-
ní velkých podniků jsme připraveni 
jednat. 5. Naše kvalitní potravi-
ny pro naše obyvatele. Na úvod 
je nutné uvést, že označování po-
travin místem původu je oblast, 

která je striktně řešena evropským 
předpisem na označování potra-
vin. Tato evropská legislativa sta-
novuje jednoznačná pravidla pro 
deklarování místa původu, která 
současně neumožňují členským 
státům zavést tuto povinnost na 
všechny potraviny. Ministerstvo 
zemědělství však lokální a české 
potraviny podporuje jinými mecha-
nismy. Od roku 2017 jsou v zákoně 
o potravinách stanoveny paramet-
ry pro označování „česká potravi-
na“, přičemž toto pravidlo se vzta-
huje na všechny další informace 
navazující dojem, že je země pů-
vodu Česká republika. Dále zákon 
o potravinách stanovuje pravidlo 
pro označení „vyrobeno v České 
republice“. Tímto došlo k jasnému 
vymezení „českých potravin“, což 
může být následně využíváno ze 
strany obchodníků směrem ke ko-
nečnému spotřebiteli a současně 
může být aktivně a cíleně podpo-
rováno. Nad rámec zákona o po-
travinách je nutné zmínit i projekt 
Regionální potravina, který je pri-
márně zaměřen na podporu lokál-
ních a regionálních výrobců, resp. 
výrobků z daného kraje. Tento pro-
jekt realizujeme již od roku 2010  
a lze obecně konstatovat jak kaž-
doroční vzrůstající zájem ze strany 
malých výrobců o tuto značku, tak 
samozřejmě zvyšující se zájem 
spotřebitelů o tyto výrobky. Čeští 
spotřebitele tak mohou kupovat 
kvalitní české produkty, resp. re-
gionální potraviny, čímž se jed-
noznačně a přímo podporují čeští  
a lokální výrobci. V této souvis-
losti je samozřejmě velmi důležitá  
a zcela zásadní osvěta a edukace 
konečných spotřebitelů. 6. Zvýše-
ní prestiže našeho zemědělství 
Ano, je potřeba pozitivně propago-
vat zemědělský sektor, zvyšovat 
jeho atraktivitu, zvyšovat a prohlu-
bovat povědomí odborné i laické 
veřejnosti. Je nezbytně nutné za-
čít nenásilnou formou již v mateř-
ských školách, cíleně pak od dětí 
na základních a středních školách 
a následně na školách vysokých.  
Informovanost o zemědělství musí 
být jak v obecné, tak i konkrétní ro-
vině, a to tak, aby si veřejnost uvě-
domovala jeho význam a pochopi-
la souvislosti mezi zemědělskou 
výrobou, potravinami a životním 
prostředím. Ministerstvo zeměděl-
ství pod vedením KDU-ČSL v rám-
ci dobré propagace sektoru země-
dělství provádí několik aktivit, např. 

akce Poznej svého farmáře, Škola 
na farmě, Země živitelka, Dožínky. 
Pro zlepšení kvality výuky studen-
tů na odborných zemědělských 
školách byla vytvořena Centra 
odborné přípravy, která chceme  
i nadále podporovat.

Vážení zemědělci v Pardubickém 
kraji,  Strana svobodných občanů má  
i pro vás program, který má zvýšit 
vaši prestiž a pomoci vám svobod-
něji podnikat a hospodařit.
  Zahájíme jednání o evropské 
dohodě o snížení (ideálně zru-
šení) dotací do zemědělství.  
V ČR maximálně zjednodušíme 
složitou strukturu dotací a s tím 
spojenou byrokracii. Dotace po-
škozují zemědělské podnikání, 
krajinu i sedláckou důstojnost.
  Chápeme, že nelze všechny dota-
ce v našem zemědělství najednou 
zrušit. Razantně tedy zredukuje-
me nenárokové dotace a radikálně 
zjednodušíme veškerou byrokracii 
spojenou se zemědělským podni-
káním. Nenárokové dotace pova-
žujeme za výrazně škodlivější než 
nárokové také proto, že ničí spra-
vedlivou hospodářskou soutěž.
  Prostředky ušetřené redukcí ne-
nárokových dotací částečně přesu-
neme do nárokových, a částečně 
použijeme na dokončení komplex-
ních pozemkových úprav. Ty jsou 
nezbytné pro emancipaci vlastníků 
zemědělské půdy ve vztahu k čas-
to bezohledným nájemcům.
  Otevřeme možnost podnikání  
i pro ty nejmenší zemědělské pod-
niky a zpracovatele živočišných  
a rostlinných komodit, uvolní-
me hygienické normy. Radikálně 
snížíme nesmyslné byrokratické 
požadavky pro zemědělce a zpra-
covatele. Zvláště pro ty začínající. 
Chceme co největší konkurenci. 
Jen tak budeme mít možnost ku-
povat kvalitní místní potraviny. 
  Dnešní zemědělec tráví mnoho 
času absurdními činnostmi, jako 
je např. počítání výkalů na metr 
čtvereční pastviny při chovu skotu. 
Pustit se do výroby sýrů nebo mar-
melád je, co do jednání s úřady, 
skoro tak náročné, jako postavit 
jadernou elektrárnu.

Mgr. Josef Káles
 - SVOBODNÍ



Mgr. Václav 
Snopek, CSc.
 - KSČM

1. Ochrana zemědělské půdy
 V ochranně zeměděl-
ské půdy jsme v naprosté shodě. 
V programu KSČM je zakotveno 
zásadní zvýšení ochrany země-
dělského půdního fondu, zejména 
před jeho snižováním  v důsledku 
záboru půdy, vytvoření dotačního  
a daňového zvýhodnění při vý-
stavbě na již zastavěných a ne-
využitých plochách. Zpřísnění 
podmínek obchodování s půdou, 
aby půda byla použita k základním 
účelům a tak omezení spekulativ-
ních nákupů.

2. Zemědělské podpory
 Preferujeme výrazně 
posílit národní dotační zdroje pro 
rozvoj zemědělské prvovýroby, 
od dotování na plochu, k dotová-
ní podle výnosu a tím ke snížení 
devastace krajiny. Podporujeme 
stimulační programy rozvoje ven-
kova a domácí výrobce potravin. 
Chceme zajistit zjednodušený pří-
stup k úvěrům za pomoci státních 
institucí (Českomoravská záruč-
ní a rozvojová banka, Podpůrný  
a garanční, rolnický a lesnický 
fond)

3. Podpora všech citlivých 
komodit
 V tomto tématu se sho-
dujeme. KSČM akcentuje potravi-
novou soběstačnost včetně pod-
por srovnatelných se zeměmi EU.

4. Zemědělské pojištění
 Tuto problematiku pro-
gram KSČM samostatně neřeší. 
Jsme přesvědčeni, že je zapotře-
bí stanovit transparentní zákonné 
rámce a vyhnout se častému do-
hadování nad otázkou kompen-
zací zemědělských ztrát, což klub 
KSČM nejednou inicioval.

5. Naše kvalitní potraviny pro 
naše obyvatele
 Jedním z dlouhodobých 
cílů našeho programu je deklaro-
vaná potravinová soběstačnost, 
kterou již delší dobu prosazujeme 
a kvalita potravin je samozřejmos-
tí.
6. Zvýšení prestiže našeho 
zemědělství
 Již od počátku tento 
cíl podporujeme, neboť je máme 
trvale v paměti a prosazujeme 
řadu postupných cílů jako např. 
zabránění vylidňování venkova, 
výchova odborníků pro resort ze-
mědělství a zpracovatelský prů-
mysl. Podporujeme rozvoj malých 
potravinářských provozů plošně 
po celé republice s cílem vytvořit 
síť maloobchodních provozoven 
jako protiváhu velkým zahraničním 
řetězcům zejména tam, kde jsou 
vhodné podmínky v zemědělské 
produkci ve vazbě na trhy a místní 
zemědělskou produkci.

Ing. Jan Řehounek
 - ANO

1. Ochrana zemědělské půdy 
– ANO - zde je nutné rozdělit od-
pověď na dvě části: 
  a) Trh se zemědělskou půdou – 
než omezovat možnosti nákupu 
pro „cizí“ si dovedu představit lep-
ší instrument – poskytnutí dotací 
na nákup pro zemědělce, který 
má svoji historii (tedy zamezit 
spekulace u nově vzniklých firem)  
a zaváže se do budoucna na ob-
hospodařování dané nakoupené 
půdy pod hrozbou vrácení dotace;
  b) Ochrana kvalitní orné půdy 
– ano, byli jsme historicky svěd-
ky „solárního a stavebního boo-
mu“ – kdy na kvalitní zeměděl-
ské půdě vznikaly logistické 
sklady, montovny nebo se stavěli 
solární parky; stát musí zajistit  
s krajskými a územními samo-
správami – ať už regulatorně nebo 
vstupem dotčeného orgánu státní 
správy – ochranu půdního fondu
v územních plánech.

2. Zemědělské podpory 
- ANO
 a) Cílená podpora pro „hospo-
dařící“ zemědělce je nutností;  
v tomto je potřeba právě součin-
nost RAK v jednotlivých krajích.

3. Podpora všech citlivých 
komodit 
- ANO
  a) Národní soběstačnost základ-
ních komodit je prvořadým cílem; 
ministerstvo zemědělství musí 
toto jasně definovat a obhájit po-
třebnou výši podpory na vládní  
a parlamentní úrovni.

4. Zemědělské pojištění 
– ANO i NE, 
  a) ANO na podporu státu při kli-
matických problémech – sucho, 
záplavy, vítr – to se ale děje
  b) NE na diktování pojišťovacímu 
trhu, co musí být v nabídce – toto 
musí zajistit stát formou cílené 
podpory při konkrétních situacích. 

5. Naše kvalitní potraviny pro 
naše obyvatele 
– ANO
  a) Označování potravin dle místa 
původu, ne dle místa „zabalení“ je 
nutností a toto budeme jistě pod-
porovat; tlak na obchodní řetězce 
je diskutabilní, je potřeba zvyšovat 
povědomí mezi obyvateli o kvalitě 
domácích potravin (KLASA, výsta-
vy, atd.).

6. Zvýšení prestiže našeho ze-
mědělství 
– ANO
  a) Jak uvedeno výše – jak na 
národní, ale i regionální úrovni 
musí všechny úrovně samospráv 
propagovat „naše“ zemědělství, 
„naše“ potraviny; zvýšení prestiže 
se musí odrazit již od předškolního 
vzdělávání – jednoduchá prováza-
nost dvou ministerstev toto může 
zajistit.

  Cílům, které si stanovila Re-
gionální agrární komora Par-
dubického kraje rozumím  
a v mnoha případech se s nimi 
ztotožňuji. Ochrana zemědělské 
půdy je ožehavá věc, která má 
dvě strany mince. Je samozřej-
mé, že chceme mít vybudované 
komunikace a dostatek životního 
prostoru ke spokojenému byd-
lení, ale na úkor toho pak ubývá 
zemědělská půda. V roce 2010 
to bylo 15 hektarů, dnes je to až 
20 hektarů denně, což je alarmu-
jící. Chápu, když se jedná napří-
klad o výstavbu obchvatů, které 
uleví obyvatelům měst od prachu  
a exhalace, ale nemohu souhlasit 
s likvidací půdy nejvyšší bonity pro 
stavbu supermarketů. Nikdy jsem 
se také neztotožnil a ve své poli-
tické úloze jsem vždy brojil proti 
tomu, aby úrodnou půdu zabíraly 
fotovoltaické panely, které patří 
na plochy veřejných budov nebo 
podle mého názoru je ještě lépe 
přednostně je umisťovat na vel-
koplošné střechy.  Se zeměděl-
skou podporou a podporou všech 
citlivých komodit také souhlasím, 
jak jsem již v minulosti několikrát 
říkal. Velmi aktuální je otázka ze-
mědělského pojištění. Vzhledem  
k tomu, že celá Evropa dospívá 
k určité změně zemědělské politiky 
i ke změnám v obchodních vzta-
zích, v souvislosti také s migrací  
a vystoupením Velké Británie z EU, 
rozpočet EU na tyto změny bude 
muset reagovat. Fondy těžko po-
jistitelných rizik jsou jistější struk-
turou podpory než přímé dotace  
a tam, kde fungují nebo jsou již při-
pravené, by bylo vhodné je násle-
dovat. Vznik těchto fondů považuji 
za nezbytnou nutnost, kterou je 
třeba dotáhnout do konce. Za sa-
mozřejmost považuji i propagaci 
kvalitních potravinářských, ale  
i dalších regionálních výrobků 
našeho venkova.  A u potravinář-
ských výrobků bych byl rád, aby 
se podpora z Ministerstva ze-
mědělství vrátila zpět do rukou 
Krajského informačního stře-
diska Pardubice - Agrovenkov.

 Pro zvýšení prestiže na-
šeho zemědělství jsme již udělali 
několik úspěšných akcí, které se 
každoročně opakují. Jedná se na-
příklad o soutěž v orbě nebo kraj-
ské dožínky, jež vhodným způso-
bem propojují zemědělství a jeho 
tradice s odborným vzděláváním.

Ing. Václav Kroutil
 - ČSSD

 Dobrý den, 
moc Vám děkuji za zaslání pro-
gramových cílů Regionální agrární 
komory Pardubického kraje. 

 Jsem rád, že v tom pod-
statném se cíle Komory shodují  
s dlouhodobým programem So-
ciální demokracie a také s mými 
představami o tom, jakým směrem 
by se české zemědělství mělo dál 
ubírat.  
 Je velmi důležité, aby se 
Vám od státu dostávalo ještě větší 
podpory. Dnes čelíte velmi tvrdým 
podmínkám - tlaku dumpingových 
cen ze zahraničí, dovozu méně 
kvalitních potravin, tlaku na zábor 
půdy od develeporů a betonových 
lobby stavitelů montoven a sklado-
vých hal. 
 Jako lidé, kteří s půdou 
poctivě zacházejí, dobře víte, že 
kvalitní zemědělská půda je nena-
hraditelná, takže pokud nepodpo-
říme poctivé české zemědělství, 
jak pak chceme půdu ochraňovat  
a dále kultivovat? Právě proto musí 
mít ochrana stávajícího zeměděl-
ského fondu tu nejvyšší prioritu, 
nové zábory půdy být nezbytně 
minimální. Stejně jako říkám ne 
inflaci logistických center na úkor 
kvalitní půdy, musím odmítnout 
také politiku, která vybízí k nad-
měrnému pěstování řepky olejky 
na úkor tradičních zemědělských 
plodin. 
 Zvýšit ochranu kvalitní 
domácí zemědělské a potravinář-
ské produkce mám za nezbytnou 
prioritu vlády, která vzejde z těchto 
parlamentních voleb. Navrhoval 
bych legislativně omezit dovoz ne-
kvalitních potravin ze zahraničí za 
současné podpory domácí produk-
ce potravin a zemědělských ko-
modit. V příští Sněmovně si beru 
za své prosadit úpravu legislativy, 
díky níž spotřebitelé v obchodech 
jednoduše odliší poctivé a kvalitní 
potraviny od těch ostatních.

 Léta jsme pomalu ztrá-
celi potravinovou soběstačnost  
v základních či tradičních země-
dělských produktech. To musí 
přestat, stejně tak jako doba, kdy 
na pultech našich obchodů bylo  
k dostání zboží druhé kategorie.
 
 Důležité je i pokračovat 
v boji proti suchu. Byli jsme první 
vládou, která nebojovala jen s ná-
sledky, ale i s příčinami nepřízni-
vých dopadů klimatických změn. 
Finančně jsme podpořili postižené 
oblasti, schválili jsme koncepci 
proti suchu a zahájili její realizaci, 
která věřím vede k tomu, že naše 
„střecha Evropy“ zadrží v krajině 
mnohem víc vody, než je tomu 
dnes.  
 Chci Vás ujistit, že zvý-
šení prestiže našeho zemědělství 
je dlouhodobě i cílem mým.

JUDr. Jan Chvojka
 - ČSSD
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Petr Havel
 - REALISTÉ

1. Ochrana zemědělské půdy
 Z uvedené formulace 
vyplývá snaha o zavedení před-
kupního práva na zemědělskou 
půdu pro hospodařící zemědělce 
- to je však velmi sporný nástroj, 
který se může naopak obrátit proti 
zájmům našich zemědělců další 
koncentrací ploch obhospodařo-
vaných pozemků pod kontrolou 
velkých společností. Pokud by měl 
být takový institut zaveden, muselo 
by jít o předkupní právo jen ve pro-
spěch fyzických osob a v omezené 
výměře. Udržet kvalitu (produkční 
potenciál) zemědělské půdy v ČR 
patří k prioritám Realistů - toho je 
ale třeba dosáhnout změnou způ-
sobu hospodaření, především roz-
členěním krajiny na menší celky 
a cíleným budováním krajinných 
prvků, například různých typů 
drobných vodních ploch.
2. Zemědělské podpory
 Realisté jsou obecně 
proti dotacím jako takovým. Vzhle-
dem k tomu ale, že z veřejných pe-
něz je zemědělství podporováno  
v celém světě, je důležité nasta-
vení podpůrných programů. Zcela 
jistě jsou Realisté pro redefinici 
aktivního zemědělce, případně  
o zrušení této definice tak, aby 
mohli podnikatelé v zemědělství 
rozšířit oblasti svého podnikání  
s cílem snižovat rizika dopadů 
cenových a klimatických extrémů. 
Cestou k tomu je nebyrokratické  
a širší (pro zemědělce svobodněj-

ší co do možností volby) nastavení 
Programů rozvoje venkova.
3. Podpora všech citlivých 
komodit
 Realisté preferují rozší-
ření spektra komodit pěstovaných 
na orné půdě, tedy samozřejmě 
zvýšení podílu citlivých komodit. 
4. Zemědělské pojištění
 Stávající podobu země-
dělského pojištění je nutné změnit 
právě ve prospěch citlivých komo-
dit, zároveň jí ale svázat s udrži-
telným způsobem hospodaření. 
Realisté podporují vznik Fondu 
nepojistitelných rizik.  
5. Naše kvalitní potraviny pro 
naše obyvatele
 Označování země pů-
vodu je dle Realistů dobrým ná-
strojem pro orientaci spotřebitelů 
na preferování tuzemské potravi-
nářské produkce. Stávající okruh 
komodit je možné dále rozšířit, na-
příklad o mléko (některé země EU 
již touto cestou jdou). Pro zvýšení 
podílu našich potravin na trhu je 
rozhodující identita potravinářské 
produkce, včetně lokálních, regio-
nálních a doplňkových potravin. 
6. Zvýšení prestiže našeho 
zemědělství
 Zvýšení prestiže čes-
kého zemědělství je žádoucí.  
K tomu je nutné lépe komunikovat 
nejen zemědělství jako obor zajiš-
ťující suroviny k výrobě potravin, 
ale také jako podnikání naplňující 
veřejné zájmy společnosti, jako je 
údržba krajiny, vytváření identity 
regionů, služeb na venkově, peču-
jící o zdroje kvalitní vody či místní 
zaměstnanost. V tom má zatím 
naše zemědělství velké rezervy.
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Nová generace velkých traktor
CLAAS AXION 900

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

Výrobní ada velkých traktor  CLAAS AXION 900 pro poskytovatele služeb a velké podniky, která byla 
poprvé p edstavena v roce 2011, se na trhu velmi rychle etablovala. Oce ovány jsou p edevším 
enormní tažná síla, istý soulad motoru a p evodovky, vysoký komfort a vysoká efektivita spot eby 
pohonných hmot. Nyní p edstavuje CLAAS novou generaci výrobní ady AXION 900, která se
neustále vyvíjí, a nabízí spoustu nových prvk . K nim pat í mimo jiné siln jší motory s koncepcí nízkých 
otá ek, dále optimalizované ovládání p evodovky CMATIC, nový terminál CEBIS s dotykovým displejem
a multifunk ní ovládací pákou CMOTION i nová varianta vybavení CIS+ s multifunk ní loketní op rkou.

NOVINKA

Axion Neko  2.indd   1 17.10.17   9:03
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Program rozvoje venkova s UniCredit Bank

Zemědělské  
dotace s PRV

  Příjem žádostí do pátého kola 
Programu rozvoje venkova bude 
probíhat od 10. října 2017. S růs-
tem cen v živočišné výrobě lze 
očekávat zvýšený zájem země-
dělských podnikatelů, pro které 
je připraveno zhruba 1,1 mld. Kč. 
Významná část alokace je připra-
vena i pro potravinářství a inova-
ce ve zpracovatelském průmyslu. 
Níže najdete několik novinek, 
které UniCredit Bank připravila 
pro žadatele, kteří plánují projekt 
financovat bankovním úvěrem.

Kdy lze dotaci 
považovat za 
schválenou

  Vždy záleží na situaci, jak moc je 
investiční dotace důležitá pro splá-
cení úvěru. Podniky velmi často in-
vestují pouze v případech, kdy mají 
jistotu podpory. Reálně by však 
dokázaly investici a s tím spojený 
úvěr splatit i z běžného provozu.  
V takových případech banka vní-
má dotaci jako doplněk do projektu  
a dává klientům na výběr, zda chtě-
jí z inkasované dotace část úvěru 
splatit nebo ji využít ve financování 
provozu a zachovat původní splát-
kový kalendář. Složitější situace 

nastává, pokud by klient bez dota-
ce úvěr těžko splácel, nebo by mu 
nezbyly žádné rezervy. V těchto 
případech banka vyžaduje maxi-
mum podkladů o schválení dotace 
včetně akceptace výběrových říze-
ní. Je to logické, protože jakékoliv 
krácení dotace by mohlo zeměděl-
ci způsobit problémy se splácením 
již proinvestovaných prostředků. 
Banka samozřejmě nabízí pomoc 
s administrací dotace, aby toto ri-
ziko u klientů minimalizovala. Zku-
šenost UniCredit Bank s čerpáním 
Programu rozvoje venkova je víc 
než dobrá, chyb a nevyplacených 
projektů je nepatrné množství.

Co se stane, když  
dotace není  
schválena

  Lze čekat, že i tentokrát bude 
převis žadatelů nad celkovou 
alokací prostředků. V té chvíli 
se nabízí buď na projekt rezig-

novat nebo ho realizovat aspoň  
v omezené variantě. Z dlouhodo-
bého hlediska nemá smysl důle-
žité investice oddalovat, zejména  
v případech snížení nákladů, auto-
matizace práce a přesnosti výroby.  
V současné době je růst mzdo-
vých nákladů jedním z důležitých 
prvků, které mohou snižovat zis-
kovost podniku. I když je investič-
ní dotace významným benefitem  
a motivem, proč projekt realizo-
vat, nelze se spoléhat pouze na 
ni. UniCredit Bank umí financovat  
i rozsáhlé investiční projekty bez 
investičních dotací, pakliže projek-
ce příjmů a nákladů vychází reál-
ných předpokladů. 

Kombinace investiční 
dotace s jinými  

podporami 

  Vyjma investičních dotací po-
užívají klienti obvykle úrokové 
podpory PGRLF, které lze spojit  
i s většími projekty. Nad rámec 
těchto známých podpor využívá 
UniCredit Bank vlastní zvýhodně-
né úvěry, které mají sloužit k roz-
voji malého a středního podnikání 
a podporovat inovace. Nejčastější 
kombinací jsou zvýhodněné úvě-
ry dotované Evropskou investič-
ní bankou a záruky poskytované 
Evropským investičním fondem.  

V obou případech podporu za kli-
enta vyřizuje banka, administrativ-
ní náročnost je minimální.

Co nabízí UniCredit 
Bank?

● zvýhodněné podmínky pro spo-
lufinancování dotačních projektů 
(Program rozvoje venkova, ale  
i ostatní dotační programy)
● individuální parametry pro jed-
notlivé úvěry dle požadavků klienta 
(splatnost, průběh a odklad splá-
cení, zajištění úrokových sazeb)
● při vyřízení dotace možnost spo-
lupráce se odborným útvarem Ev-
ropského kompetenčního centra 
● další možnosti zvýhodněných 
úvěrů ze zdrojů Evropské investič-
ní banky a Evropského investiční-
ho fondu
● zvýhodněné financování země-
dělských technologií pomocí dceři-
né společnosti UniCredit Leasing

  Jsme připraveni podpořit vaše 
investiční projekty tak, aby váš 
podnik dosáhl dlouhodobé stabili-
ty. V případě potřeby se neváhejte 
obrátit na odborníky z UniCredit 
Bank.

Mgr. Martin Potůček, Manažer 
Firemní kompetenční centrum

 UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia, a.s.

ForageMax®
Kvalitní travní směsi

 jetelotravní, jetelovojt škotravní 
a vojt škotravní sm si

 lu ní a pastevní sm si

 travní sm si pro bioplynové stanice

 trávy, jeteloviny, vojt ška
®

DLF Seeds, s.r.o.
Fulnecká 95
742 47 Hladké Životice
Telefony: 
556 768 911
556 756 130
556 756 134 
e-mail: office@dlf.cz 
www.dlf.cz

DLF ForegaMax_inzerce_mobil_na ší ku.indd   1 12.6.2017   10:20:11



Rozhovor s europoslancem Tomášem Zdechovským

  Mgr. Tomáš Zdechovský
poslanec Evrop. parlamentu

1. Jaký je Váš vztah k Pardubic-
kému kraji?
  Můj vztah je velice pozitivní, ne-
boť moje rodina pochází z Pardu-
bického kraje, kde máme téměř 
500letou historii.

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?
  Hlavním cílem by měla být ze-
jména produkce kvalitních po-
travin. Neméně důležitá je ale  
i dobrá péče o půdu, kdy správné 
zemědělství nabírá na stále větší 
důležitosti, jak vidíme třeba i na 
problematice sucha.

3. Považujete zemědělství za 
atraktivní obor? Jaký k němu 
máte vztah? 
Rozhodně ano. Jsem z vesnice, 
tudíž jsem byl od mala zvyklý po-
máhat. Dlouhou dobu jsem jezdil 
vypomáhat na sousední farmu  
a nebál jsem se zkusit si všechny 
druhy práce.

4. Kde jsou podle Vás rezervy 
ve spolupráci našich zemědělců 
a našich europoslanců při pro-
sazování zájmů českého země-
dělství? 
  Z mého pohledu je největší pro-
blém hlavně v nedostatečně sys-
tematické spolupráci. Myslím si, 
že je potřeba více komunikovat na 
úrovni jednotlivců.

5. Jak vnímáte práci a význam 
Agrární komory ČR? 
  Obecně to vnímám velice pozitiv-
ně, ale domnívám se, že by mělo 
být zavedeno povinné členství.  
Z mého pohledu to vnímám tak, že 
by to posílilo postavení zeměděl-
ců ve vztahu k vládě a bylo by tak 
snazší hájit a prosazovat zeměděl-
ské zájmy.

6. Jak byste zhodnotil součas-
nou situaci v zemědělství – ceny 
mléka, trh s půdou, velký vliv 
obchodních řetězců?

Situaci okolo mléka a potažmo 
másla je potřeba vnímat v kontex-
tu více událostí - sankce na Rus-
ko, přebytek mléka na území EU, 
přičemž vzrostla obecně poptávka 
po mléce ve světě. Všechny tyto 
aspekty zamíchaly cenami všech 
těchto produktů, kdy se samozřej-
mě obchodníci a obchodní řetězce 
chopili příležitosti a cenu zvedli 
ještě víc, než bylo nutné. 

Myslím si ale, že zrovna u más-
la se cena ustálí po novém roce  
a pravděpodobně i klesne.

7. Často se řada byrokratických 
překážek svádí na Brusel, co si 
o tom myslíte? 
  Tyto tendence bych nazval čes-
kým sportem, neboť se velice 
často dozvídáme, co všechno je 
vina Bruselu. Rozhodně to tak ale 
není a je to právě Česká republika, 
která různá usnesení přijímá ne-
jen ad maximum, ale ledky až ad 
absurdum. Nejznámější příklad je 

u tohoto požadavek, aby všechna 
stravovací zařízení povinně měly 
bezdotykové baterie, EU přitom 
požadovala jen, aby kuchyně re-
staurací měly zaveden přívod ne-
jen studené, ale i teplé vody.

8. Jak vidíte budoucnost české-
ho a evropského zemědělství? 
  Jsem optimista, budoucnost vi-
dím velice kladně. Nacházíme se 
obecně v příznivé situaci a věřím, 
že se to promítne i v zemědělství. 
Je ale nutné brát zemědělskou po-
litiku racionálněji a  stejně rozum-
ně prosazovat i navýšení peněz na 
zemědělské komodity. 

9. V jakém typu obchodů naku-
pujete nejčastěji? 
  Dávám přednost malým obchůd-
kům, kde si člověk snáze ověří 
původ produktů, může podpořit 
lokální zemědělce a ještě třeba být 
pyšný na speciality regionu. Kdy-
koliv to jen jde proto chodím do 
lokálních obchodů, pekáren nebo 

k řezníkům.
10. Řešíte původ surovin i v re-
stauraci? 
  Ano, nebojím se v restauraci ze-
ptat na původ potravin, nicméně 
málo kdy mi je poskytnuta odpo-
věď.

11. Jste gurmán, a jaké je Vaše 
oblíbené jídlo?
  Jednoznačně čerstvé ryby,  
a to na jakýkoliv způsob.

12. Vaříte? – Váš oblíbený re-
cept, o který se podělíte s čte-
náři. 
  Ano, vařím. Nejradši mám rychlé 
recepty, takže si často připravuji 
steaky.

  Na rozpálené pánvi zprudka tři 
minuty osmahnu naložené maso. 

  Záleží na každém, na jaký způ-
sob si steak připraví, já osobně 
preferuji krvavé steaky. 
Podáváme se zeleninou.
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Viděno třemi

Česká pojišťovna vás zve na návštěvu. Na Pardubicko, Svitavsko i Chrudimsko – do regionu, kde 
zemědělské pojištění neznamená jen písmena všeobecných a zvláštních obchodních podmínek.  
Zveme vás tam, kde se na značku Česká pojišťovna již dlouhá léta spoléhají.

„Pojištění podnikatelských a průmyslových rizik, to je počítání ve větších a velkých číslech. Ručíme a jistíme podnikatele s obratem 
desítek a stovek milionů korun,“říká manažerka segmentu klíčových klientů pro Pardubický kraj Mgr. Miroslava Fabiánková. „Zázemí 
silné, dnes již nadnárodní, České pojišťovny, bylo vždycky  zárukou toho, že svým závazkům vůči klientům dostojíme a že jim 
službu zajistíme na profesionální úrovni,“pokračuje Miroslava Fabiánková. Sama pro značku Česká pojišťovna pracuje již dvacet let. 
Po celou dobu se zabývá pojištěním podnikatelských rizik . Těší ji, že jsou České pojišťovně celá ta léta věrní nejen  klienti, důležití 
zpracovatelé, obchodníci a zástupci poskytovatelů služeb v celém Pardubickém kraji, ale i zkušení odborníci, kteří pro pojišťovnu 
pracují, její pojišťovací poradci i manažeři skupin v jednotlivých okresech.  Ti všichni mohou být pyšní na letošní již 190 leté výročí 
České pojišťovny. „Z dlouholetých a zkušených profesionálů, kteří se věnují i zemědělskému pojištění, mohu jmenovat například 
Mgr. Martina Pavlíčka z okresu Svitavy, Mgr. Věru Sedláčkovou z okresu Chrudim nebo o něco služebně mladší kolegyni Andreu 
Ossendorfovou z okresu Ústí nad Orlicí či Jitku Salákovou z Pardubic. Právě oni jsou garanty odbornosti a stoprocentního servisu 
přímo v terénu,“ uzavírá Miroslava Fabiánková.

Návštěva první
Zemědělské a obchodní 
družstvo Bratranců 
Veverkových, Živanice.  
Na otázky odpovídal Vít Hejna, 
předseda představenstva

1450 hektarů, 153 členů, 960 kusů 
skotu, kvalitní dodavatelské vztahy 
s Toro Hlavečník a s družstvem VIAMIL 
Hradec Králové, na vodu a živiny často 
skoupé hospodaření na písčitých půdách 
Polabí, nové vize družstva na vlastních 
pozemcích přímo v Živanicích, důraz 
na živočišnou výrobu na úrovni 
21.století. Tak charakterizoval svoje 
každodenní myšlenky Vít Hejna.

O družstvu aktuálně
Kvalitní práce je závislá na kvalitě 
lidí, kteří pro nás pracují. Provedli 
jsme generační obměnu, zkušenosti 
starších zaměstnanců skvěle doplnili 
mladí. Tohle generační puzzle 
se nám vyplácí a budeme v něm 
pokračovat. Přemýšlíme také nad 
novými dispozicemi družstva přímo 
v Živanicích, moderní technologie 
do nového teletníku je toho důkazem. 
Rostlinnou výrobu podřizujeme plně 
potřebám výroby živočišné, a vlastně se 
tak vracíme k prazákladům tradičních 
hospodářů.  Živanice byly dříve proslulé 

rozsáhlou přidruženou výrobou, 
v současné době si profesionály 
najímáme, šetří to peníze. 

O spolupráci s Českou 
pojišťovnou
Spolupráce s Českou pojišťovnou má 
u nás tradici. Obě strany ví, co mohou 
očekávat, protože o peníze jde až v první 
řadě. Pojišťujeme rizika související 
s živelními událostmi na majetku, 
poruchami na strojích a s odpovědností 
za škodu. V nedávné době jsme se 
rozhodli krýt i rizika škod na plodinách 
a můžeme říci, že se to vyplatilo, protože 
v  roce sjednání nám krupobití porosty 
poškodilo. Naši zaměstnanci oceňují 
zejména benefity spojené s  příspěvkem 
na životní pojištění k vytváření jejich 
důchodové rezervy. Co obzvláště 
oceňuji přímo já sám, je přímá likvidace 
našich pojistných událostí. Vše se děje 
bez prostředníků, a tedy bez dalších 
zbytných nákladů. Cením si toho, že naše 
družstvo je VIP partnerem s právem VIP 
likvidace pojistných událostí.

Všestrannost a profesionalita
190 let tradice, 7 milionů smluv, 3 miliony klientů, všestrannost 
a profesionalita. To je Česká pojišťovna na celorepublikové úrovni. A jak 
je to v jednotlivých regionech? „Obchodní služba České pojišťovny 
v Pardubickém kraji pečuje o klienty s celkovým ročním předpisem 
pojistného ve výši bezmála 900 milionů korun. Mezi nejdůležitější 
obchodní partnery řadíme právě zemědělské klienty,“ popisuje realitu 
v pardubickém regionu Miroslava Fabiánková a dodává: “Vážíme si 
dlouhodobé a korektní spolupráce se zemědělskými podniky a věřím, že 
i oni oceňují zájem České pojišťovny  o zemědělskou problematiku. Jsme 
jedním z mála pojistitelů, v mnoha případech dokonce pojistitel jediný, 
který v Pardubickém kraji v rámci setkání zemědělských podnikatelů 
pravidelně prezentuje svoje novinky a důležité změny na pojistném trhu.“ 
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Návštěva druhá
Zemědělská společnost 
Agronea a.s., Polička.   
Na otázky odpovídal  
ing. Jiří Navrátil,  
předseda představenstva

Agronea  a.s.  hospodaří na  3 100 
hektarech, z toho je 800 hektarů trvale 
travních  porostů, nadmořská výška 

500 – 700 metrů nad mořem, podnebí  
„České Sibiře“, chov skotu – 583 dojnic, 
stabilizace výnosů, soustavné starosti 
s nájezdníky – spekulanty s půdou 
(chtějí nájemné ve výši dotací), pečlivost 
při obdělávání půdy, povinnosti 
z “nitrátové směrnice“, která pamatuje 
i na čas, kdy vylétají včely, hrdost 
na potřebné investice. Ve své funkci se 
určitě nenudí ing. Jiří Navrátil.

O společnosti aktuálně

Nejnovější investice – to je pět silážních 
žlabů v Pomezí, druhá etapa končí 
v září 2017. Pomezí a pak Polička, to 
jsou dvě výrobní střediska. Dělí je 
od sebe 21 kilometrů. Chov prasat 
již neprovozujeme, specializujeme se 
na chov skotu na mléko. Jako velký 
problém do blízké budoucnosti vidím 
věk zaměstnanců v živočišné výrobě. 
Mladým práce kolem zvířat tzv. smrdí, 
náročná je i časově. Vadí mi také způsob 
rozšiřování města Poličky. Výstavba 
se plánuje na zelených pozemcích, 
přednost by ale měly dostat tzv. 
brownfieldy, nevyužité stavby a plochy. 
A takové jsou i v Poličce. Jsem rád, že 
tam, kde hospodaří naše společnost, 
jsme součástí života v obcích. Naši  

zaměstnanci jsou členy místních hasičů, 
sportovních oddílů i myslivců. A baví je 
žít na vesnici. 

Spolupráce s Českou 
pojišťovnou? Víme, co od ní 
můžeme čekat
Na stole má naše představenstvo 
vždy dvě až tři konkurenční nabídky 
od komerčních pojišťoven nebo 
od makléřů. Ale spolupráce s Českou 
pojišťovnou se datuje již do roku 
1981 a vždy dokázali na konkurenci 
reagovat. Navíc již víme, co můžeme 
čekat, známe osobně lidi na různých 
úrovních  - z oblasti sjednávání smluv 
i likvidace pojistných událostí. A že 
to se zemědělským pojištěním naší 
činnosti často není jednoduché! 
Za poslední roky jsme měli několik 
škod, pojišťovna vyplatila čtyři miliony 
škod na plodinách, když nám  kroupy 
potloukly řepku. Za všech okolností jsme 
se setkali s jednáním na úrovni a vždy 
jsme dostali to, co nám podle smlouvy 
náleželo. Máme zaveden i firemní 
benefit v podobě příspěvku na penzijní 
připojištění našim zaměstnancům, který 
je  závislý na délce zaměstnání v naší 
společnosti

VIP likvidace není  
prázdný pojem!   
Mgr.Mirka Fabiánková

Česká pojišťovna ročně řeší 
stovky tisíc škod a vyplácí miliardy 
na pojistných plněních. To bychom 
nesvedli bez kvalitního procesního 
nastavení.

Správa smluv: Klient dnes už nemusí 
žádat o přehled svých osobních 
pojištění pojišťovacího poradce 
a nemusí ani chodit do pojišťovny. 
Když si na internetu založí tzv. 
Klientskou zónu má po 24 hodin 
denně aktuální přehled o svých 
smlouvách, platbách apod.
Likvidace: Klient si může vybrat 
k nahlášení škody i doložení dokladů 
pro likvidaci škody svůj obvyklý 
způsob komunikace. Může přijít 
nahlásit škodu do pojišťovny, 
může nahlásit škodu telefonicky  
nebo využít webových formulářů. 
Telefonické hlášení je u klientů 
v současné době s velkou převahou 
preferované.

Prohlídky: Zvýhodňujeme klienty 
s bezeškodním průběhem U řady 
pojistných nebezpečí jsme již ustoupili 
od prohlídek místa škody a stačí nám 
vlastní klientova dokumentace. Pro ty 
ostatní případy máme v regionu tým 
mobilních techniků. To vše přispívá 
k efektivnímu a rychlému vyřízení celé 
škody.

Výplata pojistného plnění: V 97 % 
případů klientovi  odpovíme do 2 
pracovních dní od nahlášení škody 
a v 96 % případů uhradíme škodu 
do 5 pracovních dní od doložení 
dokladů. V současné době pracujeme 
na novém modelu likvidace strojů, 
která je velmi sezónní a časově se 
potkává s plodinovými škodami. 
Věřím, že připravované nové rozdělení 
kompetencí u našich mobilních 
techniků přinese klientům další 
zrychlení vyřízení škody a výplaty 
pojistného plnění. 
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Návštěva třetí
Zemědělské družstvo Zderaz, 
pošta Proseč u Skutče.   
Na otázky odpovídal  
ing. Milan Třasák,  
předseda představenstva

Střediska Zderaz, Hněvětice, Štěpánov  
a Hluboká. 1940 hektarů zemědělské 

půdy,  z toho 1410 hektarů orné, 
490 hektarů luk a 40 hektarů sadů, 
to je hospodaření „ na míru“ krajině 
v Zemědělském družstvu Zderaz. 
Pětapadesát procent tržeb jsou 
pro družstvo tržby za jatečné býky 
a za mléko, na péči ve všední den 
i ve svátek čeká 1350 kusů skotu. 
Nejnovější investicí z prostředků 
operačního programu OPPIK je 
modernizace dílen, která umožní opravu 
zemědělské techniky celoročně, výzvou 
je pak modernizace střediska Hluboká 
za 80 – 100 milionů korun. Normální 
starosti pro  ing.Milana Třasáka, 
předsedu Zemědělského družstva  
Zderaz.

O družstvu aktuálně
Středisko Hluboká, to je skutečně 
výzva. Moderní stáje pro telata i pro 
krávy znamenají  moderní pracovní 
podmínky pro místní zaměstnance, 
především ty mladé, kteří chtějí žít 
na vesnici a nedojíždět za prací. Dílny 
ve Zderaze mají být hotové na jaře 2018 
a i tady budou kvalitnější  pracovní 
podmínky pro naše zaměstnance. 
V katastrech, kde hospodaříme, se 

daří zejména bramborám, které se 
dostaly i do televizní reklamy. Z našich 
brambor se totiž vyrábějí brambůrky 
Bohemia chips i Strážnické brambůrky 
Petra Hobži. Kvalita je tu na prvním 
místě! Odbyt máme i pro sady s černým 
a červeným rybízem.Firmy z nich 
vyrábějí koncentrát nebo je zamrazí.

O spolupráci s Českou 
pojišťovnou
Zderaz a okolí nabízí krásnou krajinu, 
blízkost turistických cílů Toulovcovy 
Maštale, život a podmínky jsou tu ale 
mnohdy hodně drsné. Proto si tak 
ceníme kvalitní spolupráce s Českou 
pojišťovnou.  Jsem zastáncem jedné 
značky na veškeré škodové segmenty. 
V posledních čtyřech letech nám hodně 
škodily kroupy, technologie bioplynové 
stanice se strojním zařízením také 
nese starosti. Když jsme ale nahlásili 
škodní událost, vždy jsme včas a řádně 
dostali pojistné plnění na náš účet. 
Pro nás je značka České pojišťovny 
spojená s konkrétními lidmi, kteří 
s námi spolupracují. Pojišťovací poradce 
p. Králík je bezvadný profesionál a  má 
naši důvěru.

Místo závěru…
A co ideální léto? Toto je přání všech 
tří předsedů zemědělských podniků. 
„Zemědělství je i o počasí. Takže si 
přejeme, aby pršelo, když má pršet, 
aby svítilo slunce, když budou žně. 

Abychom si na podzim mohli říct, že 
sklizeň je v pořádku pod střechou. 
A v zimě pak, že to byl to dobrý 
rok!“  A Miroslava Fabiánková k přání 
pánů předsedů dodává: „Další rok, 
který proběhl ve spolupráci s Českou 

pojišťovnou, která ani v době svého 
190. výročí není žádnou stařenkou, ale 
moderní finanční instituci, na kterou 
se naši partneři ze zemědělských 
podniků mohou vždy spolehnout.“  



26

Drobný farmář nebo velké družstvo? Každému ušijeme financování 
na míru podle jeho potřeb.
Z��������� ������� ČSOB L������

  Značková financování zemědělské techniky.
  Výhodné úrokové sazby pro koncového zákazníka.
  Uzavření smlouvy bez poplatku a bez nutnosti zřízení a vedení účtu.
  Atraktivní pojistné sazby vlastního pojišťovacího makléře pro kompletní sortiment zemědělských 

strojů a komodit.
  Dotační a investiční poradenství pod jednou střechou – snížení administrativy na minimum.
  Financování s podporou PGRLF.
  Vyřízení žádosti o dotaci z vyhlášených dotačních programů (PRV, OPŽP).
  Bezplatný informační servis.

ČSOB Leasing je lídrem na trhu financování techniky a nabízí ucelený program výhodného 
financování.
V případě vašeho zájmu o jakékoli bližší informace jsme vám plně k dispozici v rámci naší 
pobočkové sítě. Lze sjednat osobní schůzku s finančním poradcem či s projektovým manažerem 
Centra dotačního poradenství ČSOB Leasing k bezplatné konzultaci vašeho podnikatelského záměru.
Prvním krokem k úspěchu je zpětná vazba z vaší strany. Zastavte se na některé z našich 
poboček. Těšíme se na vaši návštěvu!

Pobočková síť ČSOB Leasing, a. s.
Praha, Na Pankráci 310/60, tel. 222 012 111 | Brno, Milady Horákové 859/6, tel. 545 566 431 | České Budějovice, Mánesova 456/21, tel. 386 116 611 
| Hradec Králové, Eliščino nábřeží 322/35, tel. 495 518 174 | Jihlava, Masarykovo nám. 1102/37, tel. 731 423 341, 724 728 937 | Karlovy Vary, 
T. G. Masaryka 859/18, tel. 602 433 738 | Liberec, 1. máje 79/18, tel. 485 399 381 | Olomouc, Jeremenkova 1211/40b, tel. 585 501 292 | Ostrava, 
Hollarova 3119/5, tel. 596 106 315 | Pardubice, Masarykovo nám. 1544, tel. 466 798 130 | Plzeň, nám. T. G. Masaryka 1931/12, tel. 377 219 275 
| Ústí nad Labem, Mírové náměstí 1/1, tel. 475 231 397 | Zlín, nám. T. G. Masaryka 4349, tel. 577 641 362

 222 012 111 | www.csobleasing.cz
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Houbové recepty od Vandy

 Houby ve  
sladkokyselém nálevu:

potřebujeme: 
• 2 kg čistých hub

na nálev:
• 1/4 l 8% octa

• 6 kuliček spolarinu
• 2 lžičky soli
• 1 l vody

• 8 kostek cukru

na náplň:
• 3 plátky křenu

• 4 kuličky nového koření
• 15 kuliček hořčičného semínka

• 1 plátek cibule
• 1 plátek mrkve

• 1 lístek bobkového listu
• 2 kuličky jalovce

• 4 kuličky bílého pepře
• 1 špetka tymiánu

 Pro nakládání vybíráme mladé 
plodnice pravých hřibů, křemená-
čů, klouzků, lišek, ryzců a václa-
vek.
 Za sucha houby očistíme a vype-
reme ve studené vodě. Větší plod-
nice nakrájíme na menší kostky.
Ve vařící, mírně osolené vodě je 
povaříme asi 5 minut. Předvařené 
houby scedíme a propláchneme 
proudem studené vody.
 Smícháme vodu s octem, přidáme 
cukr, sůl a uvedemedo varu. Od-
stavíme.
 Vychladlé houby vkládáme do 
sklenic s obsahem 750 ml, kde na 
dno každé dáme kolečko cibule  
a kolečko mrkve. Nahoru dáme ko-
ření a zalijeme horkým nálevem.
 Sterilujeme 30 minut na 
95 °C. K liškám a ryzcům dáme 
poloviční množství koření.

V letošním roce byly do slova a do písmene houbové žně, přináším Vám proto recepty,  
v kterých využijete houby čerstvé, sušené i mražené.

Houbová čalamáda:
• 1 lžička nového koření  

(mleté)
• 1 lžička pepře (mletý)
• 0,5 lžičky hřebíčku

• 3 lžičky soli
• 0,6 l kečupu
• 1/4 l octa

• 2 dl rostlinného oleje
• 2 bobkové listy
• 0,75 kg cibule
• 2 kg hub (směs)
• 1 kg papriky

• 25 dkg cukru krupice

 Houby 1/4 hodiny povařit ,papriky 
a cobuli nakrájet na proužky a po-
dusit ,cukr s octem svařit .Pak smí-
chat houbami s paprikami a všemi 
ostatními ingrediencemi .Sterilovat 
při 100°Casi 20 minut

Houbové omelety:
• 500g vepřového ramínka

• 4 zelené papriky
• 4 rajčata

• 0,5 – 1 kg uvařených  
(3min.)hub s kmínem

• mléko
• vejce

• hl.mouka
• sůl

• 2 lžičky mleté sladké papriky
• trochu ml.pepře

• cibule
• olej 

 Na drobno nakrájím 1 cibuli, ne-
chám zlesklovatět na oleji a pak 
přidám na nudličky pokrájené 
maso trochu soli a pepře, obdělám 
a nechám dusit ve šťávě. Vedle 
v hrnci podusím papriky a k nim 
pak přidám rajčata – jako na lečo. 
Přidám k masu a spočleně dusím 
až je maso měkké, nechám trochu 
vychladnout. Zadělám si těstíč-
ko na amolety (mléko, hl. mouka, 
vejce) a přidám sůl, ml. Pepř. Do 
těstíčka vmíchám směs masa se 
zeleninou a uvařené houby. Dál 
smažím do zlatova po obou stra-
nách tyto amolety. (Maso musí být 
dobře udělané už ve směsi). 

Mandlové škvarky  
s červeným vínem:

• 500 g čerstvého  
vepřového sádla

• 400 až 500 ml červeného vína
• 4 stroužky česneku

• hrst opražených hrubě  
nasekaných mandlí

• podle chuti sůl a pepř

 Sádlo nakrájené na kostky vloží-
me do kastrolu se silným dnem, 
podlijeme červeným vínem a zvol-
na za občasného promíchávání 
necháme sádlo rozpouštět. Těs-
ně před koncem škvaření přidá-
me oloupaný a drobně pokrájený 
česnek. Škvarky děrovanou lžící 
vybereme ze sádla a semeleme 
je na masovém mlýnku. Sádlo 
osolíme, opepříme, přidáme hrst 
opražených mandlí a společně 
se škvarky přidáme zpět do sád-
la. Dobře promícháme a lijeme do 
menších skleniček, kde necháme 
zvolna vychladnout.
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