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Úvodní slovo Ing. Leoše Říhy

Ohlédnutí za letošní 
činností naší 

Regionální agrární komory 
s výhledem do budoucna

   To, co je pro nás podstatné, je 
prosazování co nejlepších pod-
mínek pro zemědělské podnikání 
našich členů v našem kraji.

   Zemědělci našeho kraje v letoš-
ním roce budou, v průměru, dosa-
hovat poměrně dobrých výsledků. 

Přispěla k tomu jednak, nelze snad 
říci vyšší, ale po loňském propadu 
letos normální, ekonomicky renta-
bilní cena mléka, stejně tak to, že 
výnosy hlavních rostlinných ko-
modit byly nad průměrem ČR. To 
rozhodně neznamená, že není co 
zlepšovat. U žádných z našich cílů 
nemůžeme konstatovat, že máme 
úplně splněno. K tomu je třeba také 
uvést, že se jedná o cíle nemalé, 
s přesahem do celostátní úrovně. 
Abychom zkonkretizovali a urychli-
li jejich plnění stanovili jsme si, na 
poslední valné hromadě RAK PA, 
u jednotlivých našich cílů i mezi-
kroky, které chceme intenzívně 
a aktivně prosazovat. 

   U cíle ochrana zemědělské 
půdy, se nám tedy nejedná jen 
o regulaci trhu s půdou ve pro-
spěch místních zemědělců, ale 
i o další logické kroky z hlediska 
tvorby územního plánu a pozem-
kových úprav ve prospěch našich 
členů. Z hlediska opatření na 
ochranu půdy před erozí, se bude-
me snažit o jejich větší návaznost 
na praktické zemědělství. Z hledis-
ka ochrany zemědělského půdní-
ho fondu a regulace trhu s půdou, 
včetně daňových řešení, budeme 
podporovat, aby i v tomto měl náš 
zemědělec stejné podmínky, jako 
v okolních zemích. 

   Další cíl je otázka zemědělských 
podpor a jejich většího nasměro-
vání ke skutečných zemědělcům. 
Efekt každé vložené dotační koru-
ny pro rozvoj našeho zemědělství 
by měl zajímat nejen každého, 
selským rozumem obdařeného 
národohospodáře, ale i každého 
aktivního daňového poplatníka. 
Zemědělská produkce je to, co do 
naší kulturní krajiny patří, stejně 
jako v Bavorsku či Sasku a nelze 
ji, u nás dotačními nástroji, dále 
potlačovat.  

   Konkrétně chceme, abychom 
více podpořili toho, kdo skutečně 
produkuje zemědělské hodnoty. 
Chceme také objektivně srov-
nat, jak je to se zdaněním dotací 
u zemědělců v České republice 
a v okolních zemích. Budeme pod-
porovat udržení současné podpory 
zelené nafty a zjednodušení jejího 
nárokování. Naším cílem je i dosa-
žení slibovaného 70% dorovnání 
spočítané újmy v LFA. 

   Z hlediska podpory citlivých ko-
modit se snažíme a nadále snažit 
budeme, aby zejména u těchto 

komodit, měli naši zemědělci stej-
né podmínky, jaké jsou v okolních 
zemích. A to včetně srovnatelných 
podpor regionálních, národních, 
a také včetně srovnatelných pod-
mínek pro jejich dosažení. Záro-
veň, u citlivých komodit je důležité, 
abychom prosazovali nástroje na 
spravedlivější postavení prvo-
výrobců na trhu, a také je právě 
u těchto komodit důležité pamato-
vat na systém dlouhodobé regula-
ce výkyvu cen. 

   V oblasti zemědělského pojištění 
jsme pro maximálně možné platby 
podpor u komerčního pojištění, 
a to i u velkých fi rem. A také zde je 
nutné, systémově řešit těžko pojis-
titelná rizika. 

   Snažíme se prostřednictvím řady 
akcí, článků upozornit naše obyva-
tele na důležitost, v zejména dneš-
ní době, mít vlastní zemědělství, 
zajišťující vlastní potravinovou so-
běstačnost. 

   K prosazení všech těchto cílů, 
spojujeme sílu našich členů při po-
řádání řady akcí jak pro zemědělce, 
tak pro nezemědělskou veřejnost. 
Snažíme se v logickém, společ-
ném zájmu, při prosazování výše 
uvedených cílů, zapojovat i doda-
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produkovány látky, které mohou 
spouštět třeba i rakovinu. Je to 
opět velmi zjednodušeně řečené. 
Tyto chemické látky se spotřebu-
jí hlavně při fyzické zátěži jako je 
těžká manuální práce, sport… 
A to už logiku dává. Stres nemá-
me tak velký, jako byl za války, ale 
má trvalejší charakter. Nehýbeme 
se, moc nesportujeme a baští-
me hodně těžce stravitelná jídla, 
a tak se nám látky pěkně ukládají 
v těle. Časem tedy propukají různé 
choroby.

   Já vím, budou Vánoce a asi 
jsem nezvolila lehké odpočinkové 
téma, ale přeci to dle mého souvi-
sí. Nestresujte se, nehoňte se za 
zbytečnostmi a věnujte se občas 
svému tělu. Pamatujte, že jste i to, 
co jíte. Nic se nemá přehánět, ale 
přeci jen… teď je třeba čas zabíja-
ček. Kolik tělesné námahy museli 
vynaložit předkové, než prasátko 
vykrmili a dobroty ručně vyrobili? 
Pak si určitě dálkovým ovlada-
čem neotevřeli bránu, „nenalodili“ 
se do auta a nejeli si dřepnout do 
kina. Takže dejte si dobrou jitrničku 
nebo cukroví, řízek, a pak vezmě-
te pejska, děti, vnoučky nebo jděte 
sami na procházku, zabijete dvě 
mouchy jednou ranou. 

   Nebudu originální, ale přeji 
všem bez rozdílu hlavně pevné 
zdraví a spokojené svátky plné 
pohody. Těším se na spolupráci 
v celém novém roce. 

Ing. Rektorisová Vanda,
ředitelka, RAK PA
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Na straně 23 jsou 
uvedené potraviny, 

které pomáhají 
dle doktora 

Igora Bukovského!

Úvodní slovo Ing. Vandy Rektorisové
... StReSss ...

   Máme ho často všichni a máme 
ho asi víc, než kdy v minulosti. 
Přičítá se mu vznik mnoha cho-
rob. Hromadí se, čeká a pak 
udeří. Od psychických problémů 
jako jsou syndromy vyhoření až 
po ty fyzické problémy, jako jsou 
infarkty, mrtvice, rakovina. Velmi 
jsem to zjednodušila. Určitě je 
k tomu zapotřebí víc faktorů…

   V poslední době jsem trochu 
zděšena tím, kolik lidí okolo mne 
prodělalo anebo se léčí s rakovi-
nou všeho možného. Stála jsem 
v hloučku pěti lidí a z toho čtyři 
měli s touto nemocí zkušenost. 
Stála jsem tam, koukala a pře-
mýšlela. Přišlo mně to tak hrozné 
a ti lidé o tom mluvili, jako kdyby 
říkali, no mě bolelo také v krku. 
Nehledala jsem statistiky a kon-
krétní čísla, jen pozoruji okolí 
a trochu se děsím.  Kdysi jsem 
ale v novinách četla zajímavý 
článek, kde bylo uvedeno, že 
nejméně rakoviny bylo v době 
války. První co mě napadlo, že 
v době války byl přeci opravdo-
vý stres. Stres jaký teď nemáme. 
Strach o život sebe sama a o ži-
vot svých blízkých, koncentrační 
tábory. Co může být horšího? 
Přeci nemůžeme s tímto srov-
návat stres z toho, jestli stihnu 
včas schůzku a jestli budu mít 
doma uklízeno a stihnu vyčistit 
okna před Vánocemi a nakoupit 
a zabalit dárky a …

   Zeptala jsem se tedy psycho-
ložky jak je tohle možné, že mi 
to nepřijde logické. Odpovědě-
la mi tenkrát otázkou. Víte, co 
v těch lágrech lidé dělali? Fy-
zicky tvrdě dřeli! Při stresu, což 
je především chemický či bio-
chemický proces v těle, jsou vy-

vatele či odběratele, navazující na 
zemědělskou prvovýrobu. Jsou to 
naši partneři a za jejich spolupráci, 
včetně fi nančních sponzorských 
příspěvků, jsme vděčni. A protože 
jsme přesvědčení, že v tom našem 
zemědělském odvětví nás není 
tak mnoho, tak si o to intenzívněji 
musíme pomáhat. Proto si všímej-
te prosím, jako prvovýrobci, kdo 
v prosazování našich cílů kope 
více s námi a kdo se jenom veze.   

   Závěrem chci poděkovat všem 
našim členům, partnerům, spolu-
pracovníkům za pomoc, spoluprá-
ci i podporu v letošním roce a zá-
roveň se budu těšit na spolupráci 
v roce 2018. Dovoluji si všem po-
přát krásné, veselé, pohodové 
vánoce a hodně zdraví do nového 
roku. 

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

SLOUŽÍME VÁM S RADOSTÍ        +420 222 390 815        WWW.RENOMIAAGRO.CZ

Děkujeme Vám za spolupráci. 
Jiří Havelka

ředitel RENOMIA AGRO

Přejeme Vám nejen krásné Vánoce, 
ale i šťastný a úspěšný rok 2018
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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
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   …aby český sedlák měl ner-
vy ze železa. Nejdřív sucho 
a z toho sklizené slup-
ky místo obilí. Na podzim 
pak mokro, že se na pole 
bez holínek nedostaneš. 
A tohle všechno máme vydržet 
ve střízlivém stavu zírajíce na 
volební výsledky a povolební 
rošády v parlamentu. 

Dost legrace a k věci. 

   Všichni víme, že průběh po-
časí nepřeje letošním podzim-
ním pracím. Pro ilustraci uvá-
dím, že 

   V září napadlo celkem 109 
mm, tj. 222 % dlouhodobého 
normálu (mezi roky 1901 až 
1950 – normál činí 49 mm) 
v říjnu to pak bylo 89 mm, tj. 
188 % zmiňovaného normálu 
(normál činí 47 mm) a v listo-
padu do konce tohoto týdne to 
bylo 40 mm tzn., že úhrn srá-
žek za měsíc listopad bude víc 
jak 100 % - dlouhodobý normál 
za listopad činí 39 mm. 

   Tyto složité podmínky ovlivnily 
kvalitu setí zejména v katastrech, 
které mají těžké půdy. K dnešnímu 
dni je celá řada podniku, zejména 
na Pardubicku, které nedokáza-
ly zasít až 50 % ozimé pšenice. 
Na Chrudimsku je situace ne-
patrně lepší. Některé podni-
ky tam nedokázali zasít až 
25 % uvažované plochy pšenice. 
Velké problémy činily zásevy po 
cukrovce a kukuřici na zrno. 

   Deštivé dny se rovněž podepsa-
ly na výkonech při sklizni cukrové 
řepy. Normální výkon za jednu 
směnu činí v běžných podmínkách 
cca 25 ha. Nyní se výkon pohybu-
je kolem 20 ha v těch lepších pod-
mínkách, ale jsou časté výkony, 
které jsou hluboko pod 20 ha. Na 
základě tohoto lze odhadnout, že 
se sklizňové práce protáhnou do 
prosince a lze jen těžko odhadnout, 
kdy přesně skončí. Problémy jsou 
i při nakládce řepy, protože hroma-
dy jsou vesměs založené na roz-
máčených polích. Kdo ještě nemá 
sklizenou kukuřici na zrno, může 
mít problémy s výskytem mykotoxi-
nů. I sklizeň kukuřice probíhá proti
jiným letům obtížněji. 

 Toto jsou některé problémy le-
tošního podzimu, se kterými byli 
seznámeni pracovníci České tele-
vize dne 23. 11. 2017 při své ná-
vštěvě na Kopistově rodinné farmě 
v Úhřeticích. 

Ing. Jaroslav Kopista
Předseda představenstva
Agrární komory Chrudim

Fotografi e jsou z natáčení z ČT
ze dne 23. 11. 2017

Příroda s námi hraje
TENIS

P���� P���� P����

www.pioneer.com/cz

ZÁŘÍ
KDYŽ PRŠÍ,

PROSPERUJÍ
KDYŽ JE SUCHO,

®, TM, SM Ochranné a servisní známky �rmy Pioneer. © 2017 PHII.

v září bylo cel-
kem 9 dnů beze 
srážek, v říjnu 

7 dnů a ke konci 
tohoto týdne 

v listopadu pou-
ze 6 bezesráž-
kových dnů. Na 
slušnou práci je 
to proklatě málo

Škrob dělá mléko 

w
w
w
.p
io
ne
er
.c
om

/c
z

P����
�FAO ����

P����
�FAO ����

P����
�FAO ����

Maximum 
stravitelného
škrobu a energie



      

   Ke konci listopadu proběhla dru-
há valná hromada Regionální ag-
rární komory Pardubického kraje 

v tomto roce. Hostem byl tajemník 
AK ČR ing. Jan Doležal. Probírali 
jsme několik témat, která se týkají 
budoucnosti zemědělství, napří-
klad SZP. 

24. 11. 2017

Ohlédnutí za našimi akcemi:

Valná hromada RAK PA 
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Navštívili jsme:

   Třídenní Národní konferenci Ven-
kov 2017 v Dřitči jsme navštívili na 
samotný závěr v pátek 3. 11. 2017. 
Za AK ČR zde vystoupil viceprezi-
dent ing. Leoš Říha. 

   Mluvil o udržitelném zeměděl-
ství a rozpoutal tím velikou diskuzi 
především mezi starosty. Každý to 
chápe po svém, a už teď je jasné, 
že musí být veden dialog, aby se 
všichni mohli vzájemně lépe chá-
pat.

3. 11. 2017

Národní konferenci Venkov 2017 

   Začátkem listopadu, jak již bývá 
tradicí, se v mistrovickém kultur-
ním domě sešli chovatelé a příz-
nivci chovu skotu, aby si vyslechli 
v pořadí již 24. výroční konferenci 
krmivářské společnosti VVS Ver-
měřovice. 
   V úvodu vtáhl přítomné do sou-
časné problematiky výroby mléka 
ing. Jiří Burdych MBA a posléze 
vystoupil prezident Agrární komory 
České republiky ing. Zdeněk Jan-
dejsek, CSc. Následovaly odborné 
přednášky v podobě MVDr. Miro-
slava Nováka na téma mastitidy 
a veterinárního specialisty Dr. Nic-
ka J. Bella, který uvedl do proble-
matiky kulhání a digitální dermati-
tidy. 
    
   Konference společnosti VVS 
Verměřovice se uskutečnila 9. lis-
topadu, tedy v den, na který při-
padá světový den kvality mléka. 
A také mléku se hned na úvod 
věnoval i Jiří Burdych. Ve své pre-
zentaci neopomenul zmínit všemi 
diskutované máslo a jeho cenu. 
Upozornil mj., že za jeho vysokou 
cenou stojí především obchodníci 
a nárůst marže (jako rozdíl spo-

9. 11. 2017

Mistrovická konference
třebitelské ceny a ceny průmyslo-
vých výrobců) od roku 1994, kdy 
dosahovala 19 %, narostla na 48 
%. Z další části přednášky pana 
Burdycha vyplývá světový vývoj 
cen mléka. Meziroční pokles je 
znám pouze v řádu dvou procent 
z Číny, naopak ostatní části světa 
hlásí výrazný nárůst cen za mlé-
ko; v USA o 8%, v Rusku dokon-
ce o 32% a v EU o 18%. Nárůst 
je patrný také v užitkovosti. „Za 
16 let se podařilo navýšit užitko-
vost např. v USA o 25 %, zatímco 
čeští chovatelé dokázali navýšit 
užitkovost krav o neuvěřitelných 
70 %,“ uvedl Burdych. Význam 
odvětví sektoru mléka je patrný 
z grafu č.2. Za posledních 10 let je 
zřejmý nárůst koncentrace zvířat 
v chovech. Rentabilita odvětví je 
totiž úzce provázána s počtem zví-
řat ve stádě. V současnosti je prů-
měrný počet krav na jednoho ošet-
řovatele 49 (viz graf č.2). Také díky 
tomu se daří snižovat náklady na 
mléko (především u chovů s vyšší 
užitkovostí – viz graf č. 3) a mírně 
zlepšit rentabilitu chovu, která si 
však ve vlnách prochází doslova 
peklem. Zatímco chovatelé v roce 
2014 bez započtení dotací vydělali 
na litru mléka 76 haléřů, o dva roky 

později prodělávali hned 1,61 ko-
rony! Se započtením necelé koru-
ny dotací na litr mléka tak stále byli 
v loňském roce v mínusu! Na zá-
věr svého vystoupení Jiří Burdych 
pozval k soutěži chovatelů dojené-
ho skotu Mléčná farma roku, která 
se uskuteční zjara 2018. Motivace 
není pouze fi nanční, ale zejména 
ukázat veřejnosti kvalitu vlastního 
stáda. 

   Složitá jednání kolem cen mléka
Na ekonomické ukazatele navázal 
prezident Agrární komory Zdeněk 
Jandejsek, který zmínil důležitou 
skutečnost, že od roku 1989 sta-
vy dojných krav poklesly z 1 240 
tisíc na neskutečných 374 tisíc 
krav. „V současnosti se stavy doj-
nic stabilizovaly. Napomohly tomu 
také podpory v podobě mléčných 
balíčků, jež v loňském roce byly ve 
výši 1,15 koruny na litr mléka. Díky 
tomu nedochází k dalšímu vybíjení 
stád, které by již bylo pro Českou 
republiku neúnosné,“ uvedl. 

   Situace ve světě je však velmi 
odlišná. Dotace běžně dosahují 
v přepočtu tří až čtyř korun. Mno-
hem větší výhodou v zahraničí 
bývá skutečnost, že chovatelé 

vlastní odbytová družstva, která 
mají v rukou vlastní mlékárny. Pak 
není problém zadotovat svoz mlé-
ka na úrovni 70 haléřů. Potom je 
i spolupráce producentů a zpra-
covatelů mléka mnohem mnohem 
snazší. „V České republice to tak-
to nefunguje, neboť mlékárny jsou 
v rukou soukromých společností. 
Domluvy jsou pak náročné, přes-
tože by přinejmenším na jednání 
s obchodními řetězci měli všichni 
táhnout za jeden provaz,“ zdů-
raznil problém prezident Agrární 
komory. 

   Ve světě stále převažuje velká 
poptávka po mléce. Již nyní mají 
mlékárny na následující rok na-
smlouvaný odbyt na mléčné vý-
robky, na skladě je však část su-
šeného mléka. Z tohoto důvodu by 
měla spadnout cena za mléko, ale 
trhy jako je Čína, Japonsko, Indie 
a Indonésie mají obrovský zájem 
o dodávky mléka. Proto se o odbyt 
mléka bát nemusíme. 

   Nicméně bychom se neměli 
dál chovat tak jako doposud. Vy-
robíme 2,7 miliardy litrů mléka, 
z nichž denně vyvezeme 300 až 
400 tisíc litrů mléka v surovém sta-



návrh SZP po roce 2020. Poslední 
návrh obsahuje pouze diskusi  
o zastropování, nikoli přímo stano-
vený strop. Nicméně další diskuse 
na toto téma budou i nadále na ev-
ropské půdě pokračovat. Prozatím 
tedy není zcela vyhráno. 

   Zásadní je však také odchod 
Velké Británie z EU a tím i zhruba 
4 až 5 miliard eur (tedy 7 až 8 % 
celkové částky), které by pro ze-
mědělství měly chybět. Jedná se 
o tom, jakým způsobem se tento 
problém vyřeší. 

   „Musíme však ukázat zásadní 
skutečnost. A to, že podpora ze-
mědělství je na úrovni 0,45 % HDP 
všech zemí! Přesto je podpora ze-
mědělství veřejnosti trnem v oku. 
Je to dáno tím, že zemědělství 
je jediný sektor, který má politiku 
řešenou unijně společně. Země-
dělství je však oborem, který stojí 
minimum v porovnání s ostatními 
sektory jako je zdravotnictví apod. 
Každý by si však měl uvědomit, 
že produkce potravin je tím nej-
důležitějším v životě,“ uvedl ing. 
Jandejsek. „Každý stát v rámci 
unie by měl být v produkci potravin 
soběstačný a neměl by dovážet 
kvanta potravin, které umí vyrobit, 
z 2500 km vzdálených končin.“

   Německo by limit pro podporu 
zemědělství navýšilo, avšak pod-
pora by měla jít pouze tam, kde se 
hospodaří, tedy k tomu zemědělci, 
který se tím živí. Navíc navrhuje 
propracovat podmínky pořádně, 
a to s platností od roku 2023 až 
2024. Skutečné podmínky společ-
né zemědělské politiky jsou však 
předmětem dalšího jednání. Stále 
tak nemáme vyhráno. 

   Na závěr poděkoval přítomným 
ředitel VVS Verměřovice, s.r.o. 
pan Ing. Václav Brynda a popřál 
mnoho úspěchů do dalších let 
a samozřejmě hezké prožití nad-
cházejících vánočních svátků.

Ing. Soňa Jelínková
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vu! V Německu se mléko zpracu-
je a doveze se dotované zpět do 
České republiky v podobě mléč-
ných výrobků, které vytlačí tuzem-
ské výrobky z trhu.

   Jak se dá tato situace změnit? „Je 
to otázka národních dotací. Buď 
budeme z národních zdrojů doto-
vat výrobu mléka na stejné úrovni 
jako v okolních zemích Evropské 
unie, nebo budeme muset jednat 
s EU, aby se tyto dotace v rámci 
jednotného trhu unie srovnaly. Ji-
nak se jedná o nekalou soutěž,“ 
míní prezident Jandejsek. „Po-
dobný problém však neřeší pouze 
Česká republika, ale i další země, 
které do EU přistoupily později.“

   Základem stabilizace v mléčném 
sektoru jsou v tuto chvíli národní 
dotace, a to na úrovni min. 1,50 až 
2 koruny. Podpora však nesmí být 
z roku na rok. Je důležité, aby tyto 
dotace byly zaručené min. na de-
set let. Jinak se nepodaří motivo-
vat zemědělce k rozšiřování stád.
 
   Druhým zásadním krokem je 
nastavení třetího pilíře, kdy by byl 
zřízen fond a stanovena výše mini-
mální ceny mléka. Při poklesu pod 
tuto mez by se z fondu, na němž 
by se podílela EU, stát a samot-
ní chovatelé v ideálním poměru 
50:25:25 procent, doplácel cho-
vatelům rozdíl ceny. Pro chovatele 
by byla částka „spořená do fondu“ 
v řádu několika haléřů z litru mlé-
ka. Minimální cena mléka by se 
stanovila po odečtení vedlejších 
produktů (tele, hnůj a odpisy) tedy 
cca 7,60 korun. 

   „Česká republika by měla být ex-
portním státem, a to zejména pro-
to, že umíme mléko produkovat,“ 
míní pan Jandejsek. „Nikoliv však 
za tu cenu, že se zpět dováží v po-
době mléčných výrobků, kterých je 
v obchodech 60 %! Česká repub-
lika má obrovský potenciál, avšak 
v současné době, když bychom 
přepočetli dovezené mléčné vý-
robky na mléko, tak nám bude 
ještě 200 tisíc litrů mléka denně 
chybět k tomu, abychom byli sobě-
stační,“ zdůraznil. 

   Chov skotu však není pouze 
o produkci mléka. V půdě chybí 
živiny, humus, organická hmota 
i vzduch, mají nízké pH. Nejhorší 
situace panuje na Moravě, kde 
dojný skot není příliš zastoupený. 
Potřebujeme však dostatek hnoje, 
tedy i dojný skot. Úrodnost půdě 
dokážeme vrátit pouze tím, že na 
ní budeme hospodařit, že ji bu-
deme obdělávat, hnojit a vápnit, 
nikoliv pěstovat trávu,“ zmínil pan 
Jandejsek. 

Nastavení společné zemědělské 
politiky. 

   V ohledu vyjednávání společné 
zemědělské politiky bylo stanove-
no konsorcium, které připomínkuje 
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   Ve čtvrtek 28. 11. 2017 jsme do-
mlouvali na ÚZEI v Praze seminář 
na téma Ekonomika zemědělských 
komodit a podniků v evropském 
srovnání. 

   Konkrétní datum vám včas ozná-
míme, teď už víme, že to bude
v lednu 2018. 

28. 11. 2017

ÚZEI

  Začátkem týdne, konkrétně 27. 
11. 2017 jsme jeli do Prahy na-
čerpat nové informace na školení 
o evidenci onemocnění a léčení 
v chovech. Soustředili jsme se na 
především dojený skot.  V úvodu 
zaznělo, že svět zajímá a bude 
stále víc zajímat užívání antibiotik.   

27. 11. 2017
Školení o evidenci onemocnění a léčení v chovech

   Rezistence je rizikem především 
pro lidi a užívání ATB u hospodář-
ských zvířat to ovlivňuje. O tom 
žádná, ale napadá mě, jakpak to 
mají v Číně nebo USA?

   Maso odtamtud dovážíme a kon-
zumujeme. Naši chovatelé splňují 
tak přísná kritéria - mysleme na to 
při nákupech!

   34. ročník tradičního setkání více 
než tisíc pěstitelů řepky z celé ČR 
v Hluku na Moravě. Možná, že je 
řepka často medializována a kriti-
zována, ale produkty konzumuje 
většina. Stejně tak marná sláva, 
je to v našem zemědělství jedna 
z mála ziskových plodin. Ceny obi-
lovin jsou o málo vyšší než za dob 
totality!

22. - 23. 11. 2017

34. vyhodnocující seminář SPZO v Hluku

   Krásné prostředí zámku v Liblici 
přivítalo zemědělce a nadšence 
moderních technologií. Téma kon-
ference bylo Přesné zemědělství 
v praxi. O budoucnosti českého 
zemědělství z pohledu AK ČR ho-
vořil viceprezident Leoš Říha. Akci 
pořádal partner RAK PA Leading 
Farmers s ostatními fi rmami.

10. 11. 2017

Konference ,,Přesné zemědělství v praxi“ v Liblici 

www.machdrubez.cz, e-mail: mach@lit.cz 



korun. V rámci POV nově také 
vypisujeme rozšířený dotační pro-
gram pro Místní akční skupiny. Pro 
venkov jsou však vždy důležití pře-
devším dobří a poctiví hospodáři, 
kteří jsou ochotni nalézat společ-
nou řeč. To zaznělo i na celostátní 
konferenci Venkov 2017 začátkem 
listopadu v Dřítči. Zde se setkali zá-
stupci různých zájmových skupin 
a ve vzájemné debatě se ukázalo, 
že zemědělci jsou na rozdíl od les-
níků sužovaní výrazným úbytkem 
půdy. Všichni účastníci konference 
také měli možnost vidět příklady 
dobré praxe, kde dobře spolupra-
cují starostové, zemědělci i lesníci, 
a to bez ohledu na to, kdo má jak 
velké hospodářství.

   Rád bych poděkoval jednotlivým 
zájmovým skupinám za jejich vzá-
jemnou spolupráci v letošním roce 
a jejich ochotu vést odbornou de-
batu. 

NEJCENNĚJŠÍM kapitálem pro venkov jsou VZDĚLANÍ 
a PRACOVITÍ lidé, říká radní Kroutil

  Ing. Václav Kroutil
radní pro zemědělství

a venkov Pardubického kraje

   Více než rok uběhl od krajských 
voleb, kterými započal své již třetí 
volební období člen Rady Pardu-
bického kraje zodpovědný za život-
ní prostředí, zemědělství a venkov 
Václav Kroutil. „Venkovu bych přál 
dobré hospodáře, kteří se dívají na 
venkov jako na živý organismus 
s dlouhodobou perspektivou, a ne 
takové, kteří by chtěli z venkova 
jen těžit,“ říká Václav Kroutil.

• Stále se mluví o tom, že mladá 
generace se do oblasti země-
dělství příliš nehrne. Co pro to 
kraj může dělat?

   Stále se snažíme popularizo-
vat zemědělskou tématiku, a to 
právě především mezi školáky. 
Setkáváme se s řediteli středních 
zemědělských a základních škol, 
profesních organizací a zeměděl-
ských podniků, abychom na toto 
téma hovořili. Zapojujeme se do 
projektů jak propagačních, tak 
i investičních. Jedním z úspěšných 
projektů a efektivní propagací je 
projekt TECHNOhrátky, které mají 
za cíl atraktivní formou žákům zá-
kladních škol představit technické 
a zemědělské obory na našich 
středních školách. Další z forem 
podpory školství jsou také investi-
ce do zemědělských škol. V minu-
lých letech jsme podpořili Střední 
školu zemědělskou a veterinární 

v Lanškrouně, nyní půjde velká 
část investice do Střední školy ze-
mědělské a Vyšší odborné školy 
v Chrudimi.
   Ale nezaměřujeme se jen na mla-
dé. Aktivit, kterým se v této oblasti 
věnujeme, je mnoho. Snažíme se 
podporovat regionální výrobce, ať 
už potravinářskou soutěží MLS 
Pardubického kraje nebo propa-
gací na akcích, jako jsou Krajské 
dožínky či na výstavě Koně v akci. 
Tradičně jsme hostili výstavu Naše 
pole nebo uspořádali krajskou 
soutěž v orbě. Letos jsme podpo-
řili dotací například také začínající 
včelaře, mezi které jsme rozdělili 
téměř milion korun.

• Na začátku volebního období 
jste sliboval, že budete význam-
ně podporovat Program obnovy 
venkova. Děje se tak?
   Příslib, že budeme držet nebo 
navyšovat fi nanční prostředky ur-
čené pro Program obnovy venko-
va (POV) naplňujeme. Jak je uve-
deno i v programovém prohlášení, 
venkov tvoří většinu prostoru na-
šeho kraje, a jeho rozvoj a udržení 
tradic je pro nás prioritou. V roce 
2017 bylo v rámci tohoto progra-
mu uzavřeno celkem 448 smluv 
v celkové částce 59,5 milionu 
korun. V posledních dnech jsme 
schvalovali rozpočet na příští rok 
a tuto částku hodláme v roce 2018 
navýšit na více než 65 milionů 

Nejcennějším 
kapitálem pro ven-
kov jsou totiž vzdě-
laní a pracovití lidé, 

kteří mu dávají
 nejen ekonomický, 

ale i kulturně
-společenský 

rozměr. 

PF 2018
Přejeme Vám pohodové Vánoce

plné kouzelných chvil
a mnoho štěstí a zdraví

v novém roce.

CSOBL inzerce PF 2018_200x120.indd   1 22.11.17   10:51
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
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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 

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 následné-
ho servisu. 

   Ještě stojí za připomenutí, že 
GPS navigační systémy jsou též 
podporovány dotačním titulem  
z Programu rozvoje venkova.

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

KVALITA • INOVACE • SOFISTIKOVANÁ ŘEŠENÍ

www.Leadingfarmers.cz

Pořiďte si ještě letos kvalitní 
přístroje pro řízení rostlinné 
výroby, snižte si náklady 
a buďte připraveni na jaro.

Vaši noví pomocníci
ještě letos 
do nákladů

KVALITA INOVACE SOFISTIKOVANÁ ŘEŠENÍ

p p j

né 
alitn
inn

pomocníci

ů

ní 
né

do 40 000 Kč

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
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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



„Velký důraz kladu na osobní 
jednání a poznání svého obchodního 
partnera jako člověka. Sberbank CZ 
moje podmínky splňuje nejlépe,“ 
doporučil spolupráci svým kolegům 
zemědělcům ředitel akciové 
společnosti AGRONEA a.s. Polička 
Ing. Jiří Navrátil.

„Individuální přístup je to, co dělá ze 
Sberbank CZ špičkovou banku. Jsem 
spokojený s tím, jak dokáží řešit 
fi nancování skutečně rozmanitých 
zemědělských projektů,“ říká 
Ing. Jaroslav Wohlhöfner, předseda 
Zemědělského družstva Chýšť.

„Sberbank CZ hraje významnou 
roli při rozvoji našeho podniku, 
spolupráce s ní je pro nás naprosto 
klíčová. Již na začátku projektu 
řešíme proveditelnost a podmínky 
spolupráce,“ uvedl Ing. Jindřich Jílek, 
předseda Agro Družstva Sebranice.

Děkujeme Agro družstvu Sebranice, Zemědělskému družstvu Chýšť, společnosti 
AGRONEA a.s. Polička a dalším desítkám zemědělských podniků Pardubického 
a Královéhradeckého kraje za důvěru a spolupráci v uplynulém roce.

Investice
• splácení sjednáme podle 

sezónnosti peněžních toků 
zemědělského podniku

• maximálně se přizpůsobíme 
podmínkám případně schválené 
investiční dotace

Zemědělská půda
• fi nancujeme nákup 

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

• splatnost až 20 let

Provozní potřeby
• poskytneme zdroje k pokrytí 

běžných provozních potřeb 
v průběhu sezóny 

• zajistíme předfi nancování dotací

Spořicí účty
• nabízíme několik variant 

spořicích účtů v CZK se 
zhodnocením až 0,65 % ročně

Zemědělská technika
• fi nancujeme 100 % kupní ceny 

včetně DPH
• splatnost až 8 let

Dotační poradenství
• máme zkušené odborníky, kteří 

pomohou v oblasti dotací
• hledáme řešení přesně na míru 

podnikatelského záměru
• dlouhodobě a úspěšně 

spolupracujeme s PGRLF, naše 
produkty jsou kompatibilní 
s podmínkami fondu

NABÍDKA SBERBANK PRO ZEMĚDĚLCE

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



   Vracím se dnes, poslední listopa-
dové pondělí, z povinného školení 
na téma sledování nemocí a léčby. 
Tématem přednášky je evidence 
onemocnění a léčení v chovech. 
Zaměřili jsme se na dojený skot. 
Nekontrolovaným užíváním antibi-
otik v živočišné výrobě se dostávají 
ATB do potravinového řetězce lidí. 
Vzniká tím tzv. rezistence lidí. Jed-
noduše řečeno, předepsaná ATB 
doktorem vám nezaberou. Nemoc 
se vrací, a tak musíme vzít jiná an-
tibiotika. Toto je vědecky podlože-
no a známo. A tak se sleduje v ČR 
u zemědělců spotřeba ATB. Apli-
kovat je mohou zejména injekčně 
pouze veterináři. V jiných zemích 
to je ale jinak. Ošetřovat mohou 
i samotní chovatelé, ale zpět 
k nám. Použití léčiv je evidováno. 
A to je jen setina toho, co naši ze-
mědělci musejí evidovat, zazna-
menávat, uchovávat. 

   Jak řekl jeden z kolegů na pá-
teční    valné hromadě RAK PA, 
málokterý sektor je tak přísně kon-
trolován tolika úředníky, jako jsou 
samotní zemědělci. Stačí, aby 
pěstovali jen potravinářskou pšeni-
ci, v tu chvíli jsou bráni jako výrobci 
potravin. Jen namátkou, tak jak si 
jedu ve vlaku, zkusím vyjmenovat 
bezprostředně organizace, které je 
kontrolují. SZIF (pozemky, pásma 
ochrany vod, welfare, data – po-
sečení či neposečení, zorávání, 
vývoj hnoje a kejdy či separátu). 
To vše je dopředu dáno, schvále-
no. Rostlinolékaři, veterináři, ČIŽP, 
ČOI, fi nanční úřad, bezpečnost 
práce, celníci, životní prostředí, 
odpadové hospodářství, havarijní 
plány, provozní řády aj. No a při 
tom všem se mají starat o pole 
a zvířata. 

   V tomto čísle Zpravodaje se do-
čtete o tom, jak se lidé „trefují“ do 
zemědělců od kolegy Josefa Ště-
panovského. Je mimo jiné země-
dělec. Přitom by řada z nich ráda 
konzumovala kvalitní potraviny. 
Vše je jaksi vývojem okolo nás 
vytrženo z kontextu. Vejce a ku-
řátka, ideálně v biokvalitě, ideálně 
s čerstvou zeleninkou a ovocem 
jako z katalogu – ještě s ranní ro-
sou na lístcích. No a nejlépe za 
supermarketovou diskontní cenu. 
Ovšem proces sklizně, samotného 
chovu někam odstrčit – separovat. 
Nechtějí vidět jatky se zbytky krve 
a chlupů nebo peří. To není hez-
ké a v tu chvíli jsou z nás sprostí 
vrazi. Jenže vážení, čuníkovi nelze 
zazpívat ukolébavku, aby spočinul 
a odešel na onen svět šťastný 
s úsměvem na rypáčku. A také 
to něco stojí, ta kvalita. Mám za 
humny družstvo, které si vše samo 

ANTIBIOTIKA v chovech zvířat
vychová a zpracuje. Přesto si lidé 
raději zajedou na „akci“ do blízké-
ho supermarketu. To je jedna ze 
skupin lidí. Ti druzí, kteří si myslí, 
že kvalita je jen udávána vysokou 
cenou a nejlépe z USA, si sáhnou 
hlouběji do kapsy. 

   Tak, jak sem dovážíme hovězí, 
uzrálé, stejně tak se na našich 
pultech objevuje speciální vyzrá-
lé vepřové maso. Koukala jsem 
na ten výrobek v Tescu o víkendu 
jako na zjevení. Americké, v jejich 
národních barvách, i když v oválu 
na mě „koukalo“ CZ! V tom „rauši“ 
jsem si nevšimla ani ceny. Viděla 
jsem rudě, když jsem si vzpomně-
la na slova šéfa podniku, jak říkal, 
že jejich vepřové, poctivé vepřo-
vé, se neprodává. Žádné výmluvy 
o vyzrálosti aj. A tak mě po dneš-
ní přednášce nemůže nenapad-
nout, jak asi vedou evidenci léčiv 
v USA? Nemusím být ani specia-
lista, abych mohla odpovědět, že 
nevedou. Ne tak, jako u nás v ČR. 
ATB, která jsou u nás zakázaná, 
jsou tam povolena. No, zdalipak 
to vědí ti, kteří si připlatí za tu za-

hraniční kvalitu vakuově balenou? 
A jakpak to asi evidují a kontrolují 
v Číně? Zlobí mě tahle dvojko-
lejnost. Pokud tedy požadujeme 
preciznost po našich zemědělcích, 
vyžadujme ji i po těch ostatních, 
kteří dodávají na naše stoly!

   Na závěr musím okomentovat 
máslo. Vím, je to minimálně po 
třetí - máslo na tapetě. Už jsem 
o něm psala několikrát. Poslední 
zprávy z konce měsíce listopadu 
jsou, že hysterie jménem máslo 
pominula. Ceny klesly a jsou oko-
lo 40 Kč za 250 g. Je tomu tak? 
Ano, v této cenové relaci je k mání 
máslo z Polska. Za 50 Kč kou-
píte máslo z Německa. No a za 
60 Kč je k dostání pravděpodob-

Vždyť nás válcu-
jí. Takovým, kteří 

nemusejí dodržovat 
žádné nebo mini-
mální legislativní 
omezení, nemůže-

me konkurovat. 

ně ten top výrobek – české máslo! 
Které si myslíte, že z regálu mizí 
kalupem? Polské! Chvilku jsme 
sledovali nakupující a některých 
se i zeptali. Maminka se dvěma 
dětmi sáhla po tom polském. Další 
maminka s dvanáctiletým synem 
poctivě sledovala původ všech do-
stupných másel. Do svého košíku 
vložila německé máslo. Když jsem 
se ji zeptala proč, odpověděla 
kompromis. Cena versus původ. 
Německému důvěřují víc než tomu 
z Polska po všech těch aférách. 
Maminka se dvěma dětmi volila 
polské – na pečení prý bude stačit.  
Nediskutovala bych o ceně, kolik 
nás stály jiné věci za totality, ale 
proč mají být cizí výrobky levnější, 
když je logicky museli dovézt X ki-
lometrů k nám?! Kde je ekologie? 
Tímto tempem a stylem si budeme 
moct namazat chléb vazelínou 
a posypat šroubky z automobilo-
vého průmyslu. Dle nabízených 
výplat je to totiž, jak se zdá, jediný 
smysluplný sektor. Na jak dlouho, 
ptám se?

Ing. Rektorisová Vanda,
ředitelka, RAK PA

vývoj hnoje a kejdy či separátu). 
To vše je dopředu dáno, schvále-
no. Rostlinolékaři, veterináři, ČIŽP, 
ČOI, fi nanční úřad, bezpečnost 
práce, celníci, životní prostředí, 
odpadové hospodářství, havarijní 
plány, provozní řády aj. No a při 
tom všem se mají starat o pole 

   V tomto čísle Zpravodaje se do-
čtete o tom, jak se lidé „trefují“ do 
zemědělců od kolegy Josefa Ště-
panovského. Je mimo jiné země-
dělec. Přitom by řada z nich ráda 
konzumovala kvalitní potraviny. 
Vše je jaksi vývojem okolo nás 
vytrženo z kontextu. Vejce a ku-
řátka, ideálně v biokvalitě, ideálně 
s čerstvou zeleninkou a ovocem 
jako z katalogu – ještě s ranní ro-
sou na lístcích. No a nejlépe za 
supermarketovou diskontní cenu. 
Ovšem proces sklizně, samotného 
chovu někam odstrčit – separovat. 
Nechtějí vidět jatky se zbytky krve 
a chlupů nebo peří. To není hez-
ké a v tu chvíli jsou z nás sprostí 
vrazi. Jenže vážení, čuníkovi nelze 
zazpívat ukolébavku, aby spočinul 
a odešel na onen svět šťastný 
s úsměvem na rypáčku. A také 
to něco stojí, ta kvalita. Mám za 
humny družstvo, které si vše samo 

Další akce, které jsou před námi:
● 6. 12. 2017 – Manažerské fórum zemědělců, potravinářů 
                         a MAS Královehradeckého a Pardubického kraje
● 8. 12. 2017 – setkání s Jiřím Drahošem● 9. 1. 2018 – Seminář v Nekoři o travách, jeteli 

                       a také o národních podporách● 2. pol. ledna 2018 – Ekonomika zemědělských komodit 
                                     a podniků v evropském srovnání
● 1. pol. února 2018 – návratnost investic do zemědělské techniky 

                                      a jejich fi nancování (PRV, PGRLF)
● 2. pol. února 2018 – Efektivní ochrana rostlin a životní prostředí

Termíny budou včas upřesněny. 
Budete informováni na www.rakpa.cz.



   Vážení členové, rád bych vol-
ně navázal na článek kolegyně 
Ing. Vandy Rektorisové  z posled-
ního vydání Zpravodaje RAK PA 
o vypínání knofl íku.

   Podzim letošního roku se v po-
rovnání s předchozími roky vyzna-
čuje dlouhodobými intenzivními 
srážkami. Jako zemědělci jsme 
samozřejmě zdroj vláhy po mě-
sících sucha přivítali. Na druhé 
straně s sebou deště také přines-
ly různé komplikace. Především 
nemožnost sklizně, následné za-
setí ozimých plodin, ale také vel-
ké problémy s aplikací některých 
typů hnojiv ve zranitelných oblas-
tech. Jsme tím pádem vystaveni 
nedodržení agrotechnických lhůt 
a sankcím od kontrolních orgánů. 
Tyto problémy však nejsou jediné, 
kterým musíme čelit. 

Z informací od našich 
členů a  vlastní 

zkušenosti vím, jak naší 
činností obtěžujeme 

nezemědělskou 
veřejnost. 

   Za posledních 10 – 15 let se vý-
razně změnila struktura obyvatel-
stva v některých venkovských ob-
lastech zejména v blízkosti velkých 
měst. Na vesnicích nám vyrostly 
krásné satelity, jejichž obyvatelé 
postupem času začínají udávat 
v rámci samosprávy jejich chod. 
V drtivé většině jsou to lidé, kte-
ří na vesnici migrovali z velkých 
měst z důvodu většího klidu od 

městského ruchu, za čistým vzdu-
chem, prostředím a možná také 
kvůli větší svobodě. Mnozí z nich 
ovšem po čase zjišťují, že se na 
tomto krásném venkově vyskytuje 
potenciální nepřítel, který jim jejich 
život znepříjemňuje v odpoledních 
a večerních hodinách, o víken-
dech, prázdninách a svátcích. 

   Od svých kolegů slýchávám, jak 
se na ně množí stížnosti kvůli zne-
čištěným silnicím, aplikaci POR,  
ruchu, prachu a od těch, co ješ-
tě dělají ŽV, také „smradu“, jsme 
také obviňováni z úbytku vody ve 
studních kvůli závlahám. Musí-
me čelit různým udáním orgánům 
státní moci, jsme sankcionováni 
a vznikají různé nepříjemnosti 
a nedorozumění. Dříve v země-
dělství pracovala většina obyva-
tel vesnice, lidé se znali a jednou 
za čas se sešli buď v hospodě, 
nebo v kostele, kde problémy ja-
kýmkoliv způsobem vyřešili. Dnes 
nezná jeden druhého, stěžujeme 
si a řešíme problémy anonym-
ně emailem, sms zprávou, nebo 
přes sociální sítě. Obce vydávají 
nesmyslné obecní vyhlášky, ve 
kterých nařizují klid o víkendech 
a svátcích. Nové obyvatelé našich 
vesnic vůbec nezajímají naše pro-
blémy např. s počasím, kolísající-
mi cenami komodit nebo se sou-
časnou katastrofi ckou personální 
situací v zemědělství, zejména 
v živočišné výrobě. Velmi smutné 
pro mě proto také bylo doporučení 
politiků, kteří se zúčastnili diskuze 
v rámci Krajských dožínek, aby-
chom se po pracovnících podívali 

na východ od naší republiky. Nic ji-
ného nám prý doporučit nemohou 
a máme se s tím smířit. Že jsou za 
současný stav zodpovědní, přede-
vším oni a jejich předchůdci, je vů-
bec nenapadlo. Zároveň si neuvě-
domují, že například podojit krávu 
a vyhodnotit správně její zdravotní 
stav a kvalitu mléka pracovníci ze 
zemí východně od nás prostě ne-
zvládnou. Musí pochopit, že rozdíl 
mezi krávou a strojem v montov-
ně, jak již psala Vanda, je prostě 
zcela odlišný a jejich doporučení, 
zcestné.  Lidé volají po kvalitních 
českých potravinách a navracení 
organické hmoty do půdy. Naši 
zemědělci oboje umí, ale mám 
obavy, že za současných podmí-
nek jich bude ubývat, alespoň já, 
jako člověk zabývající se chovem 
krav s tržní produkcí mléka, to tak 
bohužel vidím.

   Je zvláštní, že když někde něco 
způsobíme my, jsou všímaví ob-
čané a orgány státní moci ihned 
v pohotovosti. Když máme v po-
rostech vyježděné cesty od rybá-
řů, čtyřkolek, cvičitelů psů aj. a od 
divokých prasat znehodnoceno až 
10% úrody, nikomu to nevadí a do-

zvídáme se, že se s tím nedá nic 
dělat. V horším případě dostane-
me ještě vynadáno. Nikdo z těch, 
co škody způsobují, si neuvědo-
mují, že poškozují cizí majetek 
a vznikají nám velké potíže v rám-
ci čerpání dotací. Zajímavé by jis-
tě bylo, jak by se tito lidé chovali, 
když bychom se jim po zahrádce 
projeli my. Jako zástupci zeměděl-
ců musíme bojovat i za tyto mož-
ná podřadnější problémy, ale dle 
mého názoru velmi podstatné. Je 
nezbytně nutné, abychom je na 
setkáních s politiky a úředníky ne-
ustále opakovali.

   Současná situace není vůbec 
jednoduchá a musíme hledat in-
tenzivně řešení. Souhlasím s Ing. 
Leošem Říhou viceprezidentem 
AK ČR, že je nezbytné neustále 
působit na veřejnost i politiky, pře-
svědčovat je o důležitosti našeho 
zemědělství. Také o tom, že umíme 
dostatek kvalitních potravin vyrobit 
a starat se správným způsobem 
o zemědělskou půdu. Vzhledem 
k tomu, že jsme již pravděpodobně 
na venkově v menšině, jinou mož-
nost zřejmě nemáme. Doufám, že 
máme ještě čas. Vypínat knofl ík 
zatím ještě nechceme, ale možná 
budeme muset.

   Závěrem si Vám dovoluji jménem 
Okresní agrární komory Pardubice 
popřát do Nového roku 2018 pev-
né zdraví, příznivé podmínky pro 
hospodaření, rozumného ministra 
a hodně štěstí.

Ing. Josef Štěpanovský ml.
 zemědělec a ředitel OAK 

Pardubice

ZEMĚDĚLEC potenciální NEPŘÍTEL
novodobého venkova

Dalšími problémy, 
se kterými se na 
nás naši členové 

obracejí a nijak se 
neřeší, jsou škody 
způsobené černou 
zvěří a vyježděné 

cesty v porostech. 



   Používání antibiotických stimu-
látorů růstu (antimicrobial grow-
th promoters – AGP) ve výživě 
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. Ofi ciální 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 podstatné-
ho vlivu zinku na vzrůst rezistence 
bakterií na antibiotika, se na úrov-
ni Evropské unie jedná o zákazu 
přimíchávání oxidu zinečnatého 
do krmiva zvířat. Zákaz by měl 
být přijat k 1. 1. 2018 s pětiletým 
odkladem pro Českou republiku. 
Doplněk oxidu zinečnatého do 
krmné směsi je nejlepším způso-
bem, kterým lze v době krátce po 
narození a po odstavu bránit za-
sažení trávicího traktu selat pato-
genními organizmy. Lze tak před-
cházet 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 nepříznivé 
dopady vyřazení antibiotických 

Správná výživa může snížit používání ATB a zinku
stimulátorů z používání sehrávají 
důležitou úlohu alternativní látky, 
které se formou krmných doplňků 
(aditiv) mohou přidávat do krmiva 
nebo vody. Jako náhrada krmných 
antibiotik se mohou použít různé 
druhy krmných aditiv - probiotika, 
prebiotika, enzymy, organické for-
my minerálních prvků či organické 
kyseliny. Poměrně novou skupinou 
jsou fytobiotika, které v součas-
nosti nacházejí široké aplikační 
možnosti ve výživě všech druhů 
hospodářských zvířat. V posled-
ním období se v rámci výzkumu 
orientuje pozornost na využití hu-
minových kyselin.

   Vzhledem k zákazu používání 
antibiotik jako aktivátorů růstu od 
roku 2006 a hrozícímu zákazu 
dalších látek, je aplikace krmných 
doplňků na bázi přírodních humi-
nových kyselin vysoce aktuální, 
ekonomicky oprávněnou, dlouho-
době zkoumanou a schválenou 
alternativou. Hmotnost těla se zvy-
šuje bez zvýšení přísunu krmiva 
(zvyšuje se konverze krmiva) při 
současně vysoké toxikologické 
bezpečnosti.

   Bylo vědecky dokázáno, 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 kyseliny, che-
micky neupravené, mají široké 
rozmezí aplikací ve veterinárních 
vědách. Rozsáhlý výzkum ukázal, 
že jsou účinné v léčbě tzv. mul-
tifaktorálních 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 huminových ky-
selin je jejich vědecky dokázaná 
ergotropní (růst podporující) účin-
nost vzhledem které se stávají 
zajímavými alternativami AGP. Pů-

sobení huminových kyselin vede
 k tvorbě zdravého střevního epi-
telu a stabilizaci střevní mikrofl óry. 
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 po-
stupně snížena medikace zinku v 
krmné směsi pro předvýkrm prasat 
o 50% a úspěšně nahrazena pří-
pravky 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 směřující k 
ozdravení chovů bez přítomnosti 
antibiotik a dalších látek jako na-

příklad zinek dávají podnět k vývoji 
nových doplňků výživy hospodář-
ských zvířat, které nezatěžují po-
travinový řetězec nebezpečnými 
rezidui antibiotik. Současně brání 
negativním účinkům těžkých kovů, 
mikrobiálních toxinů stejně jako 
pozůstatkům chemických příprav-
ků používaných v zemědělské pr-
vovýrobě. 

   Jednou z mála přírodních látek, 
které volně žijící zvířata instink-
tivně 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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   Ze současného stavu vidíme, 
že je potřeba modernizovaná 
a silná SZP EU, na jedné straně 
jednodušší, ale na druhé straně 
zajišťující rovné podmínky uvnitř 
jednotného trhu, v souladu s cílem 
rozvoje konkurenceschopnosti ev-
ropského zemědělství.    

   Rozpočet Evropské unie před-
stavuje méně než 1% celkových 
veřejných výdajů EU. Víceletý fi -
nanční rámec po roce 2020 musí 
zabezpečit přinejmenším zacho-
vání stávajícího fi nancování spo-
lečné zemědělské politiky s cílem 
podpořit skutečné aktivní země-
dělce. 

   Hlavní prioritou Konsorcia ne-
vládních organizací k nové SZP po 
roce 2020 je odmítání povinného 
zastropování a degresivity plateb. 
Povinné zastropování by Českou 
republiku postihlo disproporčně 
a nejvíce ze všech členských stá-
tů EU, největší průměrná výměra 
zemědělského podniku v ČR je 
133 ha, zatímco průměrná výmě-
ra podniku v Evropské unii je 16,1 
ha. Povinné zastropování by v ČR 
výrazně omezilo podniky, které 
zajišťují více než 70% současné 
nedostačující produkce živočišné 

výroby. Větší podniky jsou záro-
veň hlavním nositelem potřebných 
inovací a tím, že se orientují na 
náročnou produkci, jakou je živo-
čišná výroba a speciální rostlinné 
komodity, přispívají k rozšíření 
nových technologií. Díky využívá-
ní inovací a nových technologií, 
bez ztráty konkurenceschopnosti, 
bude možné docílit plnění budou-
cích výzev, jako je větší ochrana 
životního prostředí, biodiverzity, 
sdružování emisí skleníkových 
plynů apod. Evropa by vylouče-
ním podpory středních a větších 
zemědělských podniků ztratila me-
zinárodní konkurenceschopnost. 
V EU–28 vzrostla v roce 2010 prů-
měrná velikost zemědělských pod-
niků z 14,4 ha na 16,1 ha. Většina 
států EU zaznamenala v letech 
2010 – 2013 zvýšení průměrné 
zemědělské plochy. V jiných hos-
podářských odvětvích se výroba 
uměle také nezmenšuje, ale nao-
pak koncentruje. 

   Další prioritou je nastavení rov-
ných podmínek v národních i regi-
onálních podporách, protože jinak 
by se nejednalo o to, kdo je kon-
kurenceschopnější, ale o souboj 
dotačních titulů a rozpočtů v jed-
notlivých zemích. Dovozy potravin 
do ČR za dumpingové ceny, tj. za 
ceny, které jsou pod výrobními 
náklady v zemi původu, likvidují 
české producenty, kteří takovou 
podporu v národních podporách 
nemají. 

   Je nutné nastavit společná Ev-
ropská pravidla pro obchodní ře-
tězce. Zemědělci jsou dlouhodobě 
nejslabším článkem výrobní verti-

Pozice AK ČR k reformě SZP

15

V nových státech, 
včetně České 

republiky, docházelo 
zatím díky 

nastaveným 
podmínkám 

k extenzifi kaci
zemědělství.

kály. V České republice se v roce 
2016, v porovnání s rokem 1989, 
zvýšily ceny zemědělců pouze 1,6 
krát, zatímco infl ace vzrostla více 
než trojnásobně rychleji tj. 5,3 
krát. Ceny placené zemědělským 
producentům se za rok 2016, 
oproti roku 2004, zvýšily zhruba 
jen o 4%, ale spotřebitelské ceny 
potravin vzrostly násobně mno-
hem rychleji cca o 30% a infl ace 
o 26%. Z těchto důvodů voláme po 
podpoře sdružování zemědělců do 
odbytových družstev a organizací 
producentů. 

K tomu je nutné zároveň 
konstatovat, že stávající 
legislativa hospodářské 

soutěže omezuje větší kon-
centraci družstev. 

   Podíl obchodu na fi nální ceně vý-
robků neustále roste, podíl země-
dělců se stále snižuje. Při nákupu 
zboží v obchodním řetězci je nutné 
povinně zohlednit výrobní náklady 
a zároveň je nezbytné, aby totožné 
zboží tj. stejná skladová položka, 
bylo prodáváno se stejným rozpě-
tím marže od všech dodavatelů, ať 
už se jedná o tuzemského, či za-
hraničního. 

   Naším cílem je podpořit speciální 
rostlinnou a živočišnou výrobu na-
výšením podpory na citlivé komo-
dity živočišné a rostlinné výroby, 
z nynějších 15% na 30% z celkové 
národní obálky, s pozitivním dru-
hotným dopadem na zaměstna-
nost a životní prostředí. 

   Je třeba si uvědomit, že živo-
čišná výroba je v zemědělství 

normální, že k zemědělství patří. 
V současné době zemědělci 
opouští živočišnou výrobu a citlivé 
komodity a orientují se na něko-
lik ekonomicky nejzajímavějších 
polních plodin, jako jsou obiloviny 
a řepka. Bez podpory živočišné 
výroby dochází k jednostranné ori-
entaci ve výrobním zaměření ze-
mědělců na několik plodin v rámci 
rostlinné výroby. Pokles živočišné 
produkce a výměry citlivých ko-
modit se v ČR projevuje v pokle-
su biodiverzity a organické hmoty
v půdě. Tím se zhoršují, mimo jiné, 
také schopnosti půdy zadržovat 
vodu. 

   Je třeba výrazně připomínat, že 
SZP není nástroj soutěží národ-
ního rozpočtu uvnitř EU, ale ná-
stroj efektivní obživy obyvatel EU
a také její konkurenceschopnost 
ve světě. Nejde jenom o konkuren-
ceschopnost, je třeba pamatovat 
i na to, že všechny novodobé vý-
zvy stojící před EU, jako je klima, 
bezpečnost, migrace, výrazně 
souvisí i s nutností pamatovat na 
potravinovou soběstačnost. 

Ing. Leoš Říha
viceprezident AK ČR

z využití materiálů AK ČR

Jsme s vámi. O Vánocích i po celý rok.
Přejeme vám bohatou nadílku a hlavně žádné nadělení. 



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
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prostoru, který je se zemědělskou 
činností na našem území tak či 
onak spojen.

3. Kde jsou podle Vás rezervy ve 
spolupráci našich zemědělců a 
našich politiků při prosazování 
zájmů českého zemědělství? 
   Zemědělská reprezentace je 
rozštěpena mezi zastánce způ-
sobů hospodaření vycházejících  
z modelu před rokem 1989 – velké 
farmy – a zástupce menších, sou-
kromých, zpravidla rodinných fa-
rem. Priorita pozornosti je upřena 
spíše k velkým farmám, což mi ne-
připadá vyvážené. Kromě toho by 
se měli sami zemědělci zasazovat  
o svá environmentální  a klimatická 
témata. Ovšem s tím musí pomoci 
i sám trh - dokud bude výhodné 
pěstovat např. plodiny pro biopali-
va 1. generace, těžko se pak zlobit 
jen na zemědělce. Jinak celkově 
máme myslím rezervy v něčem, co 
bych nazval „agrární diplomacie“, 
tj. schopnost lépe prosadit své zá-
jmy a potřeby na jednáních orgánů 
EU. To může být způsobeno i ne-
dostatkem odborníků s jazykovými 
znalostmi, kteří by zároveň měli 
renomé v rámci Evropské komis  
a Evropského parlamentu.

4. Jak vnímáte práci a význam 
Agrární komory ČR? 
   Agrární komora je bezesporu nej-
významnější nevládní organizací  
v rámci českého agrárního sek-
toru. Pokud bych mohl něco 
doporučit, bylo by dobře, po-
kud by vyváženěji reprezento-
vala zájmy všech typů farem  
a farmářů a rodinných farem, stej-
ně jako zemědělců hospodařících 
v méně výnosných oblastech.   
Z veřejného vyjadřování se mi ně-
kdy zdají postoje AK ČR jako po-
někud konfliktní vůči navazujícím 
článkům potravinové produkce 
(výrobcům a prodejcům potravin).  
U všech účastníků to pak odvádí po-
zornost od konstruktivnějších řešení  
a hledání společných témat. Já 

sám „zvenčí“ vnímám tyto články 
téhož řetězce spíše jako partnery 
na jedné lodi. Pokud bych se stal 
prezidentem, velmi bych stál o to 
se sejít a společná řešení hledat. 
 
5. Jak byste zhodnotil součas-
nou situaci v zemědělství – ceny 
zem. komodit, trh s půdou, velký 
vliv obchodních řetězců?
   Pokud mohu soudit, ceny komo-
dit dnes vycházejí z regionálních 
trhů i trhu globálního. Cena země-
dělské půdy podle odhadů, které 
mohu občas číst v médiích, nadále 
poroste a postupně se vyrovná-
vá s cenovou hladinou v zemích 
jako je Rakousko či Německo.   
V současném ekonomickém pro-
středí zemědělského podnikání  
a vlastnictví půdy mi připadá dů-
ležité podporovat především ty 
vlastníky půdy, kteří na ní aktivně 
hospodaří. Pokud jde o postave-
ní obchodních řetězců, dívám se 
na něj spíše očima spotřebitelů. 
Jim přinášejí nepochybný nákupní 
komfort. Řekl bych, že se vliv ře-
tězců zbytečně výrazně mediálně 
vyhrocuje.  Regulace „tržní síly“ by 
měla být podle mého názoru zalo-
žena na stejném metru pro všech-
ny. Dominantní postavení mohou 
mít přece i někteří výrobci potra-
vin, ať již zahraniční nebo domá-
cí. Orgány dohledu nad trhem by 
měly postihovat konkrétní případy 
zneužití dominantní pozice, ať už 
se jich dopustí kdokoli. A ještě jed-
na poznámka: jistě nikoli řádově 
významnou, ale určitě přinejmen-
ším psychologicky ne zanedba-
telnou úlohu hrají v posledních 
letech farmářské trhy, které jsou  
v mnoha městech oblíbeným cílem 
nákupů potravin. 

6. Jak vnímáte úroveň našeho 
zemědělského výzkumu a jeho 
propojení s praxí? 
   Od svých přátel v zemědělském 
výzkumu vím, že se v ČR řeší 
velmi podobné úkoly a cíle jako 
v dalších zemích EU. Domnívám 

se, že jeho současná kvalita se 
ve většině aspektů blíží evropské 
úrovni. Ale jako je tomu i v mnoha 
jiných oborech, na rozdíl od vy-
spělých západoevropských zemí  
u nás postrádám větší propoje-
ní s praxí. V tomto smyslu jsem  
v poslední době ocenil činnost 
Národní agentury pro zemědělský 
výzkum (NAZV), která umožňuje 
více propojit zemědělské subjekty 
s výzkumnými ústavy a univerzita-
mi v konkrétních výzkumných pro-
jektech, jejichž přínos pro praxi je 
evidentní. Pozitivně vnímám i po-
stupný příklon koncepce zeměděl-
ského výzkumu k otázkám, které 
jsou klíčové pro následující deseti-
letí, především zajištění udržitelné 
potravinové a surovinové politiky 
státu a posílení mimoprodukčních 
funkcí zemědělství v podmínkách 
adaptace společnosti na klimatic-
ké změny. 

7. Jak vidíte budoucnost české-
ho a evropského zemědělství? 
   Zemědělství rozhodně nezanik-
ne, což se nedá říci ze sta procent 
o mnoha jiných oborech. Bude se 
muset vyrovnat s menším obje-
mem a zřejmě i pozměněnými cíli 
dotací. To spolu s ostrou konku-
rencí ve většině komodit bude vy-
volávat tlak na efektivnější a také 
ekologičtější hospodaření. Očeká-
vám, že i spotřebitelé sami budou 
ve stále větší míře vyžadovat kva-
litnější produkci, založenou více 
na využívání přirozených zdrojů  
a „výrobních“ procesů.

   Osobně vidím jako nezbytné čelit 
aktivně i problémům stárnutí po-
pulace a klesající atraktivity země-
dělství pro mladou generaci. 

   Cesta z tohoto bludného kruhu 
může vést s celkovým zatrak-
tivněním venkovského způsobu 
života – třeba již tím, že se zvýší 
nabídka služeb pro občany přímo 
v místech.

Rozhovor s prof. Ing. Jiřím Drahošem

prof. Ing. Jiří Drahoš,  
DrSc., dr. h. c. mult.
předseda Akademie věd ČR

1. 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?
   Zemědělství je bezpochyby spe-
cificky významným oborem a těž-
ko si představit, že někdy nebude. 
Kromě produkce zemědělských 
komodit má nezastupitelnou roli  
v podobě péče o krajinu, k čemuž 
patří i aktivní boj s erozí a pokle-
sem bonity půdy. Dále pak je dů-
ležitým sektorem z hlediska péče 
o vodu (zadržování půdy v krajině 
a používání co nejmenšího množ-
ství chemie). Společným jmenova-
telem těchto aktivit je pak přede-
vším aktivní role v rámci venkova 
a života na venkově.

2. Považujete zemědělství za 
atraktivní obor a jaký k němu 
máte vztah? 
   Zemědělství považuji za atrak-
tivní, moderní a inovativní obor.  
V ČR bohužel nemá takový obraz 
a reputaci, která by mu náležela. 
Někdy jej „nezemědělská“ veřej-
nost považuje za dožívající, za-
staralý svět. Ale to by byl hluboký 
omyl. Už jen kvůli obrovskému 
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Kampaň: Jiří Drahoš, kandidát na prezidenta 2018,  
Zadavatel: Whenever, s.r.o., Zpracovatel: Whenever, s.r.o.
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11. Jaký je Váš oblíbený recept, 
o který se podělíte s čtenáři. 
   Tak vám prozradím to naše 
rodinné tajemství: brambory na-
krájím na kostičky, dám vařit do 
osolené vody, a jakmile se vaří, 
přidám houby. Sušené dávala ba-
bička rovnou, syrové nejdřív krát-
ce povařila zvlášť. Pak postupně 
přidávám zeleninu: cibule na kos-
tičky, strouhaný kořen mrkve a pe-
tržele, bulvu celeru. Když babičce 
zbyla z vaření, přidala i kapustu. 
Kořením drceným kmínem a pep-
řem, ovšem pokud ji chystám pro 
vnuka, pepř vynechávám. Zvlášť si 
připravím tmavší jíšku a nechám ji 
vystydnout. Jakmile jsou brambory 
měkké, přidám jíšku a od té chvíle 
polévku ještě nejmíň hodinu va-
řím. Neptejte se mě na množství 
surovin: všeho dávám raději víc 
než míň. A s tou, co nám chystali 
ve školní jídelně, se vážně nedá 
srovnat.

Rozhovor s RNDr. Taťánou Míkovou,
meteoroložkou a moderátorkou

1. Jaký je Váš vztah k Pardubic-
kému kraji?
   Maminka měla v Pardubicích 
přítelkyni, hodně se navštěvovaly, 
takže město jsem znala, ještě než 
jsem začala chodit do školy. Taky 
jsem tam vyhrála cenu za svou vy-
sokoškolskou studentskou práci. 
A pokud jde o venkov, už víc než 
30 let jezdívám za svojí kama-
rádkou, které učarovala Borová 
u Poličky. Takže můžu říci, že do 
vašeho kraje jezdím už od malička 
za krásnými zážitky.

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?
   Na rozdíl od většiny dalších pro-
fesí, zemědělci se starají o to, aby 
uživili nejenom sebe, ale spoustu 
dalších lidí. Jako meteorolog vím, 
že v dnešním klimatu plném obrov-
ských výkyvů v teplotách, přísunu 
vláhy a také sílících bouřlivých pro-
jevů počasí, ať už jde o vítr nebo 
nárazové prudké srážky a často 
i obojí, není nijak lehké svojí úrodu 
uchránit. A jsem přesvědčená, že 
lidé by měli konzumovat přede-
vším to, co vyroste nebo se chová 
v jejich zemi. Není to jen proto, že 
na naše obvyklé potraviny jsme už 
po generace zvyklí a organismu 
tak nedělá problém je dobře trávit, 
ale i s ohledem na klima, kterému 
přeprava surovin na dlouhé vzdá-
lenosti nedělá dobře. Zatím ji totiž 
nejsme schopni realizovat z ener-
geticky obnovitelných zdrojů, a tak 
z mého pohledu vlastně zbytečně 
vypouštíme další skleníkové plyny. 

3. Považujete zemědělství za 
atraktivní obor, a jaký k němu 
máte vztah? 
   Rozhodně, lidí na zemi přibývá 
a jíst potřebuje každý. Myslím, že 
právě v zemědělství na rozdíl od 

ostatních oborů, kde lidem práce 
ubývá, se v budoucnosti může 
uživit víc lidí.  Jenom s obavami 
sleduji, jak se pole mění ve stave-
niště, a přemýšlím, jestli nám pro 
zemědělství zůstane dost půdy. Na 
silnici ani betonu farmu držet ne-
můžete. Z čeho mám ale radost je 
fakt, že v potravinářství postupně 
přece jen začínají mít zase větší 
slovo přírodní postupy a u chemie 
se vracíme k větší obezřetnosti. 

4. Proč se podle Vás potýká 
s generačním problémem?  
   Mladí lidé možná dávají přednost 
méně těžké a nejspíš i výsledkově 
„jistější“ práci. Je jasné, že když 
půl roku dřete jako kůň, a pak vám 
polovinu úrody zničí jediná bouřka, 
musejí být farmáři nejen fyzicky, 
ale i psychicky pořádně odolní. Ale 
tak, jak po určitou dobu upadala 
řemesla, a teď se k nim i mladí 
vracejí, věřím, že i zemědělské 
profese čeká obrození.

5. Jak vnímáte práci a význam 
Agrární komory ČR? 
   Řekla bych, že hlavně v posled-
ních letech se jí daří aspoň čás-
tečně smazat nerovné podmínky, 
které měli farmáři u nás a v jiných 
zemích Evropské unie. A to jsme 
moc potřebovali. 

6. Jak byste zhodnotila součas-
nou situaci v zemědělství – ceny 
potravin, ochrana zem. půdy, 
vliv obchodních řetězců?
   Domnívám se, že jste uhodi-
la otázkou hřebíček na hlavičku: 
zemědělci tak akorát pokryjí své 
náklady, ovšem jejich produkty 
pak obchodník prodává s nepo-
chopitelnou marží. Vím, že na 
venkově třeba brambory na zimu 
má spousta lidí od „svého“ farmá-
ře, a v tom vidím i budoucnost. U 
živočišné produkce to zřejmě tak 
snadné nebude, ale třeba se i tam 
najde cesta, jak z toho ven. O tom, 
že ochranu zemědělské půdy staví 
spousta starostů a možná ještě čas-
těji primátorů měst na žebříčku hod-
not nepochopitelně nízko, jsem už 
mluvila. Chápu, že dálniční síť u nás 
musíme dokončit, na druhé straně 
stavět nové bytové domy nebo do-
konce továrny na polích, když máme 
tolik ekologicky zatížených lokalit, 
které by takovou rekultivaci nutně 
potřebovaly, považuji za krátkozraký 
hazard.

7. Můžou zemědělcům podle Vás 
pomoct i sami spotřebitelé? 
   To už jsem vlastě řekla: čím 
k sobě budou mít blíž, tím lépe.

8. V jakém typu obchodů naku-
pujete nejčastěji? 
   Menší supermarkety a snažím se  
vybírat hlavně to, co bylo vyprodu-
kované v Česku.

RNDr. Taťána Míková
meteoroložka a moderátorka

9. Řešíte původ surovin 
i v restauraci? 
   Musím říci, že do restaurace moc 
často jíst nechodím. Na ofi ciálních 
akcích to řešit nemůžu, ale když si 
občas vyjdeme s manželem, tak 
kvůli němu vybíráme ty, co vaří 
českou kuchyni. Má ji rád. Je ale 
pravda, že bychom se asi měli víc 
zajímat, kde si suroviny opatřují.

10. Jste gurmán, a jaké je Vaše 
oblíbené jídlo?
   Je fakt, že s každým přibývajícím 
rokem omezuji množství a víc hle-
dím na kvalitu jídla. Když se ptá-
te na top jídlo, miluji krvavý biftek 
s pořádnou zeleninovou oblohou. 
Ovšem zapečené brambory vše-
možného druhu – se zeleninou, 
masem a často obojím jsou u nás 
přece jen častější. A taky brambo-
račka: naučila jsem se jí vařit od 
babičky už jako dítě a nikdy u nás 
dlouho nevydrží.

   S Vánočním počasím je to složité: kupodivu každý rok, 
obvykle už v září, se v Česku najde server, který napí-
še, že letošní zima bude nejkrutější za posledních 100 
let. Možná je to jenom neoznačená reklama fi rem obcho-
dujících s kamny, zimními bundami, lyžemi a snowboar-
dy a všemi dalšími věcmi, které potřebujeme, jen když se 
zima tváří jako zima a ne třeba jako jaro. Každopádně, na-
děje, že se to jednou stane, se z hlediska pravděpodob-
nosti extrémních jevů s každým dalším rokem zvyšuje.

   Ovšem v posledních deseti letech jsme neměli jediné Vánoce, 
kdy by aspoň jeden ze svátečních dní neukázal na teploměru 
10 °C nebo víc. Z toho pohledu nás možná čekají nejchlad-
nější vánoční svátky v posledních 10 letech. Aktuální před-
povědi se přiklánějí k tomu, že ve svátečních dnech budou 
ráno teploty kolem nuly, odpoledne kolem 6 °C. Má to jediný 
háček: pravděpodobnost úspěchu je zhruba 65 %. Ve srov-
nání s padesátiprocentní úspěšností hodu korunou to není 
o moc lepší. Co je prakticky jisté, že letní den jsme v Česku 
o Vánocích zatím nikdy neměli. Tak ať už budou Vánoce bílé 
nebo úplně zelené, přeji vám, aby byly klidné a podle vašich 
představ.

   To americké weby začínají s předpovídáním vánočního po-
časí až v říjnu. A letos jejich výhled taky sází na zimní počasí: 
Docela vytrvale se v jednom ze tří svátečních dní objevují 
sněhové vločky. Znamená to, že nás čekají bílé Vánoce? No, 
vyloučené to není, ale pravděpodobnost, že se to stane je teď 
v listopadu kolem 55 %. Asi tak o 5 % víc než když si hodíte 
korunou.
 
   Ovšem pro Českou televizi taková předpověď vůbec není 
marná: čím větší zima, tím víc lidí zůstane u televizní obra-
zovky nebo se k ní po procházce zase rychle vrátí.
 
   Nejlepší sledovanost tedy mohla být před 15 lety, v roce 
2002: to byly totiž v Česku poslední Vánoce, kdy opravdu po-
řádně mrzlo: V Opavě byl tehdy arktický den - ani odpoledne 
teplota nevystoupila nad -10 °C. Naopak v posledních 10 le-
tech je běžné, že aspoň jeden ze svátečních dnů připomíná 
spíš jaro. 
 
   Co nás čeká na konci letošního roku na obloze – to vám 
ovšem prozradíme nejdřív 10 dní před Vánocemi. Co uvidíte 
během svátků v televizi je jasné už teď, tak se dobře bavte.
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OSIVA KUKUŘICE NA SILÁŽ I NA ZRNO OD 
FIRMY PIONEER 

- velmi raných, raných, středně raných i středně 
pozdních, praxí ověřených hybridů 
- výnosných hybridů odolávajících nedostatkům vláhy  
- perspektivních NOVINEK  P7932, P8816, P9012, P9537, P0312  
- levné silážní hybridy: P7529, PR38A98, P7902, P9400, PR37N01, P0573 
- klíčové hybridy P8201, P9012, P9241 
 

        OSIVA SLUNEČNICE OD FIRMY PIONEER 
                                   - vysoce  olejnatých, velmi raných, výnosných i krmných hybridů,                           

                                       - konvenční hybrid bez herbicidní technologie 
                                   - ELITNÍ HYBRID P63LE113 
                                              

        NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM EXKLUZIVNĚ GARANTUJEME 
- výkonné hybridy kukuřice pro siláž i zrno ověřené ve vlastním provozu 
- speciální věrnostní bonus 
- zdarma informace na semináři k pěstování kukuřice a na polním dnu 
- zdarma poradenský servis 
- zdarma provedení rozborů v mobilní laboratoři při semináři a 
   polní  přehlídce 
-  platební bonus 3% 
 

 Dále nabízíme  
  MNOŽENÍ TRAV A JETELŮ  
- na semeno jako velmi ekonomicky zajímavou zlepšující součást     
  osevních postupů pro všechny zemědělce 
- nabízíme v naší praxi ověřené velmi semenářsky i pícninářsky  
  zajímavé odrůdy trav a jetelů 
   
 Informace a objednávky   e-mail: klas@klas-nekor.cz 
                                               465 676 445    pevná linka 
                                                602 472 197    Ing. Leoš Říha  
                                                601 344 677    Ing. Martin Hajzler 

                                                                                  605 504 774    Marie Černohousová 
                       

www.klas-nekor.cz 
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Bankovní tipy ke konci rokuBankovní tipy ke konci roku

   S blížícím se koncem kalendářní-
ho roku už obvykle tušíte, jak bude 
vypadat hospodářský výsledek. 
Zároveň začínáte řešit plán inves-
tic na příští období. Je tedy vhod-
ná příležitost zamyslet se i nad 
tím, které bankovní služby bude 
nutné v dohledné době poptávat. 
Ze zkušenosti UniCredit Bank vám 
popíšeme několik častých variant, 
které se ke konci roku objevují.

Budou vám chybět 
zdroje v provozu?

   Živočišná výroba určitě přines-
la v roce 2017 zlepšení, někteří 
klienti předpovídají výrazně lepší 
výsledek v celoročním srovnání. 
Problém však můžete mít v přípa-
dě vyššího podílu rostlinné výro-
by a citlivých komodit, pokud vás 
postihla neúroda nebo držíte zá-
soby na skladě a čekáte na lepší 
ceny.  To mohou být důvody, proč 
na konci roku máte na účtu méně 
zdrojů, než by bylo žádoucí. Zisko-
vost zlepší inkaso dotací, ale tyto 
prostředky budou vypláceny až do 
jara, ačkoliv v účetnictví už budou 
vidět nyní. Pokud nemáte dostatek 
rezerv, je dobré začít řešit situaci 

s bankou. Nejjednodušší variantou 
je krátkodobý překlenovací úvěr 
do inkasa všech přímých plateb. 
Při nízkých úrokových sazbách je 
takové řešení levnou záležitostí 
a ponechá vám volnost ve vyjed-
návání s dodavateli, kteří obvykle 
chtějí platbu hned. Řešení je navíc 
elegantnější než zdánlivě jedno-
duchá varianta pozdržet splátku 
úvěrů nebo obchodních závazků. 
Pokud se splátky opozdí příliš 
dlouho, můžete si vysloužit nega-
tivní záznam v úvěrových regist-
rech, což vám může zkomplikovat 
schvalování dalších úvěrů. Proto 
je lepší být ve vztahu s vaším ban-
kéřem transparentní, spoustu věcí 
lze individuálně vyřešit a ušetřit si 
tak následné nepříjemnosti.

Objevily se nečekané 
investice?    

   Větší investice plánujete obvykle 
delší dobu, včetně důkladného vý-
běru fi nancující banky. Aktuálně se 
zveřejňují seznamy doporučených 
projektů v Programu rozvoje ven-
kova. Určitě zvažujete, zda inves-
tici realizovat i v případě, že do-
tací podpořena nebude. Zejména 
v případech, kdy se jednalo o men-
ší projekt do 5 mil. Kč. Je spousta 
variant, jak tyto investice vyřídit 
v bance nebo leasingové společ-
nosti, alespoň s využitím dotací na 
úroky z úvěru. Proto je zbytečné 
tyto investice odkládat, zejména 
pokud vám mohou přinést budou-
cí úspory nebo vyšší efektivitu. 
Nejrychlejší variantou je fi nanco-
vání přes leasingové společnosti, 
v tomto případě UniCredit Lea-
sing, kdy je úvěr vyřízen během 
několika dnů a platba může ode-
jít dodavateli ihned po podpisu. 
U složitějších technologií řešených 
bankovním úvěrem bývá příprava 
smluvní dokumentace delší, ale 
pořád se dá stihnout do týdne, 
maximálně 14 dní. Pokud je to pro 
vás nedostačující, dá se kombino-
vat s rychlým krátkodobým pře-
klenovacím úvěrem, který je pak 
následně refi nancován dlouhodo-
bým investičním. Zde je ale nutné 

respektovat podmínky případných 
dotačních programů, zejména po-
kud byste chtěli využít dotace na 
úroky z PGRLF.

Máte problém se 
splátkou stávajících 

úvěrů?

   Jak bylo psáno, celkový výsle-
dek zemědělského sektoru by 
v roce 2017 neměl být špat-
ný, možná jen o něco horší než 
v předchozím roce 2016. Vychází-
me z toho, že podnik nesmí být zá-
vislý na jedné z rostlinných komo-
dit, kterou postihnul pokles výkupní 
ceny nebo neúroda. Přesto se mo-
hou objevit specifi cké problémy, 
které ziskovost sníží. Pro letošní 
rok předpokládáme zejména růst 
mzdových nákladů nebo zvýšené 
výdaje na nájemné pozemků. Pří-
padně nutné investice do nákupu 
půdy, které se platí zejména ze 
zisku společnosti. V té chvíli je buď 
nutné výrazně omezit provozní vý-
daje, nebo snížit povinné výdaje, 
nejčastěji splátky úvěrů. Pokud se 
klient dosud neobjevil v úvěrových 
registrech se zpožděnou splátkou, 
je možné úvěry prodloužit, případ-
ně refi nancovat u jiné banky. I když 
splacení úvěru bývá spojeno s po-
platkem za mimořádnou splátku, 
snížení měsíčních splátek může 
významně pomoct při fi nancování 
provozu podniku.

Jaký by měl být 
výsledek 

hospodaření?

   Po roce 2015, který byl vnímán 
jako velmi špatný, jsou roky 2016 
a 2017 hodnoceny příznivěji. 
V ideálním případě by měly výsled-
ky podniků odrážet tento trend, ale 
ve skutečnosti to tak vždy nebude. 
Jako banka, která zemědělství 
rozumí, vnímáme specifi ka jed-
notlivých typů zemědělské výroby. 
Více než krátkodobé výsledky nás 
zajímá dlouhodobá strategie pod-
niku, přístup k modernizaci výro-
by a celkové efektivitě, případně 
schopnost řešit kritické události. 
Potom dokážeme pochopit i krát-
kodobý výkyv ve výsledku hospo-
daření a fi nancovat podnik, který 
prochází vnitřní restrukturalizací.

   Jsme připraveni podpořit řešit 
s vámi každou situaci, která se 
může na konci roku objevit. Ať už 
se jedná o provozní fi nancování, 
spoření depozit, investice, nebo 
cokoliv jiného. 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.

TOP HYBRIDY NA SILÁŽ A ZRNO
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Výhody pro Vás ve zkratce:
� Ideální pro tažené kejdové vozy
� Malá spotřeba paliva díky nízké potřebě tažné síly
� Velká pracovní šířka pro vysoký hodinový výkon
�  Botky na odpružených, extra dlouhých pružinách GfK (z plastu vyztuženého skelnými vláky) pro lepší přizpůsobení se terénu a pro hnojení 

ve vyšším porostu
� Nízká vlastní hmostnost díky pružinám Gfk a kontrukci s redukovanou hmotností
� Snadné, rychlé složení výložníku
� Malá přepravní výška díky zásuvnému dílu
� Malá přepravní šířka
� Nedochází k vytékání kejky díky zvednutí vypouštěcích trysek
� Dlouhá životnost hadic díky jejich složení směrem nahoru bez přehýbání
� Aplikace kejdy pomocí dvou aplikátorů ExaCut s integrovanou řezačkou a odlučovačem cizích částic
� Nedochází k zarůstání plevelem kvůli poškození kořenů
� Aplikace přímo přes kluzné patky bez odlehčení kol - tedy vysoký tlak radlice 6 - 8 kg na každou kluznou patku
� Úzký nosič a lepší prosakování do vrchní vrstvy půdy díky speciálním vrypovým radličkovým patkám
� Nedochází ke znečištění listů - tedy lepší příjem živin s lepší kvalitou mléka a dojivostí
� Možnost napojení na řídící jednotku ISOBUS

Volitelné příslušenství:
� Částečné odpojení šířky
� Odpojení pro jízdu po komunikacích 
� Aktivní svahové vyrovnání
� Teleskopické odpojení
� VAN-CONTROL - Systém měření živin

�

�

�

Varianty řízení:
� Maximálně jednoduché ovládání JOYSTICKEM
�  Řídící prvek MAGICBOX pro všechny elektrické, hydraulické

a pneumatické funkce a rovněž pro zobrazení určitých provozních stavů
�  Na terminálu ISOBUS umístěném v tahači lze sledovat

a ovládat všechny funkce cisterny s kejdou
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 Recepty s perníkem od Vandy

 Kančí se šípkovou 
omáčkou
potřebujeme: 

• 1kg kýty
• 1 cibule

• 2 mrkve (nebo 1 větší)
• 1 petržel
• 1 citron

• 1 lžíce šípkového džemu
• sůl

• pepř
• olej

• celý pepř
• nové koření
• bobkový list

• hřebíček (do sítka)
• cca 750 ml vody

na zahuštění:
• cca 50 g perníku na strouhání

• světlá máslová jíška

na dochucení:
• šťáva z 1/2 citronu

• šípkový džem (cca 300 g)
• koření na divočinu
• perníkové koření

• sůl
• cukr

• 1. kýtu nasolíme, opepříme 
a necháme zatáhnout. Maso vy-
jmeme a na zbylém oleji osmah-
neme cibuli a zeleninu (nezáleží 
na tvaru - nakonec se omáčka 
bude mixovat). Až chytí barvu, při-
dáme plátky z celého oloupaného 
citrónu, marmeládu, lžičku cukru 
a trochu soli.
• 2. Opět osmahneme.
• 3. Poté vrátíme do hrnce maso 
a zalijeme vodou. Přidáme koření 
- nejlépe v čajítku nebo plátýnku, 
abychom pak nemuseli „honit“ ku-
ličky v omáčce ;-)
• 4. Vaříme nejlépe v tlakovém hrn-
ci cca 40 min., dokud není maso 
měkké. Jakmile je maso hotové, 
vyjmeme ho a uchováme v teple. 
Omáčku rozmixujeme, vrátíme na 
plotnu, přivedeme k varu a zahus-
tíme perníkem a jíškou.
• 5. Na závěr dochutíme džemem, 
citronem, perníkovým kořením 
a divokým kořením. Výsledná 
chuť by měla být sladko-kyse-
lá. Podáváme nejlépe s kynutým 
knedlíkem, který krásně vsákne 
omáčku.

... pekla vdolky z bílé mouky, sypala je perníkem…
U nás jsou perníčky tradiční vánoční dobrota. I kdyby byly tvrdé – neustále zkouším nové recepty, krásně provoní celý dům. 

Perník má ovšem mnohem širší využití v kuchyni. Výborně chutná k masům v omáčkách. 

Rajská omáčka 
s perníkem:

potřebujeme: 
• 1 plechovka drcených rajčat 

(400 g)
• 140 g rajčatového protlaku

• 1 cibule
• 100 g strouhaného perníku

• 2 lžíce hnědého cukru
• lžíce másla

• 700 - 750 ml hovězího vývaru
• 6 kuliček nového koření

• 2 bobkové listy
• 2 hřebíčky

• špetka skořice
• sůl

• kousek másla na zjemnění

• 1. Nakrájenou cibuli s kořením 
zpěníme na másle. Přisypeme cukr 
a necháme zkaramelizovat. Při-
dáme protlak, krátce zarestujeme 
a vyklopíme rajčata. Zalijeme vý-
varem, osolíme a vaříme.
• 2. Po asi 10 minutách přidáme 
perník a vaříme, až omáčka zhoust-
ne. Z omáčky vytáhneme koření 
a projedeme ji ponorným mixé-
rem Omáčka by měla mít hustotu 
tak akorát. Nám to stačilo. Kdyby 
se vám zdála řídká, zahustíme ji 
lžíci hl. mouky rozmíchanou v tro-
še vody nebo studeného vývaru 
a povaříme.
• 3. Omáčku dochutíme špetkou 
skořice, případně cukrem nebo 
solí. Nakonec přidáme kousek 
másla na zjemnění. Podává-
me s vařeným hovězím masem 
a knedlíky, nebo těstovinami.

Perník můžete použít  jako náhra-
du kakaa, třeba posypat krupičnou 
či ovesnou kaši, těstoviny s perní-
kem místo máku. No a pokud per-
ník nemusíte, zkuste punčové roh-
líčky nebo jiné vánoční cukroví.

Maminčina vánočka:
na těsto:

• špetka soli
• půl sáčku vanilkového cukru

• 3 dkg kvasnic
• 1 kávová lžička rumu

• 5 dkg rozinek
• 2 dl vlažného mléka

• 10 dkg obyčejného másla
• 1 kávová lžička nastrouhané

• citronové kůry
• 2 žloutky

• 10 dkg krystalového cukru
• půl kila polohrubé mouky

na potření:
• 3 polévkové lžíce loupaných 

mandlí
• moučkový cukr
• 1 velké vejce

Postup: připravíme si kvásek 
z mouky, kvasnic,cukru a mléka 
a necháme ho někde v teple ky-
nout. 

Mouku pak smícháme s rozinkami, 
cukrem, solí, kůrou z citronu a va-
nilkovým cukrem. Přidáme do toho 
žloutky, mléko, rum, máslo a kvá-
sek a umícháme těsto vařečkou. 
To pak necháme někde v teple 
kynout asi hodinu.

Vytvarujeme pak z něho bochá-
nek, na plech si rozložíme pečící 
papír a rozehřejeme si troubu na 
200 stupňů. 

Těsto potřeme vajíčkem a napovr-
chu bochánku uděláme křížek. 

Posypeme tento bochan také 
mandlemi a dáme do trouby. 

Pečeme cca lehce přes půl hodiny 
a nakonec ho pocukrujeme.

Nepéct na 200, ale na 
méně a nechat déle kynout.
Péct cca 45 – 50 min.

Punčové rohlíčky:
potřebujeme:

• 210 g hladké mouky
• 140 g tuku

• 70 g moučkového cukru
• 2 ks žloutku

na náplň:
• 150 g mleté piškoty

• 100 g máslo
• 125 g moučkový cukr

• 1 lžíce rumu
• 4 lžíce mléka (podle potřeby

i více)

na čokoládovou polevu:
• 150 g čokolády na vaření

• 75 g Omegy

• 1. Ze všech surovin vypracuje-
me těsto, které necháme v chladu 
odležet.
• 2. Potom těsto vyválíme, vykra-
jujeme rohlíčky a upečeme. Peče-
me při těplote 180 st. dozlatova, 
cca 5-8 min.
• 3. Na upečené rohlíčky nožem 
namažeme náplň. Tu připravíme 
smícháním surovin.
• 4. Necháme ztuhnout v lednici 
a nakonec namáčíme v čokoládo-
vé polevě.



o té v jiném článku. Jak za každým 
druhým svým příspěvkem končím 
obligátním heslem o zdravém sel-
ském rozumu, tady musím také. 

Rajčata, okurky aj. ze 
supermarketů v únoru 
nebudou asi nic moc. 

   Dřív přeci v této době nebyla 
k dostání. Jedlo se to, co se dalo 
uskladnit a vydrželo tak a co se 
právě sklízelo v danou dobu. Mys-
lete občas na to při výběru zboží 
do svého nákupního košíku. 

Ing. Rektorisová Vanda,
ředitelka, RAK PA
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   I při léčbě klinické deprese se 
používá kyselina listová, což je 
vitamín B9. Pánové, neradujte se, 
tohle béčko není v pivku. Udělejte 
si ale mixovaný nápoj (teď módně 
nazývaný smoothie) ze zeleniny – 
výborný je listový špenát a přidejte 
ovoce pro chuť, třeba kiwi.

Proti rakovině
   Omezte stres – jako bychom 
o tom dnes nepsali! „Ne“ má kouře-
ní i alkohol, uzeniny a snižte obsah 
živočišných tuků a bílkovin. Dopo-
ručuje se pít zelený čaj. K jídlu pak 
obilniny, luštěniny, ovoce, zelenina 
– jde o vlákninu a vitamíny z těch-
to jídel. Košťálová zelenina je proti 
rakovině prsu, plic, tlustého střeva 
a konečníku. Úžasná potravina je 
kysané zelí - obsahuje víc protira-
kovinných látek než v syrovém sta-
vu. Dobrý pro střeva je zázvor, pro 
prostatu rajčata, tykvová semena 
a vit. D. Žaludek ochrání česnek 
a potraviny, které mají hodně 
vitamínu C a karotenoidy. Já 
osobně slyšela, že královnou 
zeleniny v prevenci proti této 
chorobě je brokolice. Rovněž mr-
kev je prý nedoceněná a právě

Máte „depku“?

Klas Nekoř a.s.
Nekoř 180, 561 63
tel.: 465 676 445, 465 625 290
e-mail: klas@klas-nekor.cz
www.klas-nekor.cz

Našim zákazníkům a obchodnímpartnerům přejeme klidné prožitívánočních svátků a v novém roce2018 mnoho zdraví a štěstí.

DÁREK
od Regionální agrární komory

Perník patří neodmyslitelně 
k Pardubickému kraji. 

Každoročně také boduje 
v potravinářských soutěžích.

 
Tento perník je od Pavla Janoše, 

perníkáře s dlouhou rodinnou tradicí.

Tipy pro jeho využití najdete 
v našich receptech.

 

 
 

 

● KŘESŤANSTVÍ
Máš dvě krávy. Jednu dáš sousedovi
● ISLÁM
Máš dvě krávy. Jednu si necháš, druhou vyměníš za manželku.
● SOCIALISMUS
Máš dvě krávy. Stát ti obě vezme a dá ti trochu mléka.
● KOMUNISMUS
Máš dvě krávy. Stát ti obě vezme a zavře tě.
● NACISMUS
Máš dvě krávy. Stát ti vezme obě a zastřelí tě.
● EVROPSKÁ UNIE
Máš dvě krávy. Stát ti vezme obě, jednu zastřelí, druhou podojí a mléko 
vylije do řeky.

● TRADIČNÍ KAPITALISMUS
Máš dvě krávy. Jednu prodáš a koupíš si býka.
Stádo se zvětšuje a hospodářství roste. Nakonec vše prodáš a jdeš do 
důchodu.

● ČESKÝ KAPITALISMUS
Na dvě krávy si vezmeš půjčku od banky ve výši 1,6 miliardy Kč a odstě-
huješ se na Bahamy. Banka posléze zjistí, že to nebyly krávy ze zlata, jak 
bylo soudním znalcem doloženo, ale dvě rachitické kozy. Rozdíl zaplatí 
daňoví poplatníci a soudní znalec bez újmy pokračuje ve své živnosti.

● AMERICKÁ AKCIOVKA
Máš dvě krávy. Prodáš jednu a nutíš druhou, aby dávala mléko za čtyři. 

Později najmeš konzultanta, aby zjistil proč to kráva nevydržela a musela 
být utracena.
● FRANCOUZSKÁ AKCIOVKA
Máš dvě krávy. Jdeš do stávky, protože chceš tři.
● JAPONSKÁ AKCIOVKA
Máš dvě krávy. Navrhneš je tak, aby byly desetkrát menší a dávaly dva-
cetkrát tolik mléka. Pak vytvoříš leporelo o chytré krávě nazvané Krava-
kimono a budeš je prodávat po celém světě.

● ČÍNSKÁ AKCIOVKA
Máš dvě krávy. K tomu 300 lidí, kteří je dojí. Vykazuješ plnou zaměst-
nanost, vysokou produktivitu skotu a zatkneš novináře, který tato čísla 
zveřejňoval.
● BRITSKÁ AKCIOVKA
Máš dvě krávy. Obě jsou šílené.

● ITALSKÁ AKCIOVKA
Máš dvě krávy. Nevíš ale, kde jsou, a tak jdeš na oběd.

● RUSKÁ AKCIOVKA
Máš dvě krávy.
Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jich máš pět.
Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jich máš 42.
Spočítáš je ještě jednou a zjistíš, že jsou jen dvě.
Přestaneš  počítat a otevřeš další láhev vodky.
● ŘECKÁ AKCIOVKA
Máš dvě krávy. Obě sníš a požádáš EU o dvě nové.

Máš dvě krávy
Pohledy na hospodaření v různých politických či náboženských uskupeních

V zimě si dejte dob-
ré kysané zelí 
a vezměte na 

milost i červenou 
řepu – to je dle 

mého další králov-
na velmi podceňo-

vaná. O ní zase 
v příštím čísle. 
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Regionální agrární komora Pardubického kraje, Poděbradova 909, 537 01  Chrudim, IČ: 75032431, 
telefon: 774 853 225, email: info@rakpa.cz. Autoři fotek: Vanda Rektorisová a Leoš Říha, 

Tisk, sazba a grafi cké zpracování: GOLEM GROUP s.r.o. ... 4. 12. 2017. 
Zpravodaj vychází nepravidelně a je pro členy RAK PA zdarma.

Agrall zemědělská technika

AGRICOL, s.r.o. 
výroba mléčných výrobků a sýrů

Comagrin a.s. 
obchod s komoditami

Česká pojišťovna a.s.
pojišťujeme všechny oblasti 
vašeho života

DLF Seeds, s.r.o.  
šlechtitelská stanice trav a jetele

Envi Produkt, s.r.o.
přípravky pro efektivní rostlinnou 
a živočišnou výrobu

KLAS Nekoř a.s.
moderní zemědělství, 
prodej osiv a zemědělské techniky

MACH DRŮBEŽ a.s.

Pioneer Hi-Bred Northern Europe 
Sales Division GmbH 
osiva kukuřice, řepky, slunečnice 
a konzervanty

RENOMIA, a.s. 
pojišťovací makléřská společnost 

 
VVS Verměřovice s.r.o. 
odborník na výživu hospodářských, 
domácích zvířat, zvěře i koní

Agrospol Czech spol. s.r.o.

Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group

Leading Farmers, a.s.

Sberbank CZ, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic 
and Slovakia, a.s.

Vaspo Vamberk s.r.o

Česká spořitelna, a.s.

ČSOB Leasing, a.s.

DSP Engineering s.r.o.

Loyd Shelter s.r.o.

LUMIUS, spol. s r.o.

PALENT-ZENPRO, s.r.o

Selgen, a. s.

Syngenta Czech, s.r.o.

Tribula DPK s.r.o.

Hlavní sponzoři 

Generální sponzoři 

Sponzoři: 

Mediální partner: 

www.rakpa.cz


