
Vážení kolegové, je potřeba 
řešit to podstatné.

   Jsme ve čtvrtině roku, který je za-
končen, pro naši moderní historii, 
tak významnou osmičkou. 

   V těchto souvislostech chci zmí-
nit, že se nám v AK ČR podařila 
řada kroků ku prospěchu svých 
členů, zemědělských podnikate-
lů. Daří se, zejména v posledních 
letech, směrovat více finančních 
prostředků k citlivým komoditám,  
a zejména pak do chovu zvířat. 
Dvacet pět let však není věk na bi-
lancování, naopak je to věk, kdy se 
už jsme schopní, poučení z chyb  
a nabrání síly k tomu, abychom 
společně posunuli záležitosti 
opravdu podstatné. Ano, budeme 
se i nadále jako RAK PA snažit, 
často o nevděčnou mravenčí prá-
ci, aby jednotlivé podmínky pro ze-
mědělské podnikání těch, co tvoří 
přidanou hodnotu, byly co nejlep-
ší. Zároveň však jako RAK PA bu-
deme usilovat, co nám síly dovolí,  
o změnu podstatných podmínek 
pro zemědělské podnikání, tj. zá-
kladů, na kterých další drobnější 
podpory stojí. 

   A teď to podstatné - o jaké pod-
statné podmínky jde. Zemědělské 

Zároveň jsme 
v roce, kdy roz-

hodující nevládní 
organizace hájící 
zájmy zemědělců 

AK ČR oslaví 
25 let od svého 

založení. 

   Další z podstatných věcí pro 
zemědělské podnikání, kde nepo-
chopitelně dlouho tápeme, je srov-
natelnost zemědělských podpor, 
alespoň u citlivých komodit u nás 
a v okolních vyspělých zemích EU. 
Potřebujeme co nejobjektivněji 
znát, jaké jsou v zahraničí národ-
ní a regionální podpory. Je to také 
o srovnatelnosti zdanění např. do-
tací či práce v zemědělství. Ale je 
to i o podmínkách pro zemědělské 
hospodaření či poskytování dota-
cí. Není to jen záležitost podpor 
skotu, prasat, pěstitelů řepy, bram-
bor, ovoce, zeleniny aj., ale je to 
skutečná systémová podpora pes-
tré krajiny, vlastních potravin, boje 
proti erozi apod. 

   Doufám, že nechceme říct našim 
spoluobčanům následující: máme 
menší rozpočet než Sasko či Ba-
vorsko, a jen proto zlikvidujeme  
z naší krajiny skot, ze stájí pra-
sata, na půdách pak budou BIO 
louky nebo rozhlehlé lány nepro-
dejného obilí. To bychom museli 
také lidem říct, že na pultech bu-
dou mít vše z dovozů s výkyvy 
cen jednou másla, jednou vajec. 
Pokud by se v zahraničí urodilo 
opravdu málo, pak by hrozilo, že 
v případě takovéto závislosti, nám 
můžou základní potraviny chybět. 
S tím souvisí také dopady na kra-
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ZMĚNY dotačních pravidel
Opět se mění méně či 
více legislativní před-
pisy...

str. 7

s Ing. Pavlem Sekáčem, Ph.D.
Původem jsem Výcho-
dočech, sice ne z Par-
dubického kraje, ale 
z Královehradeckého...

str. 18

Spousta přídavných 
jmen, na která klade-
me důraz.ve snaze 
konzumovat je to nej, 
to top...

str. 13

Suchý březen, mokrý duben, chladný máj, v stodolách ráj.

Mléko ,,trh - netrh“
Dovolím si pár pozná-
mek k trhu, který je 
specifický...

str. 15

Úvodní slovo Ing. Leoše Říhy

Rozhovor
Čerstvé, fit, bio

podpory poskytujeme až moc dle 
toho, jak to požaduje Brusel. Při-
čemž naše podmínky jsou jiné 
a nejde zdaleka jen o velikost ze-
mědělců, ale zejména o vztah lidí 
k půdě a k zemědělství. Tak se 
děje to, že nám na jedné straně 
zoufale chybí finanční prostředky 
pro konkurenceschopnost ŽV, ale 
i do jiných odvětví. Na straně 
druhé máme stále větší množství 
žadatelů o dotace. Každý přece 
ví, že z těch 29 tisíc evidovaných 
žadatelů v LPIS, jich řada se ze-
mědělskou produkcí nemá mnoho 
společného. My přece, v zájmu 
naší země a jejích současných  
i budoucích obyvatel, si musíme, 
jako každá vyspělá země, hájit ur-
čitou potravinovou soběstačnost, 
spojenou s tradiční kulturní kraji-
nou a nikoliv jen rozdávat peníze 
daňových poplatníků (našich nebo 
EU, to je jedno). Takto rozdané pe-
níze navíc, často působí proti ze-
mědělství. Opravdové zemědělství 
totiž není jen minimální činnost,  
tj. vlastní plocha, IČ a jednou za 
rok tu plochu posekat. 

Zemědělství je zejména  
o produkci surovin pro  

kvalitní obživu místních 
obyvatel a pak teprve  

o všem dalším. A my, na tu 
podstatu zemědělství, za 

vydatné podpory EU,  
zapomínáme. 

   To, že zrušíme aktivního země-
dělce znamená, že i tu drobnou, 
nedokonalou, krkolomnou pře-
kážku pro zneužití zemědělských 
dotací neaplikujeme. To mi přijde, 
jako špatný nesystémový krok. 
Nyní to například znamená, že 

když má realitka 100 ha luk, tak 
bez ohledu na to, kolik má ze-
mědělských příjmů, se z ní stává 
subjekt bez jakéhokoliv problému 
zapsaný do LPIS, tj. žadatel plat-
by na plochu. Jásat nad tímto, že 
jsme tak snížili byrokracii, kterou 
si sám SZIF dělal nutkáním pře-
kontrolovat auditorem stvrzené 
skutečnosti, mi přijde jako až pří-
liš falešné. Místo, abychom snížili 
byrokracii u zemědělců, kteří tvoří 
přidanou hodnotu, např. v živočiš-
né výrobě, tak ji snížíme tam, kde 
často ta přidaná zemědělská hod-
nota nevzniká. Rozuměl bych to-
muto kroku, kdybychom nahradili 
stávající systém definicí aktivního 
zemědělce, něčím novým adres-
nějším, přesnějším, věc opravdu 
řešícím, jako je např. určitý podíl 
zemědělských tržeb k dotacím, ale 
nahrazujeme-li pouze příslibem 
něčeho lepšího, tak se mi to zdá 
jako hodně málo. Rozhodně jsem 
alespoň potěšen, že AK ČR jako 
jediná nevládní organizace, do po-
slední chvíle hájila zájmy skutečně 
aktivních zemědělců. A rozhodně 
jsem přesvědčen, že správné vy-
užití financí, tj. zemědělských do-
tací k zemědělcům, je jeden z cílů, 
o které se budeme snažit. Myslím, 
že se musíme o to snažit i proto, 
že je to v logickém zájmu nejen 
nás zemědělců, ale i daňových 
poplatníků. 

Posíláme 
Vám malý DÁREK  

- samolepky 
nejen na vajíčka.



i svátky. Asi si říkáte, že nepíšu nic 
nového. Pro Vás ne, ale veřejnost 
si toto často neuvědomuje. V zimě 
jsem byla hostem v Českém roz-
hlasu. Téma bylo jasné – zeměděl-
ství a cílová skupina - děti. Rádio 
Junior poslouchají předškoláci, 
ale i děti z druhého stupně škol, 
začínající puberťáci. Já mám pak 
osobně problém vysvětlovat od-
bornější věci.

   Geneticky modifikované orga-
nismy jednoduše přiblížím sed-
mákovi, ale pochopí to i ti osmi-
letí? Volají a ptají se mě online  
a já nemám žádný čas na přípra-
vu. Všimla jsem si ale jedné věci. 
Poměrně lehce vysvětlím takové 
ty vědecké věci. Drony, genetiku 
nebo třeba inseminaci. To už pro 
dnešní děti není tabu v lidském 
světě, natož u zvířat. Ptají se také, 
jestli dostanou slušný plat v tomto 
oboru a jestli tam není moc prá-
ce. Což určitě není špatně, vždyť 
spousta lidí ze „staré školy“ si ne-
umí říct o peníze, neumí se ocenit. 
To mladým sebedůvěra rozhodně 
nechybí. Základní věci ale dnešní 
generaci unikají. Uvědomila jsem 
si, že jim částečně vysvětluji nebo 
spíš přibližuji péči o hospodářská 
zvířata na chovu psů. Ne tedy, 
že by měly krávy nosit botičky, 

   První letošní číslo vychá-
zí v měsíci, který je symbo-
lem jara. A jaro je symbo-

lem něčeho nového. 

  Wikipedie ho popisuje těmito slo-
vy: Jaro (zastarale vesna) je jedno 
ze čtyř ročních období. V mírném 
pásu se vyznačuje začátkem ve-
getativní aktivity rostlin a zvýše-
ním aktivity živočichů. Prodlužují 
se dny, otepluje se. 

   Možná ale vůbec netušíte, že 
březen je i měsícem, ve kterém se 
začala psát historie cukrovarnictví 
u nás. Malý přehled nejzajímavěj-
šího z výroby cukru přinášíme na 
str. 11. Zmiňujeme se o tom i proto, 
že nám po letech skončily cukerné 
kvóty. Osobně pamatuji smutný 
konec cukrovaru v Hrochově Týn-
ci, který byl prachsprostě zaprodán 
a dnes je tam „měsíční krajina“.  
V okrese, kde bydlím, byla vždy 
řepařská oblast. 

   Zima je snad již za námi a těší-
me se na část roku, která přinese 
nové plody. Bez diskuzí víme, že 
zemědělcův rok začíná mnohem 
dříve. Prolíná se tolik, že se mů-
žeme dohadovat – nezačíná už 
zasetím ozimů? Zkrátka a dob-
ře, je to celoroční práce, víkendy  

protože se solí chodníky a čistily 
si zuby speciálními kartáčky jako 
kočičky. Ale vysvětlit jim, že nelze 
odjet na dovolenou, nebo si udělat 
prodloužený víkend a nechat tam 
napospas stádo krav, stejně jako 
bychom nenechali doma pejska. 
A proč? Protože se dnes vytrácí 
běžné zemědělství už i z vesnice. 
Zato dle statistiky chováme nejvíce 
psů na osobu. Všichni chtějí kvalit-
ní potraviny a produkty. Chtějí, aby 
zvířata netrpěla. Mnohokrát jsem 
psala o absurditách, které byly 
zveřejněné v různých časopisech, 
nebo se dají přečíst na internetu. 
Pít kravské mléko je prý neetické, 
protože je prioritně určené pouze 
pro telátko…

   Já si jen pořád říkám, kde teda ta 
spokojená zvířata máme ustájit? 
Prasečáky smrdí a teď už i kraví-
ny. K dalšímu zamyšlení mě přive-
dl kolega, který má zhruba stejně 
staré děti jako já a je také z vesni-
ce. Ani moje a ani jeho děti nechtě-
jí pracovat v zemědělství. Tak jsme 
si posteskli. On mi pak povídá, no 
já ani nevím, jestli bych to dnes šel 
dělat znovu a vlastně neví, jestli by 
byl rád, že by tam ty děti šly taky. 
Je to jen papírování, buzerování  
a ohodnocení je minimální. 

   Říkám si, něco ale je přeci špat-
ně. Jakto, že pousta lidí v země-
dělství je, nepředře se a šikovně 
vycucá dotace za nějakou pseudo 
zemědělskou činnost? Jakto, že 
člověk, který se tomu věnuje vět-
šinu života, obětuje tomu vše a po-
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V satelitech mají 
místní vyhlášky 
a mají zakázaný 
chov drůbeže, 

protože sousedy 
ruší ranní kokrhá-
ní kohouta a moc 

much. 

Úvodní slovo Ing. Vandy Rektorisové

stupně sleduje jen zákazy, příkazy 
a redukování. Chová prasata, jak 
nejlépe umí a přesto nemůže kon-
kurovat dovozům za dumpingové 
ceny. Je logické, že se pak ptá, 
jestli to má vlastně celé smysl. 

   Doufám tedy, že jarní kuřátka 
a jinou drobotinu nebudeme znát 
jen ze starých fotek a pohledů, ze 
kterých dýchá nostalgie. 

   Přestože si vědy a výzku-
mu velmi cením a vážím, 
doufám, že nebudeme jíst 
ani maso, které roste v la-
boratoři na misce – ano, to 
už skutečně funguje, jen je 
zatím proces velmi drahý. 

   Mění se nám legislativa a ofici-
álně můžeme k lidské konzumaci 
používat i hmyz. To vše je fajn 
a určitě to bude řešit problémy 
v zemích, kde hlad mají. Zůstaň-
me ale normálními lidmi, kteří si 
dají rádi dobrou jitrničku a vědí, že 
to prase se před tím muselo zabít 
a naporcovat, že to nebyla vražda. 
Je to normální a nic se nemá ani 
přehánět - přečtěte si článek Čers-
tvé, fit, bio - prostě nej!“ na str. 13 
kde se paní v restauraci domáhá 
čerstvého masa. 

   Nikdo z nás nemůže vědět 
všechno, ale o to co jíme, bychom 
se měli zajímat a měli bychom in-
formovat i laiky, i když je to často 
těžké. Chci zakončit nějak pozitiv-
ně tenhle úvod, takže se podívejte 
na str.12 a třeba se usmějte nad 
některým z vtipů, které hledáme 
schválně z oboru a je jich žalost-
ně málo anebo vyzkoušejte nějaký  
z našich receptů na str. 22.

   Přeji Vám, co jste zaseli na 
podzim nebo zasejete či zasázíte 
na jaře, ať také úspěšně sklidíte  
a prodáte. Veselé Velikonoce 
a krásné jaro všem!

Ing. Rektorisová Vanda,
ředitelka, RAK PA

jinu – eroze, nedostatek organické 
hmoty v půdě, nezadržování vody, 
apod. Takové všechny dopady při-
náší to, že na citlivých komoditách 
oproti okolním vyspělým státům 
stále „šetříme“.

   Další systémově nezbytný krok je 
regulovat trh s půdou, ve prospěch 
místních zemědělců, jak je to ve 
většině zemí EU. Nejedná se opět 
o pouhý přízemní zájem zemědělců, 
ale jedná se o zájem každé rozum-
né země, aby většina půdy byla v 
rukou místních zemědělců, v zájmu 
potravinové soběstačnosti a zdra-
votních nezávadných potravin pro 
místní obyvatele z místní krajiny. 
 
   Jako systémové se mi jeví nut-
nost hledat řešení a v rozumném 
časovém horizontu nacházet ře-
šení problémů souvisejících s vý-
kyvy počasí a klimatu (FTPR), ale  
i výkyvy cen.  

   Co je ovšem také systémově 
nezbytné řešit, je vztah lidí k ze-
mědělské produkci. Od rozumné, 
nikoliv neodborně moderní pod-
pory bioprodukce, přes regionální 
produkci až po to, že živočišná vý-
roba na náš venkov patří a práce  
v ní je nikoliv podřadná, ale nao-
pak jedinečná, se živými tvory a ve 
prospěch celé společnosti. 

   Těch systémových vizí je mno-
ho. Snažil jsem se vyzvednout jen 
některé, které pokládám za pod-
statné, o které se budeme, spolu 
s Vámi snažit v zájmu nás, naší 
krajiny a našich obyvatel.

   K tomu Vám přeji, na prahu jara, 
hodně elánu, sil a zdraví. 

   Krásné velikonoce.

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



 

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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   Program do druhé hodiny od-
polední byl „nabouchaný“ infor-
macemi, které přilákaly více jak 
osmdesátku účastníků. Předná-
šející tradičně byli pan Ing. Jaro-
slav Bartoň, Doc. Ing. Bohumír 

Cagaš, Ing. Vladimír Černík,  
Ing. Oldřich Dostál, Ing. Ivan Houdek  
a Ing. František Smítal.

   Nově přijali pozvání i Ing. Petr 
Jílek z MZe a Doc. Ing. Jiří Sklá-
danka Ph.D.z Mendelovi univerzity 
v Brně.

9. 1. 2018

Ohlédnutí za našimi akcemi:

Seminář k pěstování kukuřice a trávo-semenných porostů
   Zajimavé bylo například povídání 
o ekonomice pěstování travních či 
jetelotravních porostů ve vyšších 
polohách.

   Tyto plodiny patří také neod-
myslitelně k živočišné výrobě. 
Pro porovnání - na stejné ekono-

mické výsledky byste potřebovali 
mít 6,8 t/ha výnosu u pšenice za 
současné ceny, což ve vyšších 
polohách není automatické. Navíc 
vstupy při pěstování obilovin jsou 
mnohem vyšší, ať už se jedná 
o techniku, hnojiva či pesticidy. 

   Poslechli jsme si aktuální výsled-
ky výzkumu Ústavu zemědělské 
ekonomiky a informací ohledně 

srovnání ekonomiky podniku a ko-
modit u nás v ČR a v EU. Můžeme 
tak porovnat i své výsledky s těmi 
aktuálními v ČR a ve vyspělých 
zemích EU. 

1. 2. 2018

Ekonomika zemědělských komodit a podniků 
v evropském srovnání

   ÚZEI je otevřenou institucí, která 
velmi ráda komunikuje s těmi, kteří 
pracují v oblasti praktického země-
dělství, naslouchá jejich názorům 
a snaží se společně s nimi hledat 

   Cílem tohoto semináře bylo 
pomoci Vám při investování do 
zemědělské techniky. Vzhledem  
k tomu, že se často jedná o vý-
znamné investice a vzhledem  
k situaci na trhu práce se jedná  
o vysoce aktuální tématiku.
   Renomovaný odborník z Mende-
lovi univerzity v Brně Ing. Jiří Po-
spíšil CSc. hovořil konktrétně o ná-
vratnosti investic. Zamýšleli jsme 

se ale mnohem dál. V budoucnosti 
bude v zemědělství stádo robotů 
nebo jeden velký robot?
   Otázkou zůstává, kdo bude 
všechny tyto technologie ovládat? 
Vše elektronizované je pak ná-
chylné na ukládání dat, ale také ta 
budou motivem krádeží a zneužití.
Nejlepší investicí s návratností 
v technice je investice do lidí –  
v nich je ten největší potenciál.
   Problémem je nedostatek pra-
covníků a jejich kvalifikace. Příkla-

15. 2. 2018

Návratnost investic v zemědělství 
dem je řidičský průkaz na traktor 
„T“, který pro cizince nemá ekvi-
valent.
   Ostatní mluvčí  - Ing. Zdeněk 
Nekula - předseda představenstva 
PGRLF, Ing. Josef Tabery ředitel 
odboru Řídícího orgánu PRV na 
MZe navázali tématicky a informo-
vali o různých formách podpor. 
   Z důvodů dopadů pohybů kur-
zů do zemědělských podpor jsme 
zařadili také téma zajištění kurzov-
ních rizik. O něm mluvila Ing. Ště-

pánka Hlúbiková ze společnosti 
Sberbank CZ.
   V diskuzi zazněla i jiná tématika. 
Řepka je často prezentována jen 
jako zlo. Už v roce 1856 byla při-
tom prezentována jako zlepšující 
plodina pro osevní postupy.  
   Na zemědělce se nemyslí ani při 
stavbě silnic a při pozemkových 
úpravách. Staví se úzké cesty  
a odpočivadla a pak se všichni 
diví, že jsou cesty zničené a jsou 
na pranýři samozřejmě zemědělci. 

optimální řešení pro budoucnost 
zemědělství. 
   Pracovníci ÚZEI přivezli sborní-
ky, o který byl velký zájem a rovněž 
výtisky výsledků šetření FADN.
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ZÁŘÍ
KDYŽ PRŠÍ,

PROSPERUJÍ
KDYŽ JE SUCHO,

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

   Dne 22. 2. 2018 se uskutečnil 
tradiční Den Otevřených Dveří na 
Agrosalonu firmy Klas Nekoř a.s. 
na Šedivci. K vidění bylo mno-
ho zajímavých strojů od výrobců 
zemědělské techniky, které fir-
ma zastupuje. Zejména sklízecí 
mlátičky, traktory a pícninářská 
technika značky CLAAS, stroje na 
zpracování půdy a setí švédské 
značky Väderstad, stroje značky 
Kverneland, Muthing system a An-

naburger. Největší pozornost budil 
Claas Xerion 4500 VC s aplikační 
cisternou Kaweco s označením 
Double Twin Shift, která má na 
jedné nápravě 4 kola s možností 
jejich roztažní od sebe. Tato sou-
prava tak disponuje obrovskou 
aplikační kapacitou s nejmenším 
utužením půdy na trhu. Bezmála 
300 návštěvníků si mohlo kromě 
prohlédnutí vystavené techniky 
poslechnout odborné přednášky 
na aktuální témata - Aplikace teku-
tých hnojiv a utužení půdy, Přesné 

22. 2. 2018

Den otevřených dveří ve společnosti KLAS Nekoř a.s.
setí do klasicky zpracované půdy 
i do půdy zpracované metodou 
Strip Till.

   Velice zajímavá byla přednáš-
ka doc. Ing. Jiřího Čupery Ph.D. 
z Mendelovy Univerzity v Brně na 
téma Elektronické systémy moto-
rů, která zabrousila i na ožehavé 
téma čipování spalovacích moto-
rů. Jako doprovodný program byla 
pro návštěvníky připravena vědo-
mostní soutěž o hodnotné ceny 
a soutěž v dojení umělé krávy na 

čas. Při nabytém programu ovšem 
lehce člověku vyhládne, proto bylo 
nachystané občerstvení v podo-
bě domácího guláše nebo uzené 
klobásy. Samozřejmostí byly teplé  
i studené nápoje.

   Jménem prodejního týmu firmy 
Klas Nekoř a.s. děkujeme ná-
vštěvníkům za hojnou účast a těší-
me se na příští setkání opět za rok 
poslední týden v únoru s bohatým 
programem a představením novi-
nek zastupovaných značek.
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Vybrané změny DOTAČNÍCH PRAVIDEL
a legislativy v roce 2018

ZRUŠENÍ STATUTU
AKTIVNÍHO ZEMĚDĚLCE

• u všech dotačních titulů, 
které to požadují, MZe ruší 
na základě požadavku větši-
ny NNO i SZIF podmínku pro 
žadatele prokazovat statut 
aktivního zemědělce
• MZe využilo možnosti 
dané EK (Omnibus) provést 
změnu v nastavení v dotač-
ních pravidlech a v rámci 
„zjednodušení“ zrušilo sta-
tut aktivního zemědělce bez 
náhrady
• zda to bude přínosem pro 
zemědělce, kteří provozují 
zemědělství s odpovídající 
produkcí , ukáže čas
• pouze AK ČR požadovala 
definici aktivního zeměděl-
ce změnit (to pravidla EK 
v současné době ale neu-
možňují) nebo vše ponechat 
v rámci kontinuity do roku 
2020
• pro období po roce 2020 
první návrhy EK uvádějí, že 
zemědělské dotace by měl 
pobírat ten, „kdo se země-
dělstvím
živí“.

WELFARE DOJNIC

• zásadní změnou je zrušení 
povinnosti žadatele dekla-
rovat identifikační čísla doj-
nic a s tím související zru-
šení možnosti nahrazování 
a vyřazení těchto dojnic ze 
žádosti o dotaci
• dotace bude v roce 2018 
vyplácena na:
  » minimální denní počet 
zjištěných VDJ (u podopat-
ření zvětšení lehacího pro-
storu a Zlepšení stájového 
prostředí v chovu dojnic)
  » celkový počet zjištěných 
VDJ splňujících podmín-
ky u podopatření Zajištění 
přístupu do výběhu pro su-
chostojné krávy

GREENING

• změna typu EFA – zrušení 
souvratě, nahrazení ochran-
ným pásem do 20 m
• změna termínů pro pěsto-
vání meziplodin
  » letní varianta musí být 
vyseta do 31. července  
a ponechána minimálně do 
24. září
  » ozimá varianta musí být 
vyseta do 6. září a ponechá-
na minimálně do 31. října.
  » platí zákaz používání 
POR ve výše uvedené roz-
hodné době
• podsevy musí být přítom-
ny od 1. srpna do 24. září
• zákaz používání POR  
u EFA - Plodiny vázající du-
sík
  » v období od výsevu do 
sklizně - vyplývá přímo  
z právního předpisu EK  
a zákaz použití POR platí po 
celé toto období
  » platí pouze pro daný rok, 
kdy žadatel deklaroval plo-
chu jako EFA, a to od 1.1. až 
do sklizně
  » zákaz POR platí po celé 
vegetační období, tzn. ne-
končí první sklizní
  » desikace před sklizní 
není povolena
  » zákaz použití i POR, kte-
ré jsou povoleny v rámci 
ekologického zemědělství

BÍLKOVINNÉ PLODINY

• zrušení podmínky inten-
zity chovu hospodářských 
zvířat v min. intenzitě 3 VDJ 
na 1 ha bílkovinných plodin , 
předpokládá se snížení stá-
vající sazby dotace

PLATBY AEKO

• Biopásy
  » zkrácení termínu po-
nechání biopásu na DPB  
z 31. 3. na 15. 3.
  » platí pro krmný i nekta-
rodárný biopás
• OTP
  » úprava výjimky z pone-
chání nepokosených TTP
  » výjimka vztažena k ob-
nově TTP zahájené evidenč-
ně v LPIS nejpozději v do 
podání žádosti o dotaci
  » úprava navržena z dů-
vodu neobhajitelného vyplá-
cení dotace za ponechání 
nepokosených ploch při 
současném nesplnění pod-
mínky z důvodu obnovy TTP

CROSS COMPLIANCE
- DZES 5

  » rozšíření ploch MEO  
a SEO
  » změna postupu vymeze-
ní MEO a SEO ploch
  » půdoochranné technolo-
gie - změny, upřesnění
  » platnost - 1.7.2018 nebo 
1.1.2019 ?

Ing. Smítal František
OAK Ústí nad Orlicí

PLATBY ANC

Dotační titul LFA bude od 
roku 2018 nahrazen dvěma 
samostatnými dotačními ti-
tuly:

• PPO - platba pro přechod-
ně podporované oblasti  
s přírodními omezeními)

• ANC - platba pro horské
oblasti a jiné oblasti s pří-
rodními nebo jinými zvlášt-
ními omezeními

  » ANC - dvě rozdílné saz-
by na 1 ha zemědělské 
půdy, rozlišení na základě 
výrobního zaměření žada-
tele dané průměrným za-
tížením hospod. zvířaty  
v roce 2017 pod a nad 0,3 
VDJ /1 ha z.p.

oblast typ sazba (EUR) 
- 1. rok (2018)

sazba (EUR)  
- 2. rok (2019)

sazba (EUR)  
- 3. rok (2020)

PPO ostat-
ní

ex0A 70 25
ex0B 56 25

Sazby pro PPO

opatření oblast typ
sazba (EUR)

- 1. rok (2018)
sazba (EUR)

- 2. rok (2019)
sazba (EUR)

- 3. rok (2020)

   Tak, jak se stalo každoročním zvykem měnit znění původních legislativních předpisů pro výplatu většiny dotačních titulů v ČR, tak i rok 2018 není 
výjimkou. Opět se mění méně či více legislativní předpisy, které se vztahují k dotačním titulům, o které budou žádat zemědělští podnikatelé v rámci 
jednotné žádosti 2018 nebo i v rámci projektových opatření v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020.

   Hlavní změny v nastavení legislativních předpisů pro dotační titulu v rámci jednotné žádosti jsou následující:

47 
38 

oblast typ sazba (EUR) - sazba (EUR) - 
rostlinná výroba

ANC

horská

H1 219 93
H2 206 87
H3 145 61
H4 176 74
H5 132 56

ostatní
01 124 53
02 98 41
03 73 31

7 28

opatření oblast typ sazba (EUR)
živočišná výroba

sazba (EUR)
rostlinná výroba

S 67

Sazby pro ANC
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Střední zemědělská škola své studenty nechává poznávat 
nejen nové technologie, ale i netradiční biologické postupy

  Ing. Václav Kroutil
radní pro zemědělství 

a venkov Pardubického kraje

 Na jedné straně drony a roboti, na 
druhé žížaly. Střední škola země-
dělská a Vyšší odborná škola
v Chrudimi seznamuje své stu-
denty s využitím nejmodernějších 
technologií, nezapomíná však ani 
na biologický rozměr zemědělství.

   Důkazem prvního přístupu byly 
Univerzitní dny České zemědělské 
univerzity (ČZU), které se na chru-
dimské zemědělské škole usku-
tečnily v polovině ledna. Společně 
s touto střední školou je uspořáda-
lo Centrum precizního zeměděl-
ství, které působí právě při ČZU 
v Praze. Protože zemědělství má 
velký potenciál využívat nejmo-
dernější technologie, pedagogové 
ČZU středoškolákům předvedli, 
jak lze v této oblasti využívat drony 
či roboty, a to například k dálkové-
mu průzkumu země. Pro studenty 
byly připraveny také přednášky, 
komentované prohlídky strojů 
nebo neformální diskuze na téma 
současnosti a budoucnosti země-
dělství.

uvedl radní pro životní prostře-
dí, zemědělství a venkov Václav 
Kroutil, který vystudoval obě zmi-
ňované školy. „Vztah k zeměděl-
ství a půdě jsem si vytvořil právě 
na těchto dvou institucích,“ dodal 
radní.

   „V loňském roce jsme s ČZU 
podepsali memorandum o spo-
lupráci v oblasti vzdělávání, vědy 
a výzkumu, díky čemuž mají naši 
studenti i učitelé přístup k nejno-
vějším poznatkům. Univerzitní dny 
jsou první akcí tohoto druhu, kte-
rou jsme s univerzitou uspořádali, 
a určitě bychom na ní chtěli navá-
zat dalšími akcemi, například i pro 
veřejnost,“ nechal se slyšet ředitel 
zemědělské střední školy Stani-
slav Valášek. „Škola by neměla zů-
stávat jen u prvotního vzdělávání, 
ale zajistit i to celoživotní, a právě 
ve spolupráci s ČZU vidíme cestu,“ 
dodal ředitel. 

Zpracování bio odpadu s pomo-
cí bakterií a žížal

   Není to však jen technika, která 
střední zemědělskou školu zajímá. 
V současné době se také zabývá 
projektem, který bude zaměřen na 
možnost zpracování a následného 
využití biologicky rozložitelných 
odpadů pocházejících z kuchyně 
v areálu školy a z ubytovacího za-
řízení pro mládež. Cílem projektu 
je zavést a provozovat separova-
ný sběr biologicky rozložitelných 
odpadů v kuchyňkách ubytovacího 
zařízení a zejména z kuchyně stra-
vovacího zařízení, kde se předpo-
kládá výrazné snížení produkce 
těchto odpadů. „Jsem rád, že ško-
la bere za své heslo, že bioodpad 
není odpad, nýbrž cenná surovina, 
a zemědělství dává v dnešním 
někdy přetechnizovaném světě 
i biologický rozměr,“ komentoval 
aktivitu školy radní Václav Kroutil. 
Jedním z cílů projektu je zařadit 
problematiku související se zpra-
cováním biologicky rozložitelných 
surovin pocházejících z komunální 
sféry a zemědělství přímo do prak-
tické výuky Vyšší odborné školy, 
kde budou vybraní studenti přímo 
sledovat a vyhodnocovat proces 
biologické přeměny komposto-
vaných surovin na cílový produkt  
s přidanou hodnotou – kompost. 

   Střední škola už nyní disponuje 
kompostéry, ve kterých jsou kla-
sickou cestou biologicky rozloži-
telné suroviny pocházející z areálu 
školy zpracovávány. Inovativním 
prvkem navrženého projektu je 
ověření možnosti zpracování bio-
logicky rozložitelných surovin pro-
střednictvím vermikompostování, 
tedy pomocí žížal, kde oproti kla-
sickému způsobu krmení žížal po 
volně ložených vrstvách, bude kr-
mivo tvořeno hutněnými biologicky 
rozložitelnými surovinami, předem 
ošetřenými speciální kulturou bak-
terií. Výsledkem projektu bude 
vyhodnocení takto připraveného 
kompostovacího procesu, který 
doposud nikdo neověřoval.

,,České zeměděl-
ství se má čím 
chlubit, protože 
se v něm vždy 

pracovalo s urči-
tým nadhledem, 

pohledem do 
budoucna a vě-
decké poznatky 
se přenášely do 
praxe. To vše je 
pojítkem, kterým 
byly Univerzitní 

dny ČZU  
naplněny,“

ukázka práce s dronem

Společnost Tribula DPK s.r.o.
poskytuje poradenství a zprostředková-
ní dotací pro zemědělské podnikatele  
z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 

Pro aktuálně vyhlášené 6. kolo v termínu: 3. – 23. dub-
na 2018 nabízíme: zpracování žádosti se zaměřením 
na získání dotace na „Zahájení činnosti mladých ze-
mědělců“

• Žadatel zahajující prvně svoji zemědělskou činnost (v evidenci 
zemědělského podnikatele se zápisem max. 24 měsíců) a do věku 
40 let
• Podpora nákupu nemovitostí vč. zemědělské půdy, rekonstruk-
ce objektů, strojů, vč. traktorů, technologií, osiv, hnojiv, prostředků 
chemické ochrany rostlin
• Dotace ve výši 100% až do výše 45.000 EUR 

zpracování žádosti o dotaci na „Investice do nezemě-
dělských činností“ (tzv. diverzifikace)

• investiční záměry zaměřené na podporu nově zaváděných neze-
mědělských činností
• výstavba objektu a nákup technologií pro výrobu, výkon servisní 
a opravárenské činnosti, (např. pneuservisy, opravárenské dílny)
• nákup strojů pro poskytování služeb spojených např. se stavební 
činností (např. manipulační technika, nakladače, manipulátory, cis-
terny, zametací košťata)
• technologie pro výrobu tvarovaných biopaliv
• dotace ve výši až 45% dle velikosti podniku 

K výše uvedeným dotačním titulům nabízíme poraden-
ství a konzultaci vašich záměrů. S důvěrou se na nás 
obraťte.

Kontakt: Tribula DPK s.r.o.,Tel. 603431234, 
601167719, e-mail: tribuladpk@tiscali.cz,  
martin.tribula@tiscali.cz
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Společnost VVS Verměřovice 
pravidelně v předjaří pořá-

dá cyklus seminářů na téma 
Siláže. 

   Pro letošní rok přijali pozvání 
veterinární lékař MVDr. Ondřej 
Bečvář, MS a ing. Ivan Houdek 
ze společnosti DLF Seeds. Jejich 
tématy byly přednášky Zdravot-
ní management stáda a Správná 
technologie výroby pícnin pro vý-
živu skotu. 

   Jako první se ujal slova ing. Jiří 
Burdych, MBA za společnost VVS 
Verměřovice, který na úvod zmínil 
problematiku ekonomiky výroby 
mléka s ohledem na ceny mlé-
ka a náklady na objemná krmiva 
a představil konzervaci píce pomo-
cí Formasilu, jehož výhoda spočí-
vá v obsažení grampozitivní bak-
terie Pediococcus pentosaceus, 
která na rozdíl od dalších bakterií 
dokáže využít C5 cukry vzniklé 
štěpením hemicelulózy. Na závěr 
svého výstupu pozval zemědělské 
podniky k účasti na soutěži Mléčná 
farma roku.

   Poté již pozornost přísedících 
upoutala přednáška znalého vete-
rinárního lékaře Ondřeje Bečváře, 
který se tentokrát zaměřil na mana-
gement zdraví ve stádech dojného 
skotu. „Zdraví a užitkovost závisí 
nejen na krmné dávce, welfare  

a genetice, ale také na manage-
mentu chovu,“ uvedl své před-
stavení. Abychom měli přehled  
o stádě, je nezbytně nutné pro-
vádět monitoring zvířat a veškeré 
informace o zvířeti zaznamenávat. 
Na počátku laktace jsou to tyto pa-
rametry: produkce, BCS, náplň ba-
choru, stav dělohy, ketóza, vaječ-
níky, ale také paznehty, vemeno  
a další reprodukční potíže.

   V případě propuknutí nějakého 
onemocnění u krávy je nezbytné, 
aby se sestavil protokol pro ne-
mocnou krávu, který bude zahr-
novat mj. i informace o tom, zda 
kráva žere, zda má infekci dělohy, 
ketózu, kulhá či má cysty. 

   Monitoring zvířat a sledování 
některých parametrů ve stádě 
může přinášet důležité informa-
ce o zdraví zvířat, ale také např. 
o stavu krmné dávky aj. Mezi tyto 
ukazatele patří také perzistence, 
která je odrazem nejen plemenné 
příslušnosti, ale i přesunu zvířat 
mezi skupinami, změny krmné 
dávky, či možné nemocnosti zvíře-
te (mastitida, kulhání, pneumonie, 
indigesce). 

   Pro kontrolu zdravotního stavu  
a další vyšetření mají velký vý-
znam headlocky neboli hlavové 
samopoutače, které šetří čas 
 a problémy s naháněním zvířat po 
stáji. 

   Stejně jako věnujeme pozornost 
zvířatům v laktaci, je třeba se sou-
středit také na období zasoušení. 

Za VYŠŠÍ KVALITOU siláží
I v této fázi je třeba shromažďovat 
o zvířeti dostatek informací a pro-
vádět další důležité úkony např. 
zhodnocení BCS, vakcinace, léč-
ba ektoparazitoz, odběr krve na 
paratuberkulózu a v neposlední 
řadě i úprava paznehtů.
 
   Další přednáška ing. Ivana 
Houdka přinesla zajímavé infor-
mace z oblasti technologie výroby 
pícnin pro výživu skotu s ohledem 
na pěstování a sklizeň víceletých 
pícnin. Jaké směry se v pěstová-
ní jetelovin a směsek preferují? 
Jetelotrávy přináší výhodu s ohle-
dem na rychlejší zavadání travin,  
a tudíž se pokos udržuje načechra-
nější. Jetelotrávy na orné půdě se 
méně zaplevelují a jsou odolnější 
vůči poléhání. Jejich výnos bývá 
zpravidla vyšší. Strniště je odol-
nější vůči pojezdům a lépe chrání 
půdu před vysýcháním, zejména 
v případě obsahu jetele plazivého. 
V případě příměsí travin ve směsi 
se zvyšuje i podíl vlákniny a zkva-
sitelných cukrů. 

   „I pěstování víceletých pícnin 
vyžaduje startovací dávku dusí-
ku, ale i fosforu, díky kterému se 
podporuje zdravý růst kořenů a tím  
i vytrvalost v porostu,“ uvedl  
ing. Houdek. 

   Nevýhodou pěstování směsek 
je potřeba očkování osiv jetelovin 
rhizobii, a to především v případě 
vojtěšky a při nižším zastoupe-
ním jetelovin v porostu. Výsev na 
urovnaný povrch by měl být samo-
zřejmostí, taktéž poválení po skliz-

ni krycí plodiny či odplevelovací 
seče, k němuž bohužel mnohdy 
nedochází. Taktéž by se nemělo 
zapomínat na odstranění zbytků 
nejlépe na podzim, nejpozději zja-
ra. 

   Také sečení porostu přináší ně-
kolik úskalí. Pro dokonalou seč je 
nezbytné mít ostré nože. Čím je 
řez hladší, tím rychleji po seči rost-
liny znovu obrůstají a zadržují více 
vody. Také nedochází ke kontami-
naci patogeny. Navíc nedochází 
k vytrhávání slabě zakořeněných 
rostlin z porostu. Jako bonus je 
nižší energetická náročnost se-
čení a snazší posečení v případě 
polehlého porostu. 

   Pro sklizeň můžeme volit řezač-
ky, které jsou vhodné jak pro nižší 
i pro vyšší sušinu píce a pro mladé 
i starší porosty. Sklizeň sběracím 
vozem je však vhodná spíše pro 
mladé porosty při nižší sušině. Tato 
sklizeň se hodí spíše pro konzer-
vaci v jamách. Pro silážování do 
vaků je nejvhodnější mladá píce 
nakrátko řezaná s nižší sušinou. 
Naproti tomu sklizeň sběracím li-
sem se hodí spíše pro menší po-
zemky při druhých a třetích sečí. 

Soňa Jelínková
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„Sberbank CZ svým kolegům doporučuji, 
nabídka na fi nancování vždy patří k nejlepším,“ 

Jedním z realizovaných projektů je výstavba silážních 
žlabů ve středisku Krucemburk. 

záležitosti vyřizujeme a potkáváme 
se s nimi.

Doporučil byste Sberbank CZ 
svým kolegům? A proč? 
Sberbank CZ svým kolegům 
doporučuji, a to ze dvou důvodů. 

Jsme na začátku roku 2018, jak 
ale hodnotíte rok 2017?
Podle naturálních ukazatelů jsou 
naše výsledky v rostlinné výrobě 
špičkové a v živočišné spíše průměrné. 
Ekonomické výsledky jsou však 
ve srovnání s předchozími roky 
slabší. Každý hospodář drží v ruce 
nákladovost, ale druhou stranu 
mince, tržby a příjmy, ovlivňuje řada 
faktorů mimo podnik. Zemědělci 
musí stále ještě sbírat vyjednávací 
sílu k dohodnutí rovnocenných 
podmínek s odběrateli. Důležité je 
též, aby se podmínky pro hospodaření 
v ČR co nejvíce podobaly těm v EÚ. 

Investujete i letos do rozvoje 
společnosti? V jaké oblasti? 
V roce 2018 plánujeme investice 
za 36 mil. Kč, z nich přibližně 5,5 mil. 
chceme použít do strojů, 2,5 mil. 
ve zpracovně masa a výrobně uzenin 
a zbývajících 28 mil. do živočišné 
výroby. Postavíme 4 silážní žlaby, 
dva v minulém roce rekonstruované 
zastřešíme, zmodernizujeme hnojiště 
a obnovíme některé technologie. 
Chceme pokračovat v nákupech 
půdy. Mezi „investice“ do rozvoje 
společnosti lze zařadit i údržbu 
strojů a staveb. Plánujeme též 
investice do vzdělávání 
zaměstnanců. 

Co je pro Vás při spolupráci 
s bankou nejdůležitější? 
Při výběru banky se chováme 
podobně jako při pořízení každého 
jiného vstupu do výroby, rozhoduje 
cena při splnění dalších podmínek 
(např. zástava, doba splatnosti, 
rozložení splátek aj.). Podstatný 
je též způsob jednání banky 
a pracovníků, se kterými potřebné 

Nabídka na fi nancování každého 
projektu je konkurenceschopná, vždy 
patří k nejlepším. A v našem regionu 
za banku jedná srozumitelným, 
rychlým a korektním způsobem 
Ing. Martin Typl.

říká ředitel akciové společnosti 
Zemědělská a.s. Krucemburk 
Ing. Jiří Uchytil.

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
Ing. Martin Typl, e-mail: typl.martin@sberbankcz.cz, tel.: 731 467 137

SB18-033 medialni prezentace 2018-01TISK - Krucemburk.indd   1 04.03.2018   10:53:50

   Vynikající příležitostí pro 
získání podnětných informací 
a výměnu zkušeností byl Den 
otevřených dveří, který uspo-
řádala společnost KLAS Ne-
koř a.s. v tradičním termínu  
22. února ve svém sídle na Še-
divci. V areálu bylo připraveno 
mnoho strojů značek Claas, do-
plněných nejmodernější techni-
kou pro aplikaci kejdy od firem 
Kaweco, Väderstad či Kverne-
land.

   Aplikace kejdy byla jedním 
z hlavních témat celé akce. Na 
první pohled na to poukazo-
vala souprava traktoru Claas 
Xerion 4500 Trac VC a cis-
terny Kaweco DTS, připojené 
prostřednictvím „labutího krku“. 
Tento systém má několik výhod. 
Umožňuje variabilitu aplikáto-
rů, které je možné zaměňovat,  
a tím zvyšovat možnou využi-
telnost soupravy. V případě ne-
potřeby může být také cisterna 
Kaweco od Xerionu odpojena  
a traktor využíván jako polní 
tahač. Verze VC s otočí kabi-
ny přináší ještě další způsoby 
využití, např. jako nosič velko-
plošného sečení, kdy obě řidi-
telné nápravy a kabina řidiče 
umístěná velmi blízko rovině 
sečení přinášejí obsluze max. 
komfort a obratnost. V agrega-
ci se silážní lopatou dokáže být 
Xerion v režimu krabího chodu 
velmi výkonným pomocníkem 
pro rozhrnování a dusání. Tyto 
schopnosti dělají z Xerionu vše-
stranného pomocníka s krátkou 
dobou návratnosti vynalože-
ných prostředků na pořízení.

MODERNÍ TECHNOLOGIE
aplikace kejdy a digestátu

Hlavním tématem Dne otevřených dveří společnosti KLAS Nekoř byla aplikace kejdy. K vidění byla moderní souprava traktoru Claas 
Xerion 4500 Trac VC s aplikační cisternou Kaweco Double Twin Shift a aplikátoru značky Väderstad Carrier X o záběru 5,25m.

Ředitel podniku AGRO Liboměřice, (vlevo) 
Ing. František Paulu, si od nové cisterny 
slibuje vysokou denní výkonnost při aplika-
ci, účinnou eliminaci ztrát dusíku a též start 
nových technologií, jako systému Strip-Till. 
V dodávkách kvalitního strojového vybave-
ní našel spolehlivého partnera ve společ-
nosti KLAS Nekoř a.s., kterou při předává-
ní stroje zastupoval Ing. Petr Kosek
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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

CSOBL_Inzerce_zemedelsky_program_AGRO_200x120mm.indd   1 12.09.17   10:56

   Začalo to mléčnými kvótami  
a následovaly ty cukerné. Ukon-
čení kvót v posledních deseti le-
tech bylo pro naše zemědělství i 
potravinářství jednou z největších 
změn.

   Česká republika a řepa byly to-
též.  Tradice a kvalita tu vždy v je-
jím pěstování neoddiskutovatelně 
byly. Pojďme se podívat do historie 
u nás a ještě i v Rakousko-Uher-
sku. 

   Zdrojem informací byl 
časopis EURO č. 39 ze 

dne 25. 9. 2017.

   První řepný cukrovar na našem 
území vznikl v roce 1810 v Žákách 
u Čáslavi, druhý o rok později v Li-
běchově a pak několik dalších. 

   Dokonce v roce 1813 byl zřízen 
učební obor cukrovarnický. 

České země produkovali zhruba 90% cukru 
v celém Rakousko-Uhersku 

  Zajímavé je, že poměrně brzy 
zase vše zaniklo. Důvodem byl 
třtinový cukr dovážený do Evro-
py. Nedokázali jsme konkurovat. 
Jinak tomu ovšem bylo ve Francii, 
kde vše fungovalo a změna začala  
i v Rakousku. Střídavé hospodář-
ství nahrazoval trojpolní systém. 
Káva vytlačovala čokoládu a mu-
sela se sladit! Kolem roku 1820 
nastal pád zemědělských cen. 
Ceny obilí byly hluboce pod ná-
klady, a tak šlechtické velkostatky 
hledaly to, co by se trochu vyplati-
lo dělat. Další „nový“ cukrovar tedy 
vznikl v roce 1829 v Kostelním Vy-
dří. Technologicky využívali i úplné 
zbytky, které vypalovali na koňak. 
V roce 1831 vznikly další čtyři 
cukrovary, i když ten vzorový nijak 
zvlášť nevynášel. Ten nejvýznam-
nější postavil kníže Thurn-Taxis 
v Dobrovici u Mladé Boleslavi, no 
a dnes je to největší dosud fungu-
jící cukrovar u nás. 

   Největší boom nastal mezi lety 
1835-1838, vzniklo 62 cukrovarů. 
V roce 1870 se začaly prodávat 
akcie cukrovarů. Vzápětí však při-
šel krach na vídeňské burze v roce 
1873. V Česku se rychle zvládla 
a až do první světové války vše 
fungovalo. Počátkem let devade-
sátých produkovaly české země 
zhruba 90% cukru v celém Ra-
kousko-Uhersku a více než dese-
tinu veškerého cukru vyrobeného 
na celém světě. Také jsme na to 
byli patřičně pyšní. Také to zna-
menalo práci pro 40 tisíc lidí. V 70. 
letech začaly vznikat rolnické akci-
ové cukrovary. 

   V roce 1925 se v českých  
a moravských cukrovarech vyro-
bilo nejvíce cukru v naší historii, 
pak bohužel přišel trvalý úpadek. 
Světový trh se nasytil, jeho ceny 
padly a Československo navíc při-
stoupilo k několika mezinárodním 
dohodám, které na vývoz uvalily 
kvóty.
 
   Dá se jen odhadovat, že se trh 
zachová podobně, jako když se 
ukončily mléčné kvóty. Pro evrop-
ský cukrovarnický průmysl každo-
pádně nastává nová etapa. 
  
   Cukr je přitom klíčovou komo-
ditou pro řadu dalších potravinář-
ských odvětví. 

   Cukrová řepa je také zařazena 
mezi citlivé komodity a jistě si to 

ve srovnání s evropskými dotace-
mi zaslouží. Je důležitá i pro naše 
pole v osevním postupu. 

   A cukrovary, které nám tu ještě 
zbyly? Je jich pět, pouze tři jsou 
v rukou českých vlastníků. 

Tereos TTD  
- francouzsko-německý 

kapitál

Marovskoslezské  
cukrovary  

- nenechte se zmást 
názvem  

- vlastníkem je 
Rakousko

Litovelská cukrovarna  
- český vlastník

Cukrovar Vrbátky  
- Česko

Hanácká potravinářská 
společnost  

- Česko

Pozn. Za humny jsem měla cukro-
var Hrochův Týnec. Prach sprostý 
kalkul dřívějších politiků, kteří ho 
zaprodali a jsou zodpovědní za 
nynější měsíční krajinu. Smutný 
osud. 

Ing. Rektorisová Vanda,
ředitelka, RAK PA
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   Aktuálně koukám v televizi na 
rady jak bojovat s nachlazením. 
Strava, zdravá strava. Antioxidan-
ty, přírodní antibiotika, minimum 
cukrů a rafinovaných potravin. Po-
kud jich jíme hodně, vytváříme ide-
ální podmínky pro viry a bakterie 
v našem těle.

   Čím dál častěji se také setkává-
me s tím, že lékař předepíše anti-
biotika, která ale nezaberou. A tak 
se předepíší jiná a doba léčby se 
prodlužuje. Na vině může být víc 
věcí. Nesprávně určená diagnóza, 
tzv. preventivní předepsání antibi-
otik na základě „kouknutí“ do krku. 
S tím souvisí i odolnost našeho 
organismu a hlavně tedy bakterií, 
které si zvykly, a tak potřebují ke 
své likvidaci buďto vyšší dávky 
nebo jiný typ antibiotik. Často se 
také setkávám s názory, že odol-
nost proti těmto lékům je i díky vy-
soké konzumaci masa.

   V časopise dTest vyšlo, že 
hospodářská zvířata jsou léčena  
a zbytky ATB se dostávají do 
potravinového řetězce. V tom-
to případě však musíme hovořit 
o nevhodném nebo nadměrném 
používání ATB v chovech. V mi-
nulosti se také ATB přidávala do 
krmiv, aby zvířata lépe a rychleji 
rostla. Od roku 2006 je však toto 
použití v Evropské unii zakázáno. 
Od roku 2010 – 2015 kleslo pou-
žití ATB v ČR téměř o třetinu. Je 
důležité podotknout, že jsme v ce-
losvětovém měřítku v průměru. 
Státní veterinární dozor pravidelně 
kontroluje zbytky ATB v mase i ve 
vnitřnostech. Kromě masa hospo-
dářských zvířat to jsou i ryby a dále 
v mléku, medu, vejcích.

ZIMA, NEMOCI  
A ANTIBIOTIKA

   Znovu bychom rádi podotkli, že 
v mase českého původu máme 
větší záruku, že jsou všechna fak-
ta dodržena. Nemůžeme však ga-
rantovat stejnou kvalitu i u výrobků 
ze zemí mimo EU.

   Pokud se i přes zdravou stravu 
nevyhnete typickým zimním ne-
mocem, ať už z nachlazení nebo 
chřipkám, než sáhnete po medika-
mentech, zkuste přírodní zdroje.
Mezi přírodní antibiotika patří med, 
propolis, zázvor, česnek, skořice, 
kurkuma aj.

 

   Pokud se ATB nevyhnete, pa-
matujte, že začínají působit až 
cca po 72 hodinách. Měli byste být 
v klidu, nekombinovat s alkoholem  
a pečlivě číst příbalové letáky pro 
případné kontraindikace. A neza-
pomeňte na probiotika!

   Ať jste zdraví a žádná ATB ne-
potřebujete!

Ing. Rektorisová Vanda,
ředitelka, RAK PA

Další akce, které jsou před námi:
● 6. 4. 2018 - seminář na téma jednotná žádost ve Svitavách
● 9. 4. 2018 - seminář na téma jednotná žádost v Českých Heřmanicích

● 11. 4. 2018 - seminář na téma jednotná žádost v Černé za Bory
● 13. 4. 2018 - seminář na téma jednotná žádost v Tuněchodech
● 26. 4. 2018 - valná hromada RAK PA● druhá pol. května 2018 - Polní den věnovaný řepkám 

                                             a travám na semeno v Nekoři
● 7. 6. 2018 - Orlický pohár – chovatelský den● 19. – 20. 6. 2018 - Naše pole Nabočany

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

Vtipy
Čím víc vážíš, tím jsi těžší pro únosce.

Chraň se - dej si dort!

Jen 1 jablko denně stačí na uklidnění nervů.
Stačí, když ho hodíte prudce a přesně.

Prase umíš Francouzky?          Vý, vý, vý...

„Volám ti jen, abych ti řekl, že jsi to nejlepší co mě 
v životě potkalo a že tě moc miluju.“
„Pane, dovolal jste se do pivovaru!“

„Ano, já vím.“

U nás doma je 
osvědčený lék 

směs medu, šťávy 
z citronu a lisova-
ného česneku ve  
stejném poměru. 
Užíváme 1 čajo-

vou lžičku 2x den-
ně. Kvůli tlumení 
pachu z česneku 

můžeme zapít 
mlékem.

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
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Přijde žížala k žížale na návštěvu a ptá se:  
„Je doma manžel?“ 

„Ne, kluci ho vzali na ryby.“ 



Spousta přídavných jmen, na 
která klademe důraz ve snaze 
konzumovat jen to nej, to top...

   Byli jsme na obědě s partnerem RAK PA 
v Praze v oblíbené restauraci, kterou od de-
vadesátých let vede jedna rodina. Nabízí řec-
kou kuchyni, a tak servírují od ryb po typické 
skopové maso pro tuto destinaci. Než se nám 
podařilo zaparkovat, byla paní svědkem ob-
jednávky dvou hostů, může a ženy. Paní se 
obsluhy zeptala, zda je nabízené skopové 
maso čerstvé. Vrchní odpověděl bez jediné-
ho zaváhání, samozřejmě že ano. Snad ona 
rychlá odpověď vyvolala v dotyčné pochyb-
nosti a tak pokračovala v otázkách. „Když je 
tedy čerstvé, běhalo to tedy ráno? Obsluha 
s nadhledem a úsměvem odpověděla ne, ale 
jsem si jistý, že před dvěma dny ano. Paní se 
nedala. Takže to není čerstvé! Máte tu něco 
čerstvého, co dnes ráno běhalo? Kolegyni, 
která vše sledovala, se chtělo vstoupit do dia-
logu se slovy, „kuchař!“

   Do toho jsme přijeli, takže konec nevíme, ale 
dvojice zůstala a obědvala. Dost možná lilek. 

   Můžeme teď polemizovat, zda by běžnému 
člověku z města vůbec chutnal pokrm, kdy-
by věděl, že zvíře z kterého donesou pečeni 
ráno, běhalo. 

Hlavní poznatek je ale ten, že 
lidé stále nerozumí kvalitní gast-

ronomii ani potravinám. 

   Přijdou do řeznictví, chtějí co nejčerstvěj-
ší kousek hovězího z kterého doma udělají 
steak. Jaké je pak překvapení, když tuhou 
žužlavou hmotu nemohou ani uříznout natož 
rozžvýkat. Naštvaně to pak většinou shrnou 
slovy, to bylo ze stoletý krávy. Naopak sklí-
zí úspěchy argentinské a brazilské hovězí 
steaky za nekřesťanské peníze. Proč? Maso 
z nich bylo uzrálé. Stačilo v něm dojít k che-

mickým procesům, zrání, po dobu cesty. Často 
se maso bourá přímo na lodi. Laicky přiblíženo, 
po porážce dochází k tak významným změnám 
v mase, které mají přímý vliv na kulinářské 
zpracování. Tak třeba dvě hodiny po porážce 
syrové maso spotřebovává kyslík. Dva dny po 
porážce se svaly stahují. Právě v této době se 
často dostává maso na pult a právě v této době 
je nejméně vhodná doba na jeho úpravu v ku-
chyni. U vepřového masa je ideální doba zrá-
ní jeden týden, u hovězího minimálně 14 dní, 
ideálně 3 týdny. Proč tedy takové maso nemá-
me na pultech? Zkrátka doba zrání něco stojí. 
Uskladnění za přísných podmínek, nemůže se 
někde válet, manipulace s ním, ale třeba i ztrá-
ta hmotnosti, která je i 10 – 15%. To pak zaplatí 
koncový zákazník. Zajímavé je, že u českého 
masa tak ochotní připlatit si lidé nejsou. 

   Ne vždy je tedy dobré za každou cenu vyža-
dovat čerstvé, obzvlášť u masa. Pokud budete 
chtít doma pomoct masu dozrát, lze to. Pozor 
ale, aby se proces zrání nezměnil v proces hni-
loby. Maso je velmi náchylné a v průmyslu jsou 
přísná pravidla. Maso visí v průvanu, vzduch 
se filtruje aby se maso neinfikovalo, musí být 
správná teplota a vlhkost. 

   Přesto můžeme zkusit „košilkování“ masa. 
Čistou textilii namočíme do slané vody, vyždí-
máme a zabalíme do ní maso. Můžeme použít 
i suchou látku. Maso každý den přebalujeme 
do čisté látky, která saje z masa vodu. Nej-
méně pracnou možností je použití vakuových 
baliček. Pro jistotu můžete přidat i sůl, česnek, 
pepř, které brání rozvoji bakterií. 
No a dobře rozleželé hovězí charakteristicky 
voní a ztmavne. 

   No a u masa bílého – kuřecí, králičí, stačí 
kratší doba zrání. Vždyť vzpomeňte na babičky 
a prababičky. Když se zabily králíka, nepekly 
ho hned, ale nechaly ho takzvaně „vydýchat“. 

   No a jak kulinářsky 
zpracovat kus flákoty? 

Hledejte typy v našich receptech 
v dalším zpravodaji. 

Ing. Rektorisová Vanda,
ředitelka, RAK PA

Čerstvé, fit, bio… PROSTĚ NEJ!

Další akce, které jsou před námi:
● 6. 4. 2018 - seminář na téma jednotná žádost ve Svitavách
● 9. 4. 2018 - seminář na téma jednotná žádost v Českých Heřmanicích

● 11. 4. 2018 - seminář na téma jednotná žádost v Černé za Bory
● 13. 4. 2018 - seminář na téma jednotná žádost v Tuněchodech
● 26. 4. 2018 - valná hromada RAK PA● druhá pol. května 2018 - Polní den věnovaný řepkám 

                                             a travám na semeno v Nekoři
● 7. 6. 2018 - Orlický pohár – chovatelský den● 19. – 20. 6. 2018 - Naše pole Nabočany

Termíny budou včas upřesněny. 
Budete informováni na www.rakpa.cz.
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ZKRÁTKA LEPŠÍ 
KONZERVANTY
FIBER TECHNOLOGY
Silážní přípravky nové generace kombinují 
vlastnosti doposud používaných konzervantů 
a zcela nového mechanizmu bakteriálních 
enzymů. To umožňuje nejen úspěšnou 
fermentaci rostlinné hmoty, ale i výrazné 
zvýšení  stability a degradovatelnosti siláží 
v bachoru nebo fermentoru.
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   Růst světové populace a změny 
klimatických podmínek vytvářejí 
neustálý tlak na růst produkce po-
travin v klimaticky vhodných oblas-
tech. Reakcí na tento požadavek 
je hledání nových, spolehlivých  
a bezpečných účinných látek. Jed-
nou z možností je hledat účinné 
látky tam, kde se přirozeně vysky-
tují a jejich účinek je potvrzený – 
jako například miliony let společ-
ného vývoje bakterií a rostlin.

   Je tu opět jaro a příroda se pro-
bouzí ze zimního spánku. S ní se 
probouzí i aktivity všech distribuč-
ních firem, aby Vás nalákaly na 
své pestrobarevné nabídky všech 
možných a skvělých hnojiv a pří-
pravků. My Vám místo toho nabí-
zíme inspiraci příběhem bakterií  
a rostlin: 

   Kdysi dávno, před miliony let, 
začal společný život dvou velkých 
rodin - rostlin a bakterií. Pravděpo-
dobně se nejdříve objevily „zele-
né rodiny“ (rostliny) a až po nich 
„černé rodiny“ (bakterie a houby). 
Pravda je taková, že žily hned od 
začátku vedle sebe. Neměly na 
výběr. Byly závislé na teple, vlhku, 
dostatku jedlých minerálů. Zpočát-
ku o sobě možná ani nemusely 
vědět. „Zelené rodině“ vyhovovala 
slunečná místa těsně při hladině 
vody a „Černé rodině“ Slunce va-
dilo a ukrývala se v teplém bahně 
a pod listy. Čas běžel, obě rodiny 
se stále zvětšovaly a dostaly se  
i na místa, kde jim nebylo vždy 
dobře. Střídaly se teploty, pády 
meteoritů, výbuchy sopek, celé 
kontinenty se přesouvaly od rovní-
ku až k pólům. Statisíce roků byly 
v peci, potom zase hluboko pod 
ledem. A protože platí, že „ve dvou 
se to lépe táhne“, tak se tyto dvě 
velké rodiny dohodly, že si pomů-
žou.

   „Zelená rodina“ díky fotosynté-
ze uměla dobře pracovat s energií 
Slunce. Denně na jednom hektaru 
přijala energii mnoho megawattů. 
Část z ní ihned snědla a část 

Listová stimulace trochu jinak
uložila do komory, jako zásobu 
ve formě cukru, škrobu a celu-
lózy. 

   „Černá rodina“ Slunce nesná-
šela, zato uměla čerpat a ukládat 
energii zemského jádra, rozpouš-
tět kameny kyselinami a uvolňovat 
z elektricky neurálních sloučenin 
anionty a kationty. Část z nich 
ihned sama snědla a část uklá-
dala do zásoby ve formě prekur-
zoru adenozintrifosfátu (ATP).

   Obě rodiny pochopily, že si mo-
hou pomoct. Navzájem si otevřely 
sklady a získaly tak přístup k zá-
sobám energie ze zdrojů, které 
jim do té doby nebyly přístupné. 
Bakterie a houby mohly čerpat 
energii Slunce, i když je přímé 
Slunce zabíjelo, zejména cukr  
a škrob jim velmi chutnal. Rostli-
ny mohly zase čerpat energii z já-
dra Země, tedy z míst, kde neměly 
pro sebe dostatek kyslíku a světla, 
a zachutnaly jim kationty, anionty  
a hlavně ATP.

   Rostliny se naučily pracovat  
v biochemickém Citrátovém (ane-
bo Krebsovu) cyklu pomocí univer-
zální lopaty, která se jmenuje ATP. 
Tato lopata najde díru v plotě mito-
chondriální membrány, vezme živi-
nu na jedné straně plotu v žalud-
ku rostlinné buňky (mitochondrie)  
a přehodí jí na druhou stranu plot 
u. Na jedné straně membrány 
vzniká nedostatek a na druhé pře-
bytek. Rozdílná velikost hromad 
živin na dvou stranách membrány 
nutí rostlinu malou hromadu živin 
stále doplňovat živinami z kořenů 
a velkou hromadu uložit v podobě 
cukrů. Čím je lopat víc, tím rych-
leji přehazují živiny přes plot, tím 
rychleji rostlina během ohraničené 
doby od setí do sklizně odebírá ži-
viny z půdy a tím více cukrů vytvo-
ří. Díky ATP lopatě se vykoná více 
práce. Víc práce znamená víc 
uložené energie, víc živin ode-
braných z půdy a vyšší úrodu.

   Obě dvě rodiny si během 
opakovaných, pro život ex-
trémně nepříznivých podmí-
nek, vyvinuly techniky přežití, 
vzájemně „se naučily“ využívat 
produkty svých metabolizmů  
a i přes velké starosti a utrpení 
se ve vzájemné symbióze dožily  
20. století. 

   Najednou člověk, kterého viděly 
trápit se nejdříve sběrem, potom 
ruční orbou, koňmi, přišel s trak-
torem. Přišel na půdu s těžkou 
technikou, která z půdy vytlačuje 
vzduch. Lidé, koně a krávy si už 
do vyorané brázdy nechodí ulevit, 
naopak seberou nejen úrodu, ale 
ukradnou ještě i posklizňové zbyt-
ky biomasy. „Černá rodina“ nemá 
kde žít, nemá kyslík k životu, déšť 
ji odplaví, protože nemá hnijící lis-

ty, na kterých by se přichytila, chy-
bí jí cukr, škrob a celulóza. Proto 
„Černá rodina“ postupně hyne.

Z „Černé rodiny“ přežívají v takové 
půdě jen nejodolnější a nejagre-
sivnější. Ti čekají, až rostlina sama 
dá cukr, škrob a celulózu. Aby pře-
žili, rostlinu napadnou, zničí ji dří-
ve, než sama ukončí svůj životní 
cyklus. 

   Člověk je ale vynalézavý, apli-
kuje pesticidy, rozhodl se zničit 
patogenní organizmy. Tím ale víc 
naruší rovnováhu, tlačí „Černou 
rodinu“ do kouta. Dává tak šanci 
více agresivnějším škůdcům, na 
které už účinné látky pesticidů ne-
stačí.

   Proto člověk vynašel genetickou 
modifikaci rostlin, aby úplně zabrá-
nil hladové „Černé rodině“ útočit na 
živé rostliny. Pokud se to podaří, 
tak si rodiny navzájem zamknou 
své sklady a obě dvě velké ro-
diny zahynou. Člověk, který žije 
na Zemi tisíckrát kratší čas než 
obě naše rodiny, ignoruje spojení 
mezi nimi a svou nenasytností si 
tak řeže větev sám pod sebou. 
Místo toho, aby se od přírody něco 
naučil a podpořil staré spojenectví 
obou rodin.

   Aby to nebyl příběh se špat-
ným koncem, nabízíme přípravek 
PROVEO star, který zastupuje 
vymírající „Černou rodinu“. Dává 
rostlinám na list prekurzor ATP. 
Není to cizí chemická látka, „Ze-
lená rodina“ tuto látku zná miliony 
let. Dobré bakterie pečlivě vybe-
reme, vychováme a necháme je 
vytvořit ATP. Doplníme to složkou 
jiných dobrých organizmů, kte-
ré přirozeně žijí na listech rostlin  
a ničí patogenní houby. Rostlině 
tím dáme signál, aby se sama za-
čala bránit před patogeny.

   Rostlina tak lépe odolává kli-
matickému a pesticidnímu stresu. 
Odstraněním stresu může porost 
delší čas v průběhu vegetace pra-
covat pro nás, vytváří více cukrů, 
škrobu, olejů a celulózy. Bioche-
mický výkon porostu je větší. Re-
spirace zelené hmoty i půdy, jak 
dokázaly testy, roste. Potvrdila se 
vyšší odolnost vůči patogenům  
a lepší zdravotní stav porostů.

   Abychom dosáhli výborné vý-
sledky, nemusíme plýtvat pevnými 
hnojivy, neúměrně zvyšovat dávky 
pesticidů, či používat geneticky 
modifikované rostliny.  Skutečně to 
funguje, přesvědčte se o tom tak, 
jako jsme se přesvědčili my.

Ing. Jiří Teren, manažer prodeje
Envi Produkt

Ing. Jiří Teren
manažer prodeje

   
 

 

Zvyšuje odolnost rostlin vůči patogenům,  
zejména houbovým nemocem 

Snižuje účinky klimatického a herbicidního stresu 

Zkracuje čas potřebný na regeneraci porostů 

Zvyšuje příjmy živin a pomáhá tak lépe využít základní hnojení 

Účinek není závislý od vhodných klimatických podmínek,  
které jsou nutné pro aplikaci přípravků se živými bakteriemi 

www.enviprodukt.cz 
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   Dovolím si pár  
poznámek k trhu, který 
je specifický a pocho-
pitelně jako většina 

agrárního trhu, státními 
vstupy pokroucený. 

   V žádném případě ho nechci na-
rovnávat. Jestli ho totiž, slavnost-
ně, idealisticky ve středu Evropy 
s otevřenou ekonomikou narovná-
me, tj. oprostíme od státních inter-
vencí, tak uvolníme prostor ještě 
více než dosud, zkušeným lídrům 
EU mléčné ligy. Nezbývá, v naší 
otevřené ekonomice, v mléčném 
sektoru, ať se nám to teoreticky 
makroekonomicky jakkoliv nelíbí, 
přebírat způsoby řízení mléčného 
trhu z okolních ekonomicky vy-
spělých zemí jak jen to jde. Nejde 
ani náhodou o to, abychom byli 
dotačně zhýčkaní, ale dostatečně 
finančně vybavení k tomu, aby-
chom v té mléčné lize EU vůbec 
vydrželi. 

   K tomu bychom měli znát všechny 
podpory, nejen ty finanční, ale tře-
ba i podmínky pro podnikání v obo-
ru, které v okolních zemích existují 
a obdobně je aplikovat také u nás. 
Všímejme si také toho, jak jsou 
v okolních zemích podporovány 
místní výrobky. Jak jsou podporo-
vána odbytová družstva. Nestačí 
přece, aby družstva měla členy,  

a přitom neměla sílu nic podstat-
nějšího vyjednat. Všímejme si 
nejen, spolu se zpracovateli ceno-
vých výhledů tragických, ale hle-
dejme i výhledy optimistické. 

   Důležité jsou v našem prostře-
dí i odborné kontroly. Jestliže se 
oprávněně chlubíme, že naše 
mléčné výrobky jsou z nejkvalit-
nějších a nejkontrolovanějších na 
světě, tak tyto argumenty dávejme 
více na stůl a před oči zákazníků. 

   Zároveň stejné parametry poža-
dujme logicky u dovážených pro-
duktů. To vše proto, abychom měli 
i nadále dostatek tak důležité suro-
viny pro naše zdraví, jako je mléko 
a výrobky z něj. 

   Přeji Vám krásné Velikonoce 
s máslovým mazancem. 

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

Mléko  ,,trh - netrh“

Uvědomme  
si všichni 

ve vertikále 
prvovýroba, 
zpracovatel, 

obchodník, že jsme 
opravdu na jedné 

lodi na sobě 
vzájemně závislí.

8.–12.
dubna

Navštivte náš stánek a získejte zvýhodněný pronájem nového SUV. 
Stačí na místě vyplnit krátký dotazník.

TECHAGRO 2018

Zveme vás na mezinárodní veletrh zemědělské 
techniky TECHAGRO.

8.–12. dubna 2018
Výstaviště BVV Brno
Pavilon G2, stánek č. 009

03017_UCL_Techagro_letak_A5H_210x148_V05.indd   1 19.03.18   14:54

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
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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 
 
                

Koop_zemedelstvi_A4_H_03.indd   1 22/11/2017   17:0116



17

�

�

�

�

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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Rozhovor s Ing. Pavlem Sekáčem, Ph.D.

Ing. Pavel Sekáč, Ph.D.
Náměstek pro řízení Sekce 

 pro fondy EU, vědu, výzkum 
a vzdělávání MZe

1. Jaký je Váš vztah k Pardubic-
kému kraji?
   Původem jsem Východočech, 
sice ne z Pardubického kraje, ale 
z Královehradeckého, konkrét-
ně ze Dvora Králové nad Labem. 
Ze strany mé matky máme histo-
rii rodu zahradníků od Náchoda, 
s vazbou na Jaroměř a můj pradě-
da nakonec i zapustil kořeny jako 
pomolog ve Dvoře Králové. 

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 je stále produkce 
potravin a surovin pro jejich výro-
bu. Nicméně dnes jsou v popředí 
témata, která souvisí s péčí o kraji-
nu, nakládáním s přírodními zdroji 
a udržitelným způsobem hospoda-
ření. Zejména z důvodů hlubšího 
poznání a vědomí skutečnosti, že 
ve velmi blízké budoucnosti bude 
pokračovat růst hustoty populace 
na Zemi a všichni budou potřebo-
vat jíst, jsou tato témata čím dál víc 
eskalována. To ovlivní i směřování 
a vývoj zemědělství do budoucna.
Zemědělství je obor, který má 
spousta ekonomů tendenci přehlí-
žet nebo z neznalosti jeho potenci-
álu podceňovat. Nebudu zde roz-
vádět, proč tomu tak je, ale řeknu 
svůj koncentrovaný stručný pohled 
a názor. Zemědělství je strategické 
odvětví, které musí mít svoje pev-
né místo v národním hospodářství. 
Stát musí mít zájem o jeho rozvoj 
v souladu s principy udržitelného 
hospodaření a k tomu využít všech 
dostupných poznatků vědy. 

3. Považujete zemědělství za 
atraktivní obor? 
   Já ano. Bohužel jak sleduji stra-
tegii ČR např. v oblasti školství, 
zejména základního a odborného 
středoškolského vzdělávání, tak 
mě naplňuje současný vývoj smut-
kem. Vývoj bohužel nereflektuje 
potenciál a možnosti oboru a do-
chází k neustálému poklesu stu-

dentů na středních zemědělských 
školách. Když někomu představím, 
co vše zemědělství nebo i lesnictví 
může nabídnout nebo využít, ať 
už v oblasti moderních technologií 
nebo poznatků, tak se setkám čas-
to s údivem. Děti při rozhodování 
o svém budoucím studiu o těchto 
možnostech a příležitostech neví. 
Našim cílem musí být jim tento 
obor přibližovat. Budoucnost bude 
patřit hledání nových možnos-
tí uplatnění, snižování nákladů, 
úspoře energií, robotizaci, biotech-
nologiím, bioinženýrství, precizní-
mu zemědělství, analýze velkého 
množství dat už proto, že země-
dělství je multidisciplinární obor. 
Máte pocit, že je to neatraktivní 
obor? Pro mě byly vždy velkou 
inspirací v zemědělském vývoji 
státy, jako je Izrael, Velká Británie, 
Holandsko nebo USA. Tam když 
se podíváte na provázání školství 
s praxí, aplikace poznatků z vý-
zkumu do praxe, tak pochopíte, že 
je to obor s obrovským potenciá-
lem. Nebude dlouho trvat a velmi 
hlasitě se začne řešit nová zelená 
revoluce. Revoluce postavená na 
genovém inženýrství. 
4. Proč se podle Vás potýká 
s generačním problémem? 
   Pro mladou generaci není sou-
časné pojetí oboru atraktivní. Je 
to obor s vazbou k místu a půdě, 
s potřebou odpovědnosti a ne-
ustálé péče, ať už o půdu nebo 
živý inventář. Tyto vazby jsou se 
současnou dynamickou dobou  
a trendem zájmů mladé generace 
v rozporu. Nicméně na konci toho-
to tmavého tunelu svítí světlo. Člo-
věk má genetickou výbavu nasta-
venou evolučně tisíce let zpět na 
aktivní bytí v přírodě a tam je velká 
šance, že rozumným uchopením 
moderních technologií a možnosti 
trávit svůj čas v méně stresovém 
prostředí „volné přírody“ atraktivi-
ta oboru i pro mladé lidi poroste. 
Takový trend návratu k zeměděl-
ství, potažmo přírodě, může a už 
i je uplatňován lidmi unavenými 
z hi tech oborů, kteří pochopili, že 
ač se stroji pracují, oni sami stroji 
nejsou.

5. Jak vnímáte práci a význam 
Agrární komory ČR? 
   Pro mě je Agrární komora ČR 
partnerem při diskusích nad téma-
ty, které mám na Mze na starosti. 
Jako obchodník potřebuje zpětnou 
reakci zákazníka, tak i Agrární ko-
mora zajišťuje tuto zpětnou vazbu 
od zemědělců nám zástupcům 
státní služby. 

6. Jak byste zhodnotil sou-
časnou situaci v zemědělství 
– (ceny komodit, trh s půdou, 
velký vliv obchodních řetězců)? 
– můžou být jiná téma z vašeho 
pohledu
   Pevně věřím, že je za námi 
doba, kdy jsme se museli v České 

republice veřejně ubezpečovat o 
potřebnosti zemědělství. Nicméně 
rozdíly mezi jednotlivými členský-
mi státy EU v úrovni zemědělství 
tu jsou a bavíme-li se o jednotném 
trhu, tak právě mnohdy značná 
rozdílnost dílčích ekonomik vytváří 
velmi komplikované prostředí pro 
nalezení shody a jednotného po-
hledu. 

7. Jak vidíte SZP v příštím ob-
dobí a její dopad na naše země-
dělství? 
   Musíme se snažit vyjednat ta-
kovou SZP pro ČR, aby reflekto-
vala potřeby českého zemědělství 
a byla i odrazem trendů, které je 
nutné řešit v souvislosti s dopa-
dy změn klimatu, hospodařením 
s vodou a půdou a udržitelným 
hospodařením v krajině. Budoucí 
SZP musí být srozumitelná, spra-
vedlivá, jednoduchá a flexibilní 
pro všechny členské státy. To, co 
vidím jako největší výzvu pro čes-
ké zemědělství, je mnohem větší 
navázání zemědělské praxe na 
výzkum, ať už základní nebo apli-
kovaný. V tom máme propastné 
mezery, ale zároveň i příležitosti. 

8. Aktivní zemědělce trápí, že 
dotace na plochu jsou bez vazby 
na produkci. Má tento problém 
v dohledné době řešení a popř. 
jaké? 
   V současné době stále častěji  
i z úst představitelů evropských or-
gánů ale i členských států zaznívá, 
že evropské dotace musí být pod-
míněny aktivní činností. Velmi hla-
sití jsou v tomto zástupci Němec-
ka. Tato otázka bude ještě hojně 
probírána při tvorbě legislativy pro 
budoucí období SZP. 
9. Jsou v ČR srovnatelné pod-
pory u citlivých komodit a v LFA 
jako v okolních zemích? 
   Kdyby tomu tak v Evropské unii 
bylo, nebyla by v současnosti tak 

vášnivá diskuse nad konvergencí 
přímých plateb, srovnání přístupu 
u jednotlivých podpor v členských 
zemích a obecně nad nastavením 
celé SZP. Jsou země, které re-
žim citlivých komodit nevyužívají 
a udržení systému do budoucna 
nepodporují, ale jsou státy, které 
vidí potřebnost tohoto systému 
podpor. V současných diskusích 
i na Radě ministrů v Bruselu je 
zřejmé vnímání zemědělství jako 
produkčního odvětví. Státy se jen 
mnohdy liší pohledem na nástroji 
jakými toho dosáhnout. 

10. V jakém typu obchodů naku-
pujete potraviny nejčastěji? 
   Hovězí maso z farmy. Zvěřinu 
v lese jako aktivní myslivec. V se-
zoně zeleninu z farmy. Ostatní po-
traviny jako většina spotřebitelů. 
České potraviny preferuji. 

11. Řešíte původ surovin i v re-
stauraci? 
   Ano, mám rád restaurace, kde 
již pochopili tento trend a nabízí 
jídlo ze surovin s garantovaným 
původem. 

12. Jste gurmán, a jaké je Vaše 
oblíbené jídlo a pití?
   Miluji jídlo s příběhem. Mám rád 
zeleninové saláty, kozí a ovčí sýry, 
dobré stařené hovězí, mnou ulo-
venou zvěřinu, kvalitní žitný chléb 
a víno. 

13. Vaříte? – Váš oblíbený re-
cept, o který se podělíte se čte-
náři. 
   Vařím rád, resp. rád peču masa 
jako hovězí a zvěřinu. Kdy mám 
jistotu, že zajistím jen mlaskání u 
stolu, tak je pomalým pečením při-
pravené jehněčí např. na rozmarý-
nu a k němu listový špenát se za-
kysanou smetanou ochucenou 
česnekem. Dejte si k tomu dobré 
červené víno.

Škrob dělá mléko 
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Maximum 
stravitelného
škrobu a energie
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PÍCNINÁŘSKÉ 
-  pastevní 
-  luční 
-  jetelotravní 

 
 
 

 

NABÍZÍME KVALITNÍ ČESKÁ OSIVA  

TRAVNÍCH SMĚSÍ TĚCHTO TYPŮ: 

 

TRÁVNÍKOVÉ 
-  parkové  
-  hřišťové 
-  rekreační 
-  zátěžové regenerační 
-  extenzivní 
 

  
 
 
 

DODÁNÍ 
Osobní odběr   PO-PÁ 7:30 - 15:30 

areál společnosti, posklizňová linka trav. semen 

Dobírka     odběr nad 500 kg v rámci ČR zdarma 

KLAS Nekoř a.s.   +420 605 504 774   www.klas-nekor.cz  
Nekoř 180    +420 465 676 453     
561 63    NEKOŘ   +420 720 235 877   klas@klas-nekor.cz 

Kvalita za zajímavou cenu 

přímo od výrobce! 
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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 

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. 

   Jsou před námi Velikonoce. Ně-
kdo je má rád, někdo méně. Pro 
křesťany je to ten nejvýznamnější 
svátek v roce. 

Jedním ze symbolů pro Velikono-
ce vyjadřující nový život je vejce,  
a proto jsem hledala několik zají-
mavostí o této potravině. 

   Inspirovaly mě stránky 
www.nasevejce.cz, kde 
můžete najít mnohem 

víc informací. 

   Bílkoviny, které ve vejci jsou, mají 
vyšší biologickou hodnotu než ty 
v mase nebo mléce. Nejcenněj-
ší jsou esenciální aminokyseliny, 
protože ty si náš organismus sám 
neumí syntetizovat a jsou pro nás 
nezbytné.  Vaječnou bílkovinu 
strávíme z 98 – 100%!

   Obsahuje i vysoký podíl snad 
všech vitamínů vyjma „céčka“. 
Hlavně ve žloutku jsou vitamíny 
v tucích rozpustné. Nechybí ani 
minerální látky – železo, fosfor, 
draslík, zinek a ze stopových prv-
ků třeba selen.  

   Lipidy jsou v žloutku. Jejich vý-
znamnou složkou jsou mastné ky-
seliny. V poslední době se hodně 
věnujeme nenasyceným mastným 
kyselinám a konkrétněji zastoupe-
ní PUFA řady n-3 a n-6. Zajíma-
vější jsou právě ty n-3, protože 
mají řadu pozitivních zdravotních 
účinků. Antitrombotické, antiatero-
sklerotické a protizánětlivé. Jejich 
konzumace působí preventivně 
proti vzniku kardiovaskulárních 
a dalších jiných chorob. Pro děti 
zejména do 3 let jejich věku jsou 
nezbytné pro vývoj mozku a očí, 
starším lidem pomáhají vyrovná-
vat hladiny hormonů. Obecně pro 
děti je vhodnější žloutek, protože 
bílek může být pro ně alergenem.
Důležité je skladování vajec, pro-
tože ovlivňuje obsah cenných lá-

tek – vitamínů, které především 
klesají. Tepelnou úpravou vajec 
se dokonce připravíme o 10-50% 
vitamínů. 

   Diskutovaný cholesterol si ne-
chávám na konec. 

   Je důležitý pro vývoj embrya, 
ale i pro normální funkci našeho 
organismu. Jeho hladina závisí 
na každém jedinci. Každé tělo si 
s ním poradí zkrátka jinak a stra-
vou ho ovlivníme pouze ze 30%. 
Zjednodušeně řečeno, choleste-
rol závisí na příjmu energie. Tak-
že pokud konzumujeme vysoce 
energetickou stravu, zvýšíme ho, 
aniž by byl v této stravě přímo ob-
sažen. Dokonce jsou prý studie, 
které prokázaly, že po konzumaci 
2 vajec týdně hladina cholestero-
lu mírně klesla (sérového chole-
sterolu). Cholesterol je mnohem 
složitější problematika, závisí také 
na formách jeho transportu, a roz-
hodně tento článek není žádnou 
vědeckou studií. Zkrátka a dobře, 
cholesterolu ve vejci se bát ne-
musíme. Rovněž už je snad vy-
vrácený mýtus, že křepelčí vejce 
jsou bez cholesterolu a mohou ta 
slepičí nahradit. Jde jen o to, že 
cholesterolu mají méně vzhledem 
ke své velikosti.

Ing. Rektorisová Vanda,
ředitelka, RAK PA

Hody, hody doprovody, 
dejte VEJCE 
malovaný...

Takže vajíčka 
si pěkně ozdobte  
– můžete i díky 

nám, protože Vám 
na stránce 23 

přinášíme  
originální samolep-

ky RAK PA.
 

Krásné velikonoční 
svátky!

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.

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

POJIŠŤUJEME
• Zemědělská rizika
• Majetek stroje a vozidla
• Odpovědnost a finanční škody
• Zaměstnance
• 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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PŘESNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 
 v praxi a pro každého zemědělce

   Přesné zemědělství již 
není jen diskusní pojem, 
ale stává se stále šir-
ší realitou v praxi. Jeho 
hlavní dva přínosy, který-
mi jsou zvýšení efektivity 
a konkurenceschopnosti 
zemědělské produkce 
a na druhé straně pozi-
tivní přínosy pro životní 
prostředí, jsou umožněny 
díky dnes již běžným na-
vigačním a řídícím systé-
mům jehož nejnovějším 
zástupcem je Trimble 
GFX-750.

   GFX-750 je navigační displej 
nové generace, který od letošního 
jara přichází na náš trh. Velký do-
tykový displej je moderním table-
tem s úhlopříčkou 25,6 cm, který 
je založen na OS Android a na 
jeho logiku jste zvyklí z mobilních 
telefonů. Ovládání je tedy snadné, 
samozřejmě v češtině a v barvě na 
displeji dobře vidíte svou naváděcí 
linii, znázornění pokrytí aplikací a 
další potřebné informace. Pokud 
je k displeji přiřazen modem, lze 
se připojit k mobilnímu internetu 
a jeho prostřednictvím např. přijí-

mat přesné RTK korekce nebo si 
na displeji znázornit podkladové 
satelitní mapy a na nich si vybí-
rat příslušné pozemky. Součástí 
systému je též anténa pro příjem 
GNSS signálu, která je spojena  
s novým navigačním controllerem 
typu NAV-900, obsahujícím též 
gyroskopy pro přepočet náklonu 
stroje na svazích.

Jeden displej 
pro všechny traktory

   GFX-750 lze využít jako navigaci 
do všech typů traktorů, ale třeba 
i pro postřikovače nebo sklízecí 
mlátičky. Instalace displeje je velmi 
snadná a rychlá. Dalším pokrokem 
je též možnost vybavení několika 
typy pilotů z nabídky Trimble. Má-
te-li traktor zcela bez vybavení pro 
tento účel, dokážeme jej osadit v 
různých cenových úrovních pi-
loty elektrickými i hydraulickými 
se špičkovými parametry vedení 
stroje. Máte-li již v traktoru tzv. 
přípravu pro autopilot od výrobce, 
využijte ji a my připojíme displej 
GFX-750 za velmi výhodných ce-
nových podmínek na stávající sys-
tém traktoru. Dva displeje v kabině 
jsou často diskutovány, není však 
vždy od věci mít ovládání stroje 
a jeho navigaci po poli znázorněny 

odděleně na dvou obrazovkách. 
Taktéž pro stále častější poža-
davky na přenos naváděcích linií 
mezi traktory je mnohem snazší 
a provozně lacinější mít stroje 
v podniku vybaveny stejným typem 
navigačního systému.

Ovládání postřikovačů, 
rozmetadel 

i secích strojů

   Toto je největší přínos GFX-750 
pro rozvoj přesného zemědělství 
na každé farmě. Je připraven na 
propojení pro automatické vypí-
nání postřikovačů, což už je dnes 
standard s úžasnými ekonomický-
mi úsporami a přínosy pro ochra-
nu životního prostředí. Systém též 
zvládá ovládání moderních typů 
rozmetadel, ať se týká třeba sekč-
ního a hraničního rozmetání, tak 
i řízení variabilní dávky hnojiva 
podle mapy aplikované do navi-
gace.

   Nejnovějším využitím je pak au-
tomatické vypínání secích strojů 
nebo variabilní výsev. GFX-750 
je připraven vypínat celý secí stroj 
nebo jeho sekce či jednotlivé vozí-
ky u přesných seček, a to na sou-
vratích nebo v klínech. Šetříte osi-
vo, nepřeséváte souvratě, porost  

i jeho sklizeň je perfektní. Zeptej-
te se uživatelů, jak je úžasné setí 
souvratí až nakonec, kdy se trak-
tor už neotáčí v zasetém. To vše 
díky GFX-750 propojenému se 
secím strojem ať už přes ISObus 
protokol, kdy se vám celé ovlá-
dání zobrazuje na displeji navi-
gace nebo přes sériové protokoly 
u starších seček s elektrickým 
ovládáním, které naši šikovní tech-
nici také zvládnou napojit na navi-
gační systém.

Přesné zemědělství? 
Víme jak.

   Pusťte se do přesného země-
dělství bez obav. GFX-750 zvládá 
všechny úrovně přesnosti až po 
RTK +/- 2,5 cm. Zajistíme dopo-
ručení úrovně podle vašich potřeb 
a vybavenosti strojů, instalaci, ka-
libraci a trvalý servis. Nabízíme 
podporu v agronomické metodice 
využití navigačních systémů, včet-
ně tvorby aplikačních map pomocí 
sensorů, dronů či satelitů. Jsme 
technici a zemědělci a víme jak 
nato, aby vaše farma byla úspěš-
ná. Přijeďte za námi na Techagro 
8. - 12. 4. 2018, pavilon B.

Ing. Václav Jirka

Navštivte nás na veletrhu 

Techagro 
8.–12. 4. 2018, pavilon B

KVALITA • INOVACE • SOFISTIKOVANÁ ŘEŠENÍ

www.Leadingfarmers.cz

Konečně jeden navigační systém 
pro všechny typy traktorů! 

GFX-750

Radek Svoboda
tel.: 724 531 213

Jan Bradáč
tel.: 601 089 405

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

S GFX-750 pro vás máme autopilot za skvělou cenu pro 
všechny moderní traktory, ať už mají přípravu nebo ne. 
Konec rozhodování zda kupovat traktor už s autopilotem!

Vlastnosti GFX-750
•  Nový displej typu tablet v češtině a s možností připojení 

na internet přímo v traktoru.
•  Ovládání secích strojů, ISObus komunikace, otáčení 

na souvratích NextSwath, všechny úrovně přesnosti 
až po RTK ± 2,5 cm. Upgrady k dispozici kdykoliv.

•  Odborná instalace, podpora plánování pojezdů, 
trvalý zákaznický servis.

Přinášíme přesné zemědělství. Víme jak!
Kontakty

21



  

 Jarní recepty od Vandy

Boží milosti
potřebujeme: 
• 80 g mouky
• 140 g másla

• velká špetka soli - drobenka
• 10 g cukru

• 100 g kysané smetany
• pár kapek citronové šťávy

• 2 žloutky

na smažení:
• 1 litr oleje

na obalování:
• 100 g cukru moučka

• 1/2 lžičky skořice nebo 1 lžíce 
domácího vanilkového cukru

• 1. Máslo a mouku rozemněte 
prsty na velmi jemnou drobenku. 
Pokud můžete, použijte kuchyň-
ský robot, udělá to za vás rád a za 
desetinu času. Vsypte sůl a cukr 
a dobře promíchejte. Nakonec 
přidejte smetanu, citronovou šťá-
vu a žloutky a vše propracujte na 
tuhé těsto (nevím jestli jsem měla 
velká vejce, ale přisypávala jsem 
mouku). Zabalte ho do folie nebo 
do sáčku a nechte 15 minut na ku-
chyňské lince odpočinout.
• 2. Odpočinuté těsto vybalte  
a rozválejte na obdélník silný asi 
1 cm. Pak ho přehněte na třetiny 
a totéž zopakujte ještě dvakrát. 
Znovu zabalte a znovu nechte na 
kuchyňské lince odpočívat.
• 3. Zopakujte si předchozí bod po-
stupu. Jediný rozdíl udělejte v tom, 
že znovu zabalené těsto vložíte 
do lednice a necháte 1-2 hodiny  
v chladu.
• 4. Odleželé těsto rozválejte na 
plát silný 3-4 mm. Vykrajujte tvary 
dle požadavků vaší vůle, vašich 
příbuzných a vašich tradic. Vklá-
dejte do horkého oleje, ve kterém 
by těsto mělo plavat za doprovodu 
zřetelného bublání oleje. Smažte 
1-2 minuty dozlatova, několkrát 
přitom otočte. Usmažené kousky 
nechte chvíli okapat na papírové 
kuchyňské utěrce, pak je ale ještě 
teplé obalte ve směsi cukru a va-
nilky nebo skořice. Nejlépe to jde 
na pevném ubrousku, ve kterém 
prohazujete usmažené kousky  
v cukru tím, že nadzvedáváte kraje 
ubrousku.

Přemýšlela jsem co zařadit mezi jarní potažmo velikonoční recepty. 
Zpravodaj připravujeme od ledna, tedy v období, kdy nám chutnají těžká mastná jídla a také vaříme všemocné zázračné 

směsi, které nás mají rychle vyléčit. Pak masopust a tak jsem zvolila všeho chuť. Boží milosti – typická velikonoční záleži-
tost, která se už ale peče i na zmiňovaný masopust. Čokoládový dortík z máslových sušenek je celoroční delikátní  

a výborný typ. Zlaté mléko je teď hit, a jestli rozhodně nevyléčí hned na poprvé, určitě neuškodí a prý je výborné jako pre-
vence a posílení imunity. Treska s kerblíkem je už trošku lehčí jídlo a hodí se pro jarní období, kdy zejména dámy začnou 
hubnout do plavek. Nastává také čas detoxu a vyhlášenou jarní očistnou bylinou je kopřiva – a tak jsem zařadila kopřivo-

vou polévku. A pozor, kopřivy by se měli používat mladé, prý do poloviny února, pak už svoji zázračnou moc ztrácí. 

Zlaté mléko
Vhodný nápoj při problémy  

s nachlazením, jenž je na rozdíl 
od zázvorového čaje jemnější,  

a tedy vhodný i pro děti.

potřebujeme: 
• hrnek mléka  

(živočišného nebo rostlinného) 
• 2 polévkové lžíce čerstvé  

kurkumy nebo  
1 lžička mleté sušené 

• ½ lžičky skořice 
• špetka cayennského  
nebo černého pepře 

• 1 lžíce medu 
• 1 lžička másla

(můžete přidat i trošku čerstvého 
zázvoru)

Postup: Zahřejte mléko v hrnci 
spolu s kořením, máslem a krátce 
povařte. Přeceďte mléko do skle-
nice a jakmile trochu zchladne, 
přidejte i med.

Čoko dortík ze sušenek
potřebujeme:

• 800 g máslových sušenek
• 200 g cukru

• 120 ml smetany
• 140 g másla

• kakao
• 120 ml vody

• 120 g mléčné čokolády
• 100 g ořechů (vlašské nebo 
lískové nebo mandle) + pokud 
budete chtít posypat vrch dortu 

jako ozdobu

Postup: Sušenky nalámeme do 
větší mísy. Opražíme nasekané 
ořechy a přidáme k nalámaným 
sušenkám. Do kastrůlku dáme 
cukr a kakao a rozmícháme spo-
lu s vodou. Dáme vařit na 8 min. 
Necháme chvilku zchladnout  
a vylijeme do nalámaných sušek. 
Pořádně smícháme – bude základ 
hmoty dortu. Do klasické kulaté for-
my 23cm v průměry namačkáme 
rovnoměrně tuto směs. Necháme 
půl až hodinku chladnou v lednici. 
Připravíme si polevu – ohřejeme 
smetanu (nevařit!) a teplou nalije-
me na nalámanou mléčnou čoko-
ládu a rozmícháme. Směs nalije-
me na hmotu a dáme zase chladit 
na min. 3-4 hodiny. Můžeme vrch 
posypat zbytkem ořechů.  

(nechte dort alespoň den odpo-
čívat, rozleží se a sušenky uvnitř 
pěkně zvláční)

Kopřivová polévka
potřebujeme:

• voda
• 30 g hladké mouky

• 40 g oleje
• 1/2 l mléka

• 1 dl zakysané smetany
• 1 vejce

• 1-2 stroužky česneku

Postup: Mladé kopřivy si očistí-
me, omyjeme a uvaříme ve slané 
vodě. Scedíme, omyjeme, zno-
vu scedíme a pak si je nakrájíme 
nadrobno nebo semeleme. Olej 
si rozehřejeme, přidáme mouku a 
smažíme, dokud nevznikne jíška, 
pak přidáme česnek a ještě chví-
li smažíme. Poté dolijeme trochu 
studené vody a za stálého mí-
chání pak doléváme vodu teplou, 
přidáme kopřivy, zalijeme mlékem, 
osolíme, opepříme a vaříme ješ-
tě 10 minut. Smícháme si žloutky  
a smetanu a přidáme je do polévky 
těsně před podáváním.

(pokud nechcete nebo nemůžete 
použít mouku, vynechte ji spolu  
s olejem a polévku můžete zahustit 
jemně mletými vločkami a přidejte 
oříšek másla)

Treska s kerblíkem
potřebujeme: 
• 4ks tresky
• 1 limeta

• kerblík dle možností a chuti
• sůl

• 1 pol. lžíce oleje

Postup: Nejlepší jsou ryby čerstvé, 
ale požít můžete i mražené. Ryby 
osolíme z vrchu i uvnitř a do těla 
vložíme plátek limetky (pořádně 
omyté, a pokud se bojíte nahořklé 
příchuti od kůry, můžete i oloupat) 
a čerstvý kerblík. Teď jsem ho ku-
povala v obchodě, tak jsem s ním 
musela šetřit, pokud ale budete 
připravovat ryby v létě, šetřit s ním 
rozhodně nemusíte. Do pekáče 
nalijte lžíci olivového oleje a po-
ložte na něj ryby, trochu podlévám 
vodou (ne u zmražených ryb, ty 
pustí vody dost). 

Péct 50 min. na 220 stupňů. 

Jako příloha je dobrý zeleninový 
salát, ale protože teď zelenina je 
teď bez chutí a zápachu, připravuji 
opékané brambory.
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Akce se uskuteční pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina

Partneři Společnosti pro orbu ČR,z.s

ročník Mistrovství 
České republiky v orbě 

5. - 6. 10. 2018 - Kamenice nad Lipou

GENERÁLNÍ PARTNER 45. MR V ORBĚ

Pátek 5.10.2018
V dopoledních hodinách přednášky pro žáky a učně středních škol a učilišť.
V odpoledních hodinách pro zájemce z řad vystavovatelů bude organizována 
beseda na téma činnost Centra precizního zemědělství při ČZU v Praze.

Sobota 6.10. 2018
10.30 hodin - příprava parcel před vlastní soutěží
11.00 - 13.00 hodin - soutěžní orba
13.30 - 13.45 hodin - vyhlášení vítězů a závěr

Hlavní mediální 
partner 44. MR v orbě

45. 
AGRÁRNÍ KOMORA
KRAJE VYSOČINA

KAMENICE 
NAD LIPOU

GENERÁLNÍ PARTNER 45. MR V ORBĚ
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Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás 
v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov v Pardubickém kraji dovolují 

ve spolupráci s Regionální agrární komorou Pardubického kraje pozvat 
na sérii regionálních seminářů 

 

DOTAČNÍ TITULY V ROCE 2018  
ADMINISTROVANÉ V RÁMCI JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI. 
 
V průběhu semináře budou žadatelům představeny aktuality v dotačních příležitostech v oblasti 
plateb podávaných v rámci Jednotné žádosti (agroenvironmentálně-klimatická opatření, LFA, 
ekologické zemědělství, dobré životní podmínky zvířat, přímé platby, NATURA 2000 na zemědělské 
půdě a přechodné vnitrostátní podpory) a aktivity Celostátní sítě pro venkov v rámci NUTS 2 
Severovýchod. Bude diskutována správná zemědělská praxe a cross compliance.  
Semináře jsou určeny podnikatelských subjektům zabývajícím se zemědělstvím, zpracováním 
zemědělské produkce a lesnictvím, odborné veřejnosti a dalším potenciálním žadatelům. 

 

 

Semináře probíhají vždy od 09:00 do 14:00.  
 

Prezence účastníků probíhá 30 minut před začátkem semináře.  
 

PÁTEK 06. 04. 2018 – OKRES SVITAVY 
Multifunkční centrum Fabrika, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy 
Přednáší: Ing. Josef Vrzáň (akreditovaný poradce MZe), Ing. Bohuslav Lapáček (SZIF)  
 
PONDĚLÍ 09. 04. 2018 – OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
Kulturní dům České Heřmanice, 565 52 České Heřmanice  
Přednáší: Ing. Josef Vrzáň (akreditovaný poradce MZe), Ing. Bohuslav Navrátil (SZIF) 
 
STŘEDA 11. 04. 2018 – OKRES PARDUBICE 
Hostinec U Kosteleckých, Hostovická 2, 533 01 Pardubice 
Přednáší: Ing. Jitka Tvrzníková (akreditovaný poradce MZe), Ing. Dagmar Hosnedlová (SZIF) 
 
PÁTEK 13. 04. 2018 – OKRES CHRUDIM 
Sokolovna Tuněchody, Tuněchody, 537 01 Chrudim  
Přednáší: Ing. Josef Vrzáň (akreditovaný poradce MZe), Bc. Lenka Štěpánková (SZIF) 
 
 
 
Akce je podpořena z prostředků Celostátní sítě pro venkov. 
Účast na seminářích je bezplatná. Drobné občerstvení zajištěno. 
 
 
 
Na semináře Vás srdečně zve 
 

 
Ing. Aleš Sobel 

ředitel RO Hradec Králové 
Státní zemědělský intervenční fond 

 

Selgen, a.s.
Šlechtitelská stanice 

Úhřetice
si Vás dovoluje pozvat na 

volnočasovou a vzdělávací 
akci pro žáky mateřských  

a základních škol

DĚTSKÝ 
POLNÍ DEN
Dne 15.6. 2018
8:30 – 17:00 hodin

Předběžný program:
• VÝSTAVA ZEMĚDĚLSKÉ 
MECHANIZACE
• VÝSTAVA ŠLECHTITEL-
SKÉ MECHANIZACE (MINI 
KOMBAJNY ATD.)
• ŽIVÁ HOSPODÁŘSKÁ 
ZVÍŘATA (OVCE, KOZY, 
TELE, KONĚ, OSEL…)
• MOŽNOST VYZKOUŠET 
SI DOJIT (na trenažeru)
• UKÁZKA ZEMĚDĚL-
SKÝCH PLODIN A BYLIN
• NAUČNÁ STEZKA (obtíž-
nost pro MŠ, ZŠ 1. stupeň, 
ZŠ 2. stupeň)
• POZNÁVÁNÍ ROSTLIN
• POZNÁVÁNÍ ZVÍŘAT
VPOZNÁVÁNÍ MECHANI-
ZACE
• SKÁKACÍ HRAD , PEČENÍ 
LÁZEŇKSÝCH OPLATEK

MÍSTO KONÁNÍ: 
AREÁL SELGEN, a.s.  
ÚHŘETICE (okr. Chru-
dim) – naproti cihelně

PROSÍME O PŘEBĚŽNÉ 
POTVRZENÍ ZÁJMU  

O TUTO AKCI A UVE-
DENÍ PŘIBLIŽNÉHO 

POČTU DĚTÍ NA EMAIL: 
blaha@selgen.cz

BLIŽŠÍ INFORMACE 
731 600 514 / blaha@

selgen.cz

DÁREK
od Regionální agrární komory
- samolepky nejen na vajíčka
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Regionální agrární komora Pardubického kraje, Poděbradova 909, 537 01  Chrudim, IČ: 75032431,  
telefon: 774 853 225, e-mail: info@rakpa.cz. Autoři fotek: Vanda Rektorisová a Leoš Říha,  

Tisk, sazba a grafické zpracování: GOLEM GROUP s.r.o. ... 23. 3. 2018.  
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.

DSP Engineering 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

AG NOVACHEM s.r.o. 

Česká spořitelna, a.s.

ČSOB Leasing, a.s.

Loyd Shelter s.r.o.

LUMIUS, spol. s r.o.

PALENT-ZENPRO, s.r.o

Selgen, a. s.

Syngenta Czech, s.r.o.

Společnost pro orbu ČR, z.s.

Tribula DPK s.r.o.

Hlavní sponzoři 

Generální sponzoři 

Sponzoři: 

Mediální partner: 

www.rakpa.cz


