
   Každý z nás má  
v sobě z hlediska svých 
předků větší či menší 
stopu zemědělce...
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Skákal pes přes oves
  Jedná se o slova zná-
me lidové písničky, ne 
o provokaci. Je pravda, 
že oves je ještě k vidění 
na...
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s Ing. Zdeňkem Jandejskem
Mimořádný, mám  
v něm řadu spolužáků, 
část podnikatelského 
portfolia...

str. 16

Rozhovor
Selský rozum na nákup

ZPRAVODAJ

PARTNER VŠECH POCTIVÝCH ZEMĚDĚLCŮ

14. září 2018

Výročí republiky
- 100 let od jejího vzniku

   Celý rok 2018 „žije“ první repub-
likou. 28. 10. 1918 je přesně ten 
den, kdy vznikla naše Českoslo-
venská republika. Oslavy, vzpo-
mínky, dokonce i plesy či turistic-
ké akce, vše v duchu této slávy. 
Nemohli jsme to nezmínit ani my. 
Logicky se snažíme bilancovat za 
ta uplynulá léta. Nechci zde plakat, 
že nemáme zemědělskou produk-
ci jako v 30. letech minulého stole-
tí (bohužel to je pravda). Na Zemi 
živitelce v Českých Budějovicích 
u hlavní brány stál jednoduchý 
tříramenný banner z informacemi  
o půdní reformě, o Antonínu Šveh-
lovi a o Josefu Tauferovi, jako hlav-
ní milníky a osobnosti. 

   Pardubický kraj může být 
také snad hrdý na osobnost  
v zemědělství, a to na Josefa Luxe. 
Pocházel z Nekoře v okrese Ústí nad 
Orlicí. Působil jako vedoucí v živočiš-
né výrobě v podniku v Zálší, který je 
dodnes členem agrární komory. Ing. 
Josef Lux byl zemědělský inženýr a 
byl ministrem v zemědělství v letech 

1992 - 1998. Jeho odchod z politiky 
zapříčinila těžká nemoc a té bohužel 
nakonec podlehl.

   Samozřejmě máme víc známých 
a výjimečných osobností v našem 
kraji, nesmíme zapomenout na le-
gendární bratrance Veverkovi, jen 
nepatří do těch zmiňovaných 100 let 
od vzniku republiky.

   No a Antonín Švehla, předse-
da agrární strany, byl prý dvakrát  
v Přelouči. Také mu tam postavili 
pomník s bronzovou sochou, kte-
rou ukryli na zemědělské škole, aby 
nebyla roztavena pro válečné účely.  
V roce 1951 ji však odvezli do sbě-
ru… a v roce 2015 byl pomník znovu 
obnoven na stejném místě díky tam-
ním patriotům.

   Mezi Antonínem Švehlou a Jose-
fem Luxem je paralela, která je i od-
kazem do dnešní doby. Oba pánové 
se snažili zemědělskou veřejnost  
a nejen ji spíše spojovat než rozdě-
lovat.

MLS Pardubického kraje
Slavnostním vyhláše-
ním v prostorách rytíř-
ských sálů na pardu-
bickém zámku dne 23. 
května...

str. 6

Vítězové souteže

1918
2018

Fotografie byly pořízené v Muzeu řemesel v Letohradě - www.muzeumremesel.cz. Děkujeme.
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Nedostatek srážek v celé 
České republice

   Když jsme v našem minulém 
zpravodaji umístili na titulní stránku 
kaktusy s velbloudy, byla to snaha 
o humor. Po dalších pár měsících 
kdy sčítáme výnosy a množství 
objemných krmiv, nás trochu leg-
race přechází.

    Počasí překonalo naše očeká-
vání pro krásné léto.  Jak mi říkala 
nedávno jedna paní mimo obor, 
většina lidí má ráda sluníčko a má 
deprese z podmračených dešti-
vých dnů. Troufnu si říct, že u ze-
mědělců to po letošním létě začíná 
fungovat opačně. 

   U obilovin je průměrný výnos 
5,59 t/ha a loni to bylo 6,5 t/ha.  
Z toho nejvíce pěstovaná pšenice 
ozimá 5,89 v loni 6,81 t/ha, ječmen 
jarní 5,29 v loni 6,03 t/ha. Jestliže 
Pardubický kraj jakožto poměrně 
intenzivní zemědělská oblast byl 
vždy nad průměrem ČR, v roce 
2017 byl na Pardubicku průměrný 
výnos obilovin 6,50 a ČR 5,58 t/ha. 
Tak nyní jsme jako kraj v obilovi-
nách zhruba na průměru ČR.

   Sucho se dotklo s různou inten-
zitou všech plodin a všech oblastí 
našeho kraje. Zdá se, že nejlépe 
se s ním vyrovnaly plodiny, které 
mohly více využít ještě podzimní-
ho dostatku vláhy. Opět se ukáza-
lo, že ta mediálně zjednodušeně 
často zatracovaná řepka je zají-
mavou plodinou pro ekonomiku 
našich zemědělců. Její nedoceně-

Úvodní slovo Ing. Leoše Říhy
ný efekt, kdy je na pozemku téměř 
celý rok, umožňuje využít pod-
zimních srážek. Další mediálně 
zatracovanou plodinou v poslední 
době je často kukuřice. I ona sice 
v letošním roce nakonec uschla  
a zkrátila svoji vegetaci více než  
o jeden měsíc! Na druhou stranu  
z hlediska krmivové základny ku-
kuřice sehrála i při výrazném po-
klesu výnosu velkou roli. Své vědí 
firmy, které ji v letošním roce ne-
pěstují.

   Výrazný propad je pocho-
pitelně i u dalších  
objemných krmiv. 

   I tady jsou vidět rozdíly jak se 
suchem bojují v poslední době 
poměrně výrazně dotačně prefero-
vané extenzivní louky a jak louky 
kulturní, které se občas obnovují, 
přisévají a hnojí. Letos je také vidět 
výrazný rozdíl mezi jednotlivými 
druhy pícnin. Vojtěška je najednou 
výraznější „královnou“, která však 
také nesnese vše.  U trav rychleji 
schnou porosty jílků než například 
festulolií a ukazuje se výraznější 
odolnost suchu u takových druhů 
jako je například ovsík vyvýšený. 
Sucho ukazuje nové objevy nejen 
archeologů, ale odkrývá vlastnosti 
půdy agronomům. To vše a mnoho 
dalších poznatků si může agronom 
z letošního, snad extrémního, roku 
odnést. Propad tržeb a výnosů  
u řady plodin je v letošním roce tak 
výrazný, že zemědělci v našem 
regionu budou potřebovat pomoc. 
Nejlépe pomoc rychlou a jednodu-
chou, která se bude týkat většiny 
plodin a u krmných plodin zachová 
vazbu na VDJ.

   Potřebujeme vedle této okamži-
té pomoci řešit sucho dlouhodobě  
i v dotačních systémech s přihléd-
nutím právě na zkušenosti právě 
zemědělců. Rozhodně se ukazuje, 
že je potřeba dotačně zohlednit 
kdo do půdy a v jakém množství či 
kvalitě vrací organickou hmotu.

   Zemědělec má jako efekt ze 
své práce vedle financí i radost 
z vypěstované produkce. Znají 
to stejně zahrádkáři jako agrono-
mové. Letošní žně v tomto směru 
příliš radosti nepřinesly a tím spíš 
chceme vedle snahy o zlepšení 
podmínek podnikání, svým země-
dělským kolegům za jejich práci 
poděkovat!

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

Ing. Leoš Říha
Víceprezident AK ČR předseda RAK PA

Náš kraj je v tomto 
roce nejvíce posti-
žený nedostatkem 
srážek v rámci ČR  
a na výnosech se 
to také projevilo. 

Bez alternativy. JAGUAR.

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

Je snad n jaká alternativa k nejlepšímu výsledku? Dosáhnout nejvyšší efektivity
p i minimálních nákladech? Vaše výzvy nar stají. Vaše požadavky se s ítají. 
Vaše spokojenost nás žene vp ed ke stále nov jším ešením.
Více produktivity, více rozmanitosti, více komfortu, více výsledk : 
proto je tu výrobní ada eza ek JAGUAR 800 a tvo í tak zcela osobitou skupinu.
Dokonalost bez alternativy. Modely JAGUAR.

6 x inzerce Klas Neko .indd   6 05.12.17   9:10

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   20:093
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Váš spolehlivý obchodní partner 
pro obchod s olejninami, obilninami, šroty  
a dalšími zemědělskými komoditami. 
 
 
 
Pro bližší informace nás neváhejte kdykoliv kontaktovat: 
 
Ing. Zdeněk Starosta: 
Tel.: +420 605 722 222, mail: zdenek.starosta@comagrin.cz 
Ing. Zdeněk Sláma: 
Tel.: +420 731 412 638, mail: zdenek.slama@comagrin.cz 
Ing. Iveta Ramsová: 
Tel.: +420 731 412 635, mail: iveta.ramsova@comagrin.cz 
 
Ostatní kontakty: www.comagrin.cz  

DLF Seeds, s.r.o.

Ing. Hana Nová

Bc. Hanka Tobolíková

by DLF-TRIFOLIUM



      

Ohlédnutí za našimi akcemi:
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   Každoroční největší odborná vý-
stava v našem kraji. Tentokrát na 
20 ha a o několik dní později než 
bývalo zvykem. Sucho se postaralo  

o netradiční vzhled některých po-
rostů, ale to prostě k přírodě a práci  
v zemědělství patří. Letos nepři-
jel na zahájení pan ministr ani 
hejtman, což je jistě velká škoda. 
A tak si musím trošku postesknout, 

19. - 20. 6. 2018

Naše pole
že u nás obecně zemědělské akce 
nejsou hojně navštěvovány činiteli 
tak, jako tomu je například na Slo-
vensku, kam jezdívá i premiér. Vět-
šinu času strávíme na stánku a tak 
jsem neměla úplně přehled o všem 

možném vystaveném. Je mi ale jas-
né, že se organizátoři snaží každý 
rok posunout akci o krůček dál. No  
a kdo někdy něco pořádal dobře ví, 
že je to velká práce. Budeme se tě-
šit zase za rok.

   Polní den v Šedivci. Čtyři desít-
ky zemědělců si poslechli novinky 
z legislativy – standardy, vyhlášky 
 apod. Zazněly aktuality z AK ČR  
i RAK PA, např. NESPOR - expertní 

skupina k pesticidům, pozvání na 
další akce. Mohli jste si nechat vy-
hodnotit vzorky kukuřice v mobilní 
laboratoři. 
   Následovaly prohlídky porostů  
a techniky s odborným výkladem  
a tradičně dobré občerstvení.

21. 8. 2018

Polní den

Navštívili jsme:

   Čtvrtek 23. 8. 2018 zahájil nej-
známější zemědělskou výstavu  
v Českých Budějovicích Země živi-
telka. Jako jedna z mála je oblíbena  

i v širším kruhu veřejnosti, často i ne-
odborné. Proto ji doprovází spousta 
stánků nejen s tématickými se ze-
mědělstvím spojených produktů, ale 
i běžné věci. Dlouho jsem neviděla 
tolik českého česneku na jedné plo-

23. 8. 2018

Země živitelka
še. Opálený prodejce, který miluje 
masivní řetězy okolo krku možná  
i ze zlata však pro mě osobně nebyl 
přesvědčivým zástupcem pěstitelů 
ani dodavatelů. No a na fotce si mů-
žete všimnout, masivní reklamy, že 

český česnek prostě frčí…
    A proslov bývalého pana prezi-
denta Klause raději komentovat vů-
bec nebudu.

   Výrobky od krajových potravinářů 
soutěží o „MLS“. V květnu hlasuje 
odborná porota a září patří spotře-
bitelům. 25. 9. si zvolili ty „nej“ vý-
robky jen podle toho, jak jim chut-
naly. Kromě dobrot návštěvníci 
mohli obdivovat na Pardubickém 
závodišti Koně v akci.

23. 5. 2018

12. ročník soutěže Potravinářský výrobek 
MLS Pardubického kraje 2018
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IV.  VÝROBKY Z  MEDU A OSTATNÍ
Včelařství Babákov s.r.o. Med květový smíšený
Medovinka s.r.o. Medovina z Chrudimi
Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti Camping salát

TORO VM a.s.
Kopřivový sirup
Rakytníkový džem

Pivovar Rychtář, a.s. Rychtář Fojt

JSEM PECKA, s.r.o.
Sirup JSEM PECKA Jahoda
Sirup JSEM PECKA Šípek

Vítězové soutěže 
MLS Pardubického kraje 2018

I. MLÝNSKÉ ,  PEKÁRENSKÉ A CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY
Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti Chléb cibulový
JaJa Pardubice s.r.o. KOKOSKA s příchutí vaječného likéru

Mgr. Tomáš Kroulík – Naše DOBRÁ pekárna

Kvasový bochník s ovesnou kaší (s ovesným porridge)
Kvasový bochník železnohorský
Kvasový bochník žitný s pohankou
Rustikální bageta se sušenými rajčaty

Pavel Janoš Perníkový košíček máslový s mangem

Smékalovo pekařství spol. s r.o.
Svatební koláč 15 g
Rohový koláč 100 g

I I .  MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Iveta Kopajová Kozí sýr PIKANT

BIO & CEEPORT s.r.o.
Bio máslo
Bio sýrové nítě

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti
Mlsík čokoládový
Mlsík smetanový

Jana Svatošová – Mléčná farma Jehnědí
Kravský oleják
Kefír

RVB, s.r.o. Sýrová pomlázka uzená

Ranč Bělečko Agro s.r.o.
BIO máslo s ořechy a medem
BIO polotvrdý kozí

Mlékárna Hlinsko, a.s.
Salko s příchutí vlašský ořech
Salko s příchutí káva

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Špalíčky – farmářské

Petr Souček – Minimlékárna Juliana
Čerstvý sýr s pískavicí
Kefírový nápoj přírodní

Ing. David Novák – Statek Uhersko č.p. 9 Selské mléko
Farma Apolenka Pochoutka Apolenka kravská

I I I .  MASO A MASNÉ VÝROBKY

Josef Morávek – Řeznictví a uzenářství
Klobáska s tymiánem
Škvarková pomazánka

Řeznictví Sloupnice s.r.o.
Vilámovská klobása
Sloupnický pečený bůček

MASOEKO s.r.o.
Uzená pečeně
Tlačenka

Jatka Lanškroun s.r.o.
Jaternice tradiční
Vepřové maso ve vlastní šťávě 500 g a 250 g
Dršťková polévka

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti
Kořeněná slanina
Lhotecký salám

Klášterecké masné pochoutky, a.s.
Farmářský špalek
Pegas

Maso uzeniny Polička, a.s. Carpaccio

Vladimír Švanda – řeznictví
Staročeská paštika
Šunka jakodřív

TORO VM a.s.
Farmářská hrubozrnná paštika 170 g sklo
Pečené vepřové koleno 450 g sklo

BOCUS, a.s. Kyšperské párky

Řeznictví – uzenářství Francouz, s.r.o.
Staročeská sekaná
Klobása se švestkami

= absolutní vítěz v kategorii

    Vážení přátelé, 
slavnostním vyhlášením v prosto-
rách rytířských sálů na pardubickém 
zámku dne 23. května vyvrcholil  
12. ročník potravinářské soutěže 
„MLS Pardubického kraje“ pro rok 
2018. Od přihlášených rekordních 
35 regionálních výrobců, kteří na-
bídli k hodnocení 117 produktů, vy-
brala 18. dubna pětičlenná porota 
celkem 55 vítězných výrobků.

   Proběhlo také hodnocení o nej-
lepšího nováčka roku, cenu předal 
radní Pardubického kraje pro život-
ní prostření, zemědělství a venkov  
ing. Václav Kroutil.

    Snahou Agrovenkova, o.p.s., or-
ganizátora soutěže je s těmito vý-
robky seznámit co nejširší spotřebi-
telskou veřejnost a  touto reklamou 
podpořit výrobu malých a středních 
výrobců v Pardubickém kraji. K tomu 
tradičně slouží významné akce, kde 
se občané mají možnost s výrobky  
i s výrobci seznámit. Oceněné výrob-
ky veřejnost ochutnala už 8. června 
na Dni Pardubického kraje, dále pak 
v rámci Beko Fresch Festivalu ve 
dnech 16.–17. června. Další tradiční 
akcí byl 20. ročník  výstavy „KONĚ  
V AKCI“ v jejíž rámci proběhla spo-
třebitelská soutěž výrobců, kteří 
uspěli v rámci soutěže „MLS Par-
dubického kraje 2018“. Tato akce se 
konala ve dnech 25. a 26. 8. 2018 
na pardubickém závodišti. 

   Dalším místem, kde se budou 
prezentovat letošní účastníci sou-
těže MLS Pardubického kraje 2018 
budou „Krajské dožínky“ dne 23. 
9. 2018 na Pernštýnském náměstí. 
Na  posledně jmenovanou akci bych 
Vás tímto všechny chtěl srdečně po-
zvat.

   Chtěl bych poděkovat za spoluprá-
ci a podporu při organizaci soutěže 
„MLS Pardubického kraje „ Pardu-
bickému kraji, ale i také kolegyním 
a kolegům z okresních pracovišť  
AK ČR a ZS ČR. 

Ing. František Smítal,
předseda Správní rady, Agrovenkov, o.p.s.



„Svým kolegům mohu spolupráci se Sberbank 
doporučit,“  

Chov prasat zaujímá významné místo
v produkci ZD Rosice

fi nancování, seriózní, rychlé a čestné 
jednání, odstranění nesmyslných poplatků 
a administrativních požadavků atd. 
V neposlední řadě je třeba, aby si banka 
uvědomila, že zemědělství je pro ni jeden 
z nedisciplinovanějších sektorů podnikání 
a tak k nám přistupovala. Z pohledu 
těchto hledisek jsme začali spolupracovat 
se Sberbank CZ.

Jsme na konci léta, jak zatím letošní 
rok hodnotíte?
Na letošní rok nebudou zemědělci 
v dobrém vzpomínat. Velmi suché počasí 
se podepsalo na výsledcích rostlinné 
výroby. Kritická situace je v oblasti krmiv, 
kukuřice, travách na semeno a cukrové 
řepě. Nemá cenu podléhat panice – 
zemědělci si musí poradit. Mimořádná 
opatření budou směřovat k tomu, 
abychom nemuseli snižovat rozsah 
živočišné výroby. Krizová situace bude 
ve fi nančních prostředcích, což ovlivní 
podnikatelské aktivity i možnost 
odpovídajícího odměňování zaměstnanců. 
To se projeví už v tak katastrofální situaci 
ve stavu pracovníků.

Jakou předpovídáte budoucnost 
našemu zemědělství a kam chce Vámi 
vedený podnik dále směřovat?
Předpovídat budoucnost našeho 
zemědělství je pro člověka, který strávil 
celý život v zemědělství, z pohledu 
minulých 30 let více jak smutné. 
Zemědělská produkce se dostala pod 
úroveň roku 1936 a její rozsah je 
v porovnání s rokem 1990 víc než 
katastrofi cký. Zemědělci byli po revoluci 
postaveni na okraji zájmu společnosti. 
Mizerné dotace v porovnání se 
sousedními státy jsou ve větší části 
nastaveny na vyšší útlum, než rozvoj. 
Připadáme si jako méněcenná a zbytečná 
část společnosti. Každý rozumný stát 
by měl vytvářet prostor pro podporu 
domácí výroby. Nejsem přesvědčen, že 
v dohledné době dojde ke změně, proto 
rozvoj zemědělského podnikání vidím 
velmi pesimisticky. 

Co je pro Vás na bance nejdůležitější, 
podle čeho vybíráte, se kterou 
bankou budete spolupracovat?
Jako první v republice jsme v minulosti 
uzavřeli úvěr s Českou spořitelnou, 
s níž spolupracujeme do teď. Poslední 
období doprovázené nesmyslnými 
administrativními požadavky, různými 
poplatky za vše atd. nás přivedlo na 
myšlenky oslovit jiné banky. Při výběru 
jsou pro nás důležité podmínky 

Doporučili byste naši banku svým 
kolegům z oboru?
Se Sberbank CZ spolupracujeme asi dva 
roky, proto dokážeme hodnotit pozitivní 
a negativní výsledky spolupráce. 
Jednoznačně převažují ty pozitivní, a proto 
s plnou odpovědností mohu doporučit 
svým kolegům seznámit se s ní a nebát 
se spolupracovat.

říká předseda ZD Rosice u Chrasti,  
Ing. Václav Blažek.

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

Zajištění kurzového rizika u dotací 
pro zemědělce

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
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   Pardubický kraj dosud nepatří 
mezi kraje, kde byl vyhlášen ka-
lamitní stav, nicméně situace je 
vnímána jako vážná. Stav kůrovce 
je zvýšený. Je nutno uvést, že pri-
márním důvodem rozšíření kůrov-
ce je zapříčiněno suchem, které 
trvá již od roku 2015. Z důvodu 
snížené obranyschopnosti smrků, 
které trpí stresem z nízkých srá-
žek a nízké hladiny spodní vody 
dochází k napadání stromů ků-
rovcem. Díky suchému počasí 
příznivému pro vývoj kůrovcových 
škůdců dochází k vývoji možná 
až čtyř generací tohoto brouka.  
V normálním prostředí dojde k vý-
voji pouze dvou generací brouka.

    Nad jižní částí Pardubického 
kraje byl proveden 23. srpna i re-
kognoskační let, který přinesl po-
drobné údaje o stavu lesů v dané 
části regionu. Tato část kraje byla 
vybrána proto, že kůrovcová ka-
lamita dosáhla celorepublikového 
rozměru, je na vzestupu zejména 
v sousedních krajích Olomouckém 
a Vysočina.  Jižní část Pardubické-
ho kraje je letos postižena suchem. 
Barevné změny (žlutá, oranžová  
a hnědá) jsou vidět zejména na 
bucích. Počet kůrovcových ohni-
sek je zhruba trojnásobně vyšší, 

  Ing. Václav Kroutil
radní pro zemědělství 

a venkov Pardubického kraje

„Další vývoj závisí 
nejen na obran-
ných opatřeních, 

která provádí 
vlastníci lesů,  

důležitá je  
i změna dřevinné 
skladby zejména 

v nižších polo-
hách, které  

nejsou pro smr-
kové lesy přiroze-

né,“ sdělil  
Václav Kroutil, 

krajský radní od-
povědný za země-
dělství a životní  

prostředí.  

Dotační a poradenská 
kancelář Tribula DPK s.r.o.

poskytuje pro zemědělské podnikatele:
•  poradenství v oblasti investičních dotací

•  vyhotovení žádostí o dotace
•  realizaci výběrových a zadávacích řízení  

    k podpořeným investicím

•  •  •  PROGRAM ROZVOJE VENKOVA •  •  •  
Investice do zemědělských podniků a zpracování pro-

duktů
•  stavební, technologické investice pro rostlinnou a 

živočišnou výrobu
•  speciální stroje a skladovací kapacity pro rostlinnou 

výrobu – citlivé komodity
•  zpracování produkce RV a ŽV

(výrobci potravin)
•  výroba krmných směsí pro hospodářská zvířata

•  nosné konstrukce do sadů, protidešťové  
a protikroupové systémy

•  stroje skladovací kapacity, fóliovníky pro zelináře
•  •  •  MAS (MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY) •  •  •  

•  administrace žádostí o dotaci, výběrových řízení pro 
výzvy vyhlášené regionálně v rámci jednotlivých MAS

Kontakt: Tribula DPK s.r.o., Tel. 603431234, 601167719, 
e-mail: tribuladpk@tiscali.cz,  martin.tribula@tiscali.cz
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Informace ke stavu kůrovce v kraji
než bylo patrné před rokem. Jsou 
velké rozdíly ve výskytu kůrov-
cových ohnisek smrku i borovice  
v malých lesích (zřejmě soukro-
mých nebo obecních) a ve velkých 
komplexech státních, městských 
nebo církevních lesů, Vyšší počet 
vylétnutých kůrovcových stromů 
odpovídá probíhajícímu třetímu 
rojení.

   Po vizuální stránce jsou bez pro-
blémů velké komplexy lesů v Že-
lezných horách na západ od Hlin-
ska a ve Žďárských vrších mezi 
Hlinskem a Poličkou, podobně 
dobrý stav je v lesích mezi Polič-
kou a Rohoznou a na východních 
svazích Zábřežské vrchoviny.

   „Zhoršený stav je u smrků i bo-
rovic v drobných lesích nižších 
polohách mezi Českou Třebovou  
- Vysokým Mýtem – Luží – Nasa-
vrky – Sečí a Trhovou Kamenicí. 
Objem skutečně napadených stro-
mů může být i více než desetiná-
sobný proti viditelným barevným 
změnám. Na mnoha lokalitách 
jsou patrné čerstvé holiny nebo 
pokácené stromy, na některých 
místech jsou vedle červených 
porostů vidět šedé, staré souše 
bez jakéhokoli zásahu. Jedná se  
o oblast postiženou suchem, což je 
patrné ze snížených hladin v Seč-
ské přehradě i mnoha rybnících,  
z nichž některé jsou vyschlé,“ sdě-
lil Václav Kroutil. Ještě horší stav 
je v jižní části okresu Svitavy kam 
z jihu zasahuje Jihomoravská regi-
onální kalamitní oblast lýkožrouta 
smrkového. Po celý zbytek roku 
a v zimním období by měla v na-
padených porostech obou oblastí 
probíhat pouze kůrovcová těžba. 
„Ve zdánlivě čistých lesích by mělo 
do konce roku probíhat vyhledá-
vání a těžba nově zjištěných ků-
rovcových stromů jako doposud. 
Kromě smrků je nutné začít sys-
tematicky těžit i kůrovci napade-
né borovice,“ poznamenal Václav 
Kroutil. Největší nebezpečí hrozí  
v jižní polovině okresu Svitavy kde 
je již nyní několik desítek malých 
kůrovcových ohnisek a hrozí ploš-
né napadení z vojenského újezdu 
Březina (Vyškov) nebo z prostoru 
Boskovické brázdy.

   „Pardubický kraj vyzývá vlast-
níky lesů, aby věnovali zvýšenou 
pozornost lesním porostům, a to 
zejména smrkovým porostům ve 
stáří nad 60 let. Povinnost pečovat 
řádně o svůj les a jeho zdravotní 
stav vyplývá všem vlastníkům lesa 
z lesního zákona. V situaci, která 
v důsledku vývoje počasí v lesích 
Česka panuje a snížila kondici les-
ních porostů, je nutno povinnosti 
vlastníků lesů spojené s ochranou 
lesa zdůraznit o to víc,“ dodal na 
závěr radní Václav Kroutil. 

Informace k dřevinné skladbě
   Dřevinná skladba lesů se dlouhodobě mění ve prospěch listnatých 
dřevin a jedle. Impuls k tomu dal zejména zákon o lesích, účinný od 
roku 1996, který zavedl při obnově lesa povinné množství tzv. me-
lioračních a zpevňujících dřevin a dále systém dotační podpory vý-
sadby listnáčů a jedle ze strany státu a krajů. Je nutno si uvědomit, 
že změna dřevinné skladby nemůže proběhnout z roku na rok, jedná 
se o dlouhodobý proces, i když v dnešní době akcentovaný změnou 
klimatu a nedostatkem vody. 

   Porosty založené v letech 1990 až 2015 tvoří v současnosti cca 
19 % porostní plochy současných lesů. Podíl smrku se od roku 1995 
snížil z původních 55 % na cca 45 %. Podíl borovice klesl z 15% 
na 10%. Renesanci zažívá jedle bělokorá, kdy se její zastoupení 
zdesetinásobilo na současných 3,5 %. Zajímavý je propad výsadby 
modřínu z 4,5% na dnešní 1%. Na vzestupu jsou listnaté dřeviny, 
kdy v porostech založených v roce 1990 tvoří podíl listnáčů 19%,  
v současné době je to cca 40 %, nejvyššího nárůstu dosahuje buk.

   Údaje o procentním zastoupení jsou čerpány ze zdrojů Ústavu pro 
hospodářskou úpravu lesů.
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AG NOVACHEM s.r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice www.agnovachem.cz

Naše herbicidy 
vyřeší Vaše plevele

Akce se uskuteční pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka

Partneři Společnosti pro orbu ČR,z.s

ročník Mistrovství České republiky v orbě
16. ročník Mistrovství České republiky v orbě koňmi
8. ročník Mistrovství České republiky v orbě historickou technikou 

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 
odborná 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 45. MR v orbě

45. 
AGRÁRNÍ KOMORA
KRAJE VYSOČINA

ZD KALICH
KAMENICE NAD LIPOU

KAMENICE 
NAD LIPOU

GENERÁLNÍ PARTNER 45. MR V ORBĚ

A5.indd   2 19.06.2018   8:51:49
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   Letošní úroda ovoce se předpo-
kládá asi o 20 % vyšší, než je prů-
měr posledních pěti let. Poslední 
dvě sklizně byly negativně ovlivně-
ny pozdními jarními mrazy. 

Předpokládáme, že se letos 
sklidí asi 185 tisíc tun ovoce. 

Hlavním pěstovaným druhem 
na našem území je stále jab-

Letošní vyšší úrodu ovoce 
kvalitativně ničí sucho

loň. Její odhadovaná sklizeň je 
150 279 tun, s průměrným od-
hadovaným výnosem 23 t/ha.  
V porovnání s 5letým průměrem je 
to navýšení o 18 %. Druhým nej-
pěstovanějším druhem v produkč-
ních výsadbách sadů jsou slivoně, 
které se v odhadu sklizně 2018 
oproti 5letému průměru navýšily  
o 35 %, a to na 8 544 tun. Největší 
nárůst oproti průměru se projevuje 

ve sklizni hrušní, který činí 68 %. 
Toto navýšení není zapříčiněno 
jen dobrým letošním rokem, ale 
i věkovou strukturou tohoto dru-
hu.  V případě hrušní je převážná 
část sadů na počátku plodnosti  
a v plné plodnosti. Naopak je to  
u výsadeb broskvoní, kde neustále 
klesá výměra a produkce broskví  
v současné době tvoří jen desetinu 
produkce před třiceti lety. 
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   Statistický úřad vydal zprávu  
o ceně jablek. V listopadu 2017 
byla zaznamenána jejich nejvyšší 
cena, byla okolo 14,50 Kč za kilo-
gram. 

Tak tohle byla první věta, která 
mě jako pravidelného konzu-

menta tohoto ovoce zaskočila.
 

   Jablka jsou vlastně jediné celo-
roční ovoce, které najdete u nás 
v domácnosti. Můj syn od mala 
odmítal ovoce i zeleninu, jediná ja-
blka měla výsadu a byla tak pový-
šena na nejcennější zdroj vitamínů 
pro mě jako pro matku, která se 
snaží dávat dítěti to nejlepší. Růz-
né články z časopisů pro ženy ja-
blka chvalořečí a i když jsme dnes 

kosmopolitní a nikdo asi netouží 
vrátit se k frontám na banány, pře-
sto by mělo ovoce v našem jídel-
níčku převažovat takové, které se  
u nás pěstuje. A to jablka beze 
sporu jsou. Bohužel už nejsme 
ani v této komoditě soběstační. 
A tak se patrně nesoběstačnost  
a loňská neúroda podepsaly na 
vysokých cenách.

   ČSÚ to vyčíslil naprosto přesně 
a tak vězte, že cena pro konečné 
spotřebitele oproti cenám země-
dělským jsou o 129,5% do 263,5% 
vyšší. No a bývá to tak i u jiných 
komodit, to vás asi nepřekvapím, 
bohužel. Jablko je přírodní lék. Do-
čtete se, že má blahodárné vlivy 
na imunitu, je proti stresu. Snižuje 
krevní tlak, pomáhá dásním a čis-
tí střeva. Jeho úpravy jsou téměř 
nekonečné, ale nejcennější látky z 
něj získáme konzumací v čerstvém 
stavu. Dokonce se prý říká, že kdo 
jí jablka často, jejich aromatická 
vůně může provonět i skrze nás. 
Třeba vlasy Vám mohou pak vonět 
po jablíčkách.

Ing. Rektorisová Vanda,
ředitelka, RAK PA

Nejdražší jablka byla v roce 2017

Tuším, že se stá-
le divíte té ceně, 

protože v ob-
chodě jsou ceny 
několikanásobně 

vyšší. 

Koop_zemedelstvi_A4_H_03.indd   1 22/11/2017   17:01
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   V případě odrůd se předpokládá 
nejvyšší výnos u hlavních nosných 
odrůd. U jabloní je to odrůda Gol-
den Delicious, kde předpokláda-
ná sklizeň dosahuje 43 tisíc tun, 
následované skupinou Jonagold  
a Idaredem. Největší odhadovaný 
průměrný výnos jabloní se předpo-
kládá u odrůdy Gala a to 33 t/ha. 

   Hřebčín v Kladrubech nad La-
bem je jedním z nejstarších hřeb-
čínů na světě a zároveň domovem 
nejstaršího původního českého 
plemene koní – koně staroklad-
rubského. Areál hřebčína se roz-
kládá na ploše 1.200 hektarů  
v krajině Kladrubského Polabí neda-
leko Pardubic. Tradice chovu koní  
v Kladrubech nad Labem sahá 
minimálně do poloviny 14. století. 
Více než 300 let (1579 – 1918) 
byl pak císařským dvorním hřeb-
čínem, který zajišťoval koně pro 
císařský a královský dvůr v Praze 
a ve Vídni. Za základní mezník 
chovu starokladrubských koní je 
považován dekret ze dne 6. břez-
na 1579, kterým císař Rudolf II 
povýšil původní koňskou oboru  
v Kladrubech nad Labem na císař-
ský dvorní hřebčín. 
 
   Dnes chová Národní hřebčín 

přibližně 500 starokladrub-
ských koní, a to ve dvou barev-
ných variantách: bílé a vrané.

 V samotných Kladrubech nad 
Labem je ustájeno 250 běloušů. 
O vraníky, kterých je také 250, se 
Národní hřebčín stará v někdej-
ších stájích knížecího rodu Auer-
spergů ve Slatiňanech u Chrudimi. 
Po vzniku samostatného Česko-
slovenska v roce 1918 ale vraní-
kům osud nepřál, měli zaniknout. 
Tento nepříznivý osud se pokusil 
zvrátit Prof. PhDr. et MUDr. Fran-
tišek Bílek, DrSc. V průběhu dru-
hé světové války nechal poslední 
chovné klisny a hřebce soustředit 
ve stájích v Průhonicích u Prahy  
a začal s jejich regenerací. Po kon-

Národní hřebčín Kladruby nad Labem  bude  
i na Krajských dožínkách v Pardubicích 23. 9. 2018

ci II. světové války bylo stádo vra-
níků přemístěno do slatiňanských 
zámeckých stájí, kde se pokračo-
valo v regeneraci této barevné va-
rianty. Regenerace byla ukončena 
v roce 1973 a následovalo udržo-
vací šlechtění starokladrubského 
vraníka. Hřebčín ve Slatiňanech se 
stal výzkumným ústavem pro chov 
koní a v roce 1992 se stal součástí 
Národního hřebčína Kladruby nad 
Labem.

   Srdce hřebčína  v Kladrubech 
nad Labem tvoří hlavní stáje, zá-
mek a kostel, přičemž všechny 
tyto objekty, které prošly v letech 
2014-2015 rozsáhlými opravami, 
jsou 
s průvodcem přístupné veřejnosti. 
Celý kladrubský areál představuje 
unikátní, dokonale vyváženou kul-
turní krajinu složenou z luk, past-
vin, starobylých alejí, lesů, slepých 
ramen Labe, zavodňovacích struh 
a historických budov mnoha růz-
ných účelů. Pro svou jedinečnost 
a výjimečnou zachovalost získal 
hřebčín v Kladrubech nad Labem 
v roce 2002 statut národní kulturní 
památky a to včetně kmenového 
stáda starokladrubských běloušů. 

 V lednu letošního roku Česká 
republika nominovala Krajinu 
pro chov a výcvik ceremoniál-
ních kočárových koní v Klad-

rubech nad Labem na Seznam 
světového dědictví UNESCO.

   Stručná charakteristika plemene 
Typickým znakem starokladrub-
ských koní je klabonosá hlava  
s výrazným velkým, tmavým, živým 

okem, velký obdélníkový tělesný 
rámec a vysoká akce předních 
končetin, která je nejvíce patrná 
u koně v klusu. Kohoutková výška 
hůlková se pohybuje kolem 167 
cm a hmotnost kolem 600 kg. Sta-
rokladrubský kůň je plemeno odol-
né a dlouhověké, průměrná délka 
života je 25 let, někteří jedinci se 
dožívají až 30 let. V císařských 
dobách byli bělouši využívání pro 
ceremoniální účely panovnického 
dvora, vraníci se používali přede-
vším ke smutečním slavnostem, 
nebo k reprezentativním účelům 
pro vysoké církevní hodnostáře. 
Starokladrubští koně slouží na 
královských dvorech i dnes. 

Od roku 1994 je hřebčín 
dvorním dodavatelem koní do 
dánských královských stájí. 

Ve Švédsku od roku 2004 jezdí 
na starokladrubských bělouších 
trumpetisté Královské švédské 

jízdní gardy. V České republice 
jsou starokladrubští koně často  
k vidění při různých slavnostech 
na Pražském hradě a také je vy-
užívá jízdní policie v Pardubicích, 
Ostravě a Praze.

   Starokladrubský kůň vznikl 
na podkladě koní starošpaněl-

ských a staroitalských. 

   Patří mezi málopočetné populace 
koní, dle plemenné knihy, kterou 
vede celosvětově Národní hřebčín 
Kladruby nad Labem, je na světě 
evidováno cca 1800 jedinců. Po-
pulace patří mezi kriticky ohrožená 
plemena a tak je starokladrubský 
kůň zařazen i mezi genetické zdro-
je ČR a podporován Ministerstvem 
zemědělství ČR. 

   Původ každého současně žijící-
ho starokladrubského koně lze do-
hledat k zakladatelům linií a rodin 
do 18. století.

   Velkou radost z vysoké úrody 
ale ovocnáři nemají. Výrazné 
sucho kvalitativně poškodilo 

významný podíl ovoce. 

   Většina ovoce pěstovaného pro 
čerstvý trh, především jablek, hru-
šek, třešní i dalších druhů, nedo-
roste do velikostí, které požaduje 

trh nebo normy a nebude buď vů-
bec sklizena, nebo půjde na zpra-
cování. 

   Například jablka, pokud mají 
příčný průměr 7 centimetrů, tak ty 
lze prodat jako konzumní za cenu 
10 až 15 Korun za kilo. Pokud bu-
dou mít o centimetr méně, je jejich 

uplatnění jen na zpracování, letos 
za cenu cca 1,50 Kč za kg. Vliv 
sucha na tržby může být fatální. 
Ve srážkově běžných letech je  
u jablek asi jedna třetina jablek 
určených na zpracování, letos to 
budou dvě třetiny. Stejný problém  
s malou kalibrací plodů jako  
u jablek je také u třešní, meruněk, 
broskví či hrušek. Sucho negativ-
ně ovlivnilo i rybíz a výrazně sní-
žilo úrodu jahod. Vše bylo umoc-
něno také velmi teplým počasím. 
Pod závlahou je u nás asi jen 
jedna třetina sadů. Jde o kapko-
vou závlahu, která je doplňkovou 
závlahou a deficity, kdy na mnoha 
místech chybí až 60 % průměr-
ných atmosférických srážek, pro-
blém sucha nevyřeší. Řada závlah 
má s ohledem na sucho omezené 
zdroje vody a není možné ji vyu-
žít na plno. Na některých místech 
jsou ohroženy už samotné poros-
ty, zejména nově vysázené sady  
a sucho může mít vliv i na diferen-
ciaci květních pupenů a tím snížit  
i úrodu příštího roku.

 Ing. Martin Ludvík,
předseda Ovocnářské unie ČR 

data a informace z ÚKZÚZ



Selský rozum 
na nákup potravin

Vtipy
- Multimilionář chytne zlatou rybku a ani si ji 
neprohlédne a už ji chce praštit paličkou. V tom rybka 
promluví: „Počkej chvíli, copak nevidíš, že jsem zlatá 

rybka? Co třeba tři přání? Multimilionář se povzdechne 
a řekne: „Tak povídej, co bys chtěla.“

Slepice snese 7kg vejce. Samozřejmě, že to vzbudí 
zájem médií a novináři se ptají kohouta:

„Budete se snažit o další, o větší?
„NE.“

„A co plánujete?“
„Rozbiju pštrosovi zobák!“

   Každý z nás má v sobě z hle-
diska svých předků větší či men-
ší stopu zemědělce. Používejme 
tuto stopu nejen při zahrádkaření, 
či chovu domácích mazlíčků, ale  
v podobě selského rozumu při ná-
kupu potravin.

   Mohli bychom konstatovat, že 
země na západ od nás tím, že 
zemědělské komodity s větší při-
danou hodnotou výrazněji dotují  
z národního rozpočtu než my, nám 
zajišťují levné potraviny a sociál-
ní smír a jsme tzv. „v poho“. Tak 
jednoduché a solidární to však na 
světovém ani EU trhu není. Země-
dělské podpory na západ od nás, 
jsou na jednotku produkce např.  
u mléka 3-4x vyšší. Nejde však jen 
o úlitbu místním zemědělcům, ale 
správně nasměrované podpory 
skutečně aktivním zemědělcům, 
kteří tvoří suroviny pro domácí po-
traviny, mají vlastnost generovat 
řadu pro danou zemi významných 
celospolečenských hodnot. Zmí-
ním ty hlavní.

   Z národohospodářského pohledu 
musí zajímat každého hospodáře 
co na 1,- vloženou Kč či € přinese 
za efekt. Jestli výsledkem je jeden-
krát posečená zanedbaná louka 
málo odolná suchu, s poníkem pro 
zábavu, s amatérským hobby ze-
mědělstvím. Anebo, jestli efektem 
podpor je kulturní krajina s pes-
trým zemědělstvím, zajišťujícím 
práci na venkově, místní produkty 
a suroviny pro místní potravinář-
ský průmysl.

   Z pohledu krajiny, je u nás ze-
mědělec nedostatečným doto-
váním citlivých komodit (dojnice, 
skot, prasat, brambory, cukrovka, 
ovoce, zelenina), oproti západ-
ním zemím tlačen k plodinám, kde 
naše konkurenceschopnost není 
pokroucována národními podpo-
rami, tj. k obilovinám a olejninám. 
S tím souvisí méně pestrá krajina, 
s menším počtem hospodářských 
zvířat, s menším množstvím orga-
nické hmoty v půdě, ovlivňující její 
úrodnost a schopnost zadržovat 
vodu.

   Tím se dostaneme k další hodno-
tě pro hospodaření vyspěle podpo-
rující, vlastní, pestré zemědělství, 
a to je potravinová soběstačnost. 
Pestrá krajina dokáže uživit více 
své obyvatele, když by se např. 
opakoval 2x za sebou, tak suchý 
rok, jako byl ten letošní. Suché ex-
tenzívní louky, to nedokážou, byť 
budou v režimu bio. To je další z 

hodnot, která není vůbec, v dneš-
ním globálním sociálně proplete-
ném světě, neaktuální. Hodnoty 
jako krajina, ekonomická efektiv-
nost, či obživa vlastních obyvatel, 
to jsou ty hodnoty, proč si rozumně 
uvažující národohospodáři uvědo-
mují, že je třeba je podporovat.

   Jestli se zvedne cena potravin 
o několik procent, tak je třeba si 
uvědomit, že za posledních 20 let 
ceny potravin rostly 5x pomaleji 
než u ostatních komodit. Rozhod-
ně toto nepokrývají jen dotace, ale 
i rostoucí efektivita zemědělské 
práce. Ceny zemědělcům aktuál-
ně vzrůstají velmi pomalu, v někte-
rých případech dokonce klesají. 
Kdyby ceny rostly tak výrazně, tak 
by nebylo třeba dotační pomoci 
zemědělcům za ztráty způsobené 
suchem, o které mluví řada EU 
zemí.

   Moderní spotřebitel kupuje potra-
viny minimálně dle země původu. 
Moderní spotřebitel se čím dál víc 
ptá na původ potravin a na názory 
na jednotlivé potraviny těch, kteří 
vyrábějí suroviny pro potraviny, 
to znamená zemědělců. Proto 
se Vás i jako AK budeme snažit  
o těchto názorech informovat. Pří-
roda a produkce surovin pro potra-
viny je značně složitá věc. Je proto 
pro orientaci spotřebitele důležité, 
aby byl více slyšen názor nejen 
novinářů, kuchařů a marketérů ob-
chodních řetězců, ale i skutečných 
produkčních zemědělců se země-
dělským vzděláním. Víte například, 
že máme jedny z nejpřísnějších 
norem pro živočišné produkty na 
světě, že máme ohromnou tradici 
v potravinářské výrobě, a že naše 
výrobky jsou té nejvyšší kvality? 
Víte, že se na naší veškeré ze-
mědělské půdě používá méně než 
polovina pesticidů, než v Německu 
a ani ne čtvrtina než v Holandsku? 
Volit potraviny své země a naslou-
chat přitom názoru zemědělců není 
ani tak o podpoře zemědělců, ale  
o podpoře vlastního zdraví, krajiny 
a země každého spotřebitele. Uvě-
domte si to prosím o to silněji letos, 
při výročí 100 let naší republiky.        

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

Při výběru potra-
vin je důležité, 
aby spotřebitel 

hleděl však nejen 
na jeho cenu, ale  
i na jeho hodnotu.

Přímý důkaz globálního oteplování
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Mléko?
Ne, děkuji. Jsem po něm vždycky uplně na kaši.



    Domácí výrobky typu marme-
lády, sirupy, paštiky, jogurty zase 
frčí. Mají lákavé, ručně psané eti-
kety. Evokují v nás vzpomínky na 
maminku nebo babičku a v nepo-
slední řadě záruku poctivé kvality. 
V paštice je maso a marmeláda je 
jen z ovoce a cukru. Doma dělané 
jogurty, ať už v jogurtovači nebo 
pod peřinou (kvůli teplotě), nevidě-
ly škrob. Tak není divu, že preferu-
jeme poctivost, kterou si zaslouží-
me a v poslední době jsme za ni 
ochotni zaplatit často i závratné 
sumy.

   Naproti tomu čteme, že krémo-
vý jogurt, na jehož texturu jsme 
si ale také zvykli, je díky škrobu. 
Ve stejném produktu pod stejnou 
značkou, ale za hranicemi smě-
rem na západ, škrob není. Cítíme 
se pohoršení, protože nechceme 
být přeci tou „popelnicí Evropy“. 
Argumenty typu, že jsme ale zvyklí 
na chuť, která je typická pro „myš-
maš“ bez masa, a že s ním by nám 
nechutnala, nás rozčílí ještě víc.  

   Internet je plný zaručeně domá-
cích receptů a informací, které vel-

kovýrobu odsuzují. Které jsou ale 
ty relevantní? Doba je rychlá, in-
formace zkratkovité, a tak se třeba 
ex-post dozvíte, že éčko - E 330 
- je rakovinotvorný prevít a přitom 
se jednalo pouze o špatný překlad 
z němčiny. Jedná se o kyselinu 
citronovou, kterou přidáváme jako 
konzervant do domácích zavaře-
nin i my.

   Jde totiž o extrakt z kvasnic. Pře-
sto ho ale nehájím, navíc obsahuje 
i sodík a v kombinaci se solí, která 
se přidává v hojné míře do všeho, 
už to pro náš organismus není nic 
moc.

   Je potřeba si také uvědomit, že 
nic z toho, co jde do lidské výži-
vy, není jedovaté. Otázkou však 
zůstává, co budou přísady působit  
v našich tělech po jejich dlouhodo-
bé a pravidelné konzumaci. A ba-
víme se o dlouhodobé řadě, např. 
za 20 – 30 – 50 let. Těch látek je 
také mnohem víc, co sníme, a pak 

 Je zdravé jídlo z pytlíku?

 I glutamát je tro-
chu zprofanovaný.

Další akce, které jsou před námi:

● 23. 9. 2018 - Krajské dožínky v Pardubicích

                         (odborná i neodborná veřejnost)

● 25. 9. 2018 - PRV dotační seminář ve spolupráci

                         se SZIF a MZe v Úhřeticích

● 18. 10. 2018 - seminář Počasí, pojištění,

                           PGRLF v Českých Libchavách

● listopad 2018 - valná hromada RAK PA v Chrudimi

● prosinec 2018 - Ekonomicko-marketingové fórum
Termíny budou včas upřesněny. 

Budete informováni na www.rakpa.cz.

je to možná otázka spíše pro che-
miky, jaký že to vznikne vlastně 
koktejl? Máme ale také na výběr 
a jde o priority. Zkoušeli jste doma 
třeba péct kváskový chléb? Já ho 
zkouším poprvé. Sice i já zažila 
boom domácí pekárny a překva-
pivě není zase tak úplně zapráše-
ná, přesto chléb častěji kupujeme. 
První kvásek jsem zkusila zadělat 
ve staré kameninové nádobě. Ří-
kala jsem si, že takhle to určitě 
dělaly naše babičky. Přípravy byly 
téměř rituální. Vše jsem vymyla, 
dřevěnou vařečku vypařila stejně 
jako nádobu vřelou vodou, ruce si 
málem opařila. Dva dny jsem ho  
s láskou opečovávala a přikrmo-
vala. Třetí den jsem kvásek vy-
hodila, protože byl celý plesnivý. 
Chyba byla samozřejmě ve mně. 
Kontaminovaná keramika v puk-
linách v glazuře udělala své. No  
a pak si řeknete, jestli je to vlastně 
zdravější varianta udělat si doma 
vše sám. Ano, vím zcela jistě co do 
toho dám. Tedy téměř vím. Proto-
že zrní, ze kterého je mouka, jsem 
doma opravdu nevypěstovala… 
Takže pouze tuším, co do toho 
doma dám. Jen nemůžu zaručit tu 
sterilitu prostředí, což ty na prvý 
pohled odsuzované velkovýroby 
umí. Vše nerez, vykachličkované, 
omyvatelné… I konzervace bývá 
šetrnější. Proto neodsuzujme 
mávnutím ruky produkty masově 
vyrobené. Něco jiného přeci je, co 
obsahují – to se máte šanci dočíst 
na etiketě. Ano, vím, že je to nároč-
nější cesta a často k ní potřebujete 
i lupu. Na druhou stranu, koupím 
jednou, jsem spokojená a osobně 
pak nemám potřebu experimento-
vat a kupuji osvědčené. Pokud si 

koupíte instantní polévku za 3,50 
Kč, těžko můžete čekat, že bude 
obsahovat maso.

   Pokud máte pocit, že pokaždé se 
napíše něco jiného – jednou houby 
zdravé jsou, podruhé nejsou, máte 
úplnou pravdu. Nyní čtu v jednom 
z dTestů, že průmyslově zpraco-
vané potraviny mohou zvýšit riziko 
vzniku rakoviny. Ne, vůbec tím ne-
chci rušit co jsem napsala. Je nut-
né číst mezi řádky – mohou, zvý-
šit, vznik...Netřeba panikařit, ale 
mít se na pozoru. Ve výčtu potra-
vin v téhle zprávě jsou  potraviny, 
které nás asi nepřekvapí – perlivé 
nápoje, balené svačinky a slad-
kosti, masné polotovary, instantní 
polévky. Naopak pro mě překvapi-
vě balený chléb. Dost možná díky 
tomu balení…, ale hned na konci 
se dočítám, že ve výzkumech se 
musí pokračovat a upřesnit přida-
né látky nebo druhy potravin, které 
by nám mohly ublížit. Určitě, když 
pojedete na dovolenou a uvaříte 
si tam polévku z pytlíku, nic se 
nestane. Pokud ji budete konzu-
movat několik let téměř denně,  
o negativních dopadech Vám stej-
ně nikdo neřekne, nicméně bych 
nebyla překvapená kdyby tomu 
tak bylo.

   Jako většinu svých pří-
spěvků můžu končit možná 

obehraným výrokem, ale 
pořád je na místě – zdravý 
selský rozum ať nám při 

výběru potravin na náš stůl 
nechybí.

Ing. Rektorisová Vanda,
ředitelka, RAK PA



   Je po žních.  Přichází podzim 
a jako každý rok je třeba připravit 
půdu na novou sezónu, nachystat 
osivo a zasít ozimé plodiny. Opět 
vyvstává otázka, jaký byl ten letoš-
ní rok, co se povedlo a co udělat 
jinak, aby ten příští byl přinejmen-
ším stejný. Vlastně - proč ne lep-
ší? 

  V posledních letech, a zejména 
v tom letošním, jakoby příroda 
testovala odolnost zemědělců  
a jejich schopnost vydržet nemož-
né. Je nutné se připravit na to, že 
ani v dalších letech to nebude lep-
ší. Kde tedy za dané situace hle-
dat rezervy a zdroje? Řada opatře-
ní se udělala v minulých obdobích. 
Máme nové, výkonnější odrůdy 
plodin, zvládnutou techniku před-
seťového hnojení, hnojení během 
vegetace a ochranu i regulaci po-
rostů. 

  Jednou z možností je připravit 
ozimé plodiny na nepřízeň počasí 
již na podzim. Podzim je z mnoha 
pohledů ideální pro hýčkání poros-
tů a zvýšení jejich odolnosti. Máme 
relativně dost času na jednotlivé 
úkony, přísun vláhy bývá příznivěj-
ší a při nižších teplotách není její 
úbytek tak razantní jako v jarních a 
letních měsících. 

   Jaro je v posledních letech ob-
dobím, ve kterém začíná chybět 
čas k provedení všech nezbytných 
agrotechnických úkonů. Jaro spí-

Podzimní polní práce – intenzifikace podle Envi Produkt
še není, protože ze zimy přichází 
léto. V řadě případů průběh po-
časí a limitované zdroje vedou 
agronomy na jaře k vynechání 
aplikací tvořících nadstavbu zá-
kladní agrotechniky v porostech, 
a tím není využit jejich potenciál.  
Letošní rok byl toho názornou 
ukázkou.

   Kdy aplikovat přípravky na 
list v podzimním období?

Podzim skýtá řadu vhodných apli-
kačních oken. Vycházíme-li z dlou-
hodobého sledování, tak pro září 
jsou typické poměrně příjemné 
denní teploty, vyšší počet sluneč-
ných dní a relativně nízké průměr-
né úhrny srážek. Můžeme se řídit 
i meteorologickými jevy vázánými 
na září:

• Teplá období: 5. - 10. 9. Ma-
riánské léto a 25. 9. - 20.10.  

Babí léto. 
• Chladná období: 29. 8. - 4. 9. 
Jílské ochlazení  - přináší vodu, 

11. - 24. 9. Ludmilsko – Ma-
toušské ochlazení, 21. - 31. 10. 

Šimonská chladna

   Říjen je už typickým podzim-
ním měsícem. Počasí je poměr-
ně chladné, byť se především 
počátkem měsíce může ještě 
vyskytovat docela teplá perioda  
Babího léta (25.9. - 20.10.). Zde 
bývá vhodné aplikační okno na 
poslední vstupy před zimou. 

   Co aplikovat na podzim?
Limitujícím faktorem v podzim-
ním období je teplota a ranní rosy  
z mlh. Dopolední teplota v tomto 
období málokdy přesahuje 10 °C. 
Tomu je třeba přizpůsobit výběr 
přípravku, protože většina pří-
pravků používaných na jaře je zde 
nevhodná. Jejich limitem je teplota 
pro aplikaci. 

   Při výběru účinného přípravku 
nehledejte primárně výživu. Té 
máte většinou v půdě dost. Poo-
hlédněte se po přípravku schop-
ném zpřístupnit rostlinám fosfor, 
dusík a další prvky z půdy. Záro-
veň účinným při nízkých teplotách. 
Používejte smáčedla. Zvyšují vý-
razně vstřebatelnost přípravku.  
Studený, orosený list, u řepky na-
víc s voskovým povrchem, má na 
podzim sníženou schopnost pře-
nést účinné látky do rostliny. V této 
kategorii nabízíme za příznivou 
cenu PROVEO star, který obsahu-
je látky účinné za nízkých teplot.

Jaké aplikace na podzim mají 
ekonomický význam?

Řepka ozimá – přimoření osiva
   Pravidelné navyšování nákladů 
na její pěstování nás vede k za-
myšlení, kde je hranice rentability. 
Zákaz mořit osivo neonikotinoidy 
zvýšil investice na podzimní postři-
ky u většiny pěstitelů.  S takovou 
situací máme zkušenosti z máku, 
kdy zákazem použití insekticidní-
ho moření neonikotinoidními lát-
kami se dostali pěstitelé máku do 
obtížné situace. Jako účinnou ná-
hradu řada z nich nyní používá pro 
přimoření máku stimulační přípra-
vek ENVISEED, který dosahoval 
v testech opakovaně vynikajících 
výsledků. 

   V době, kdy čtete tento Zpra-
vodaj, je většina řepky již zase-
ta. Nicméně je to doporučení pro 
příští roky, jak navýšit potenciál 
rostlin za málo peněz. Ve srovnání 
s budoucími náklady na ošetře-
ní porostů vychází přimoření na  
40 Kč na 1 hektar. Samozřejmě, 
pokud osivo dostáváte již namo-
řeno, často v zahraničí, tak další 
úprava je pracná. 

Řepka ozimá - aplikace na list
   Máme většinou zaseto a zima 
je za dveřmi. U řepek už tak pod-
vědomě počítáme s použitím re-
gulace a výběr fungicidu máme již 
ověřen z předchozích let. Většinu 
pěstitelů čeká pesticidní aplikace. 
Tady pro mnohé vzniká další pro-
stor. O podzimní aplikaci Boru do 
řepek bude pochybovat asi málo-
kdo, tím to však většinou končí.  
A je to škoda. Proč? 

   Protože většina namítne - řepky 
máme pěkné, spíše přerostlé (pro-
to také regulujeme) a jsou dosta-
tečně vyživené, není potřeba nic 

přidávat. Většinou to končí aplika-
cí do pozdně setých, případně po-
škozených porostů. Je to škoda.

  Přidejte k Boru vhodnou stimu-
laci, která neobsahuje N a nežene 
porost k bujné vegetaci. Doporu-
čujeme cenově výhodný PROVEO 
star, aktivátor příjmu živin nové 
generace, s unikátní kombinací 
kofaktorů metabolizmu rostlin na 
bázi esenciálních aminokyselin  
a biopolymerů. Motivuje rostlinu  
k příjmu živin z půdy a tento příjem 
živin podporuje i mimo optimální 
klimatické podmínky.

Ozimé obilniny - přimoření
   U obilnin je přimoření osiva další-
mi pomocnými látkami téměř běž-
nou praxí a o jeho efektu málokdo 
pochybuje. Přesto i těm zbývajícím 
skeptikům, kteří „nevyhodí“ sto či 
dokonce dvě stě korun navíc za 
přimoření, bychom rádi připomně-
li, že další vstupy jsou většinou  
v řádu tisíců. A pokud porost špat-
ně vzejde, tak vzniklé ztráty jsou 
ještě vyšší. Takže vlastně neušet-
ří… Po mnohaletých zkušenostech  
v různých podmínkách můžeme 
říct, kdo nic nedělá, neušetří. Na-
opak, výrazně ztrácí. 

Pšenice ozimá – aplikace na 
list
   Pšenice ozimá je nejvíce pěs-
tovanou plodinou v České republi-
ce. Při současném trendu mírných 
zim, kdy porosty čerpají živiny  
i v průběhu zimní vegetace, je 
důležité zásobení živinami před 
zimou a zároveň zpřístupnění do-
stupných živin v půdě pro rostliny  
i za nízkých teplot. 

   Pšenici můžete stimulovat i před 
zimou. Pokud aplikujete na pod-
zim do pšenice herbicid, doporu-
čujeme k aplikaci přidat přípra-
vek PROVEO star. Přestože má 
rostlina v té době sotva 2-3 lístky  
a většina přípravku jde na půdu, 
tak díky unikátnímu složení pří-
pravku dojde ke stimulaci příjmu 
živin z půdy a posiluje se odolnost 
porostu proti vymrzání. Za cenu 
100 Kč na 1 hektar to jistě stojí za 
zamyšlení. 

Pšenice ozimá – příprava půdy
   Dostatečné využití jednotlivých 
živin v půdě při pěstování pšeni-
ce je možné, pouze pokud jsou  
v pořádku další agrochemické půd-
ní vlastnosti. Jedná se především 
o půdní organickou hmotu, pH, 
sorpční komplex. Tyto vlastnosti je 
nezbytné řešit dlouhodobě.  Pro-
to doporučujeme před výsevem 
aplikaci přírodního stimulátoru 
úrodnosti půdy HUMAC® Agro. 
Významným způsobem zlepšuje 
stav organominerálního půdního 
sorpčního komplexu a půdní struk-
turu, zlepšuje podmínky pro rozvoj 
mikroorganizmů a zvyšuje sorpční 
a pufrovací kapacitu půdy. Kombi-
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Zvyšuje odolnost rostlin vůči patogenům,  
zejména houbovým nemocem 

Snižuje účinky klimatického a herbicidního stresu 

Zvyšuje příjmy živin a pomáhá tak lépe využít 
základní hnojení 

Účinek není závislý od vhodných klimatických 
podmínek 

www.enviprodukt.cz 
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nace postupně uvolnitelných hnojiv 
s HUMAC® Agro zajistí rostlinám 
efektivnější využití organických, 
organicko-minerálních a minerál-
ních hnojiv. Přísun živin i v době, 
kdy do polí nikdo s technikou ne-
vyrazí, znamená podporu využití 
potenciálu porostu.

Ječmen ozimý – aplikace na list
   Ječmen ozimý je třetí nej-
rozšířenější obilovinou v ČR. 
Nejlacinějším intenzifikačním 
opatřením je volba vhodné od-
růdy pro dané podmínky oblasti.  
Je na rozhodnutí každého pěs-
titele ozimého ječmene, zda 
zůstat u základní intenzity pěs-
tování, nebo zvýšit intenzitu  

a tím i rentabilitu pěstování. Pro 
zvýšení intenzity doporučujeme 
místo navýšení základní dávky 
NPK cenově výhodnější podzimní 
aplikaci přípravku PROVEO star, 
který působí jako katalyzátor pří-
jmu N a P rostlinou z půdy. 

Slovo závěrem

  Již řadu let testujeme pro naše 
zákazníky, jaké přípravky a po-

stupy jsou nejvhodnější pro in-
tenzivní zemědělskou činnost 
v podmínkách české kotliny.  
Co funguje a co mohou být vyho-
zené peníze. Z našeho pohledu 
je podzimní doba velmi důležitá  
pro nastavení budoucího výnosu 
ozimých plodin. 

Ing. Jiří Teren, manažer prodeje
Envi Produkt

Bez vody není život ani úroda
   V letošním roce máme v ČR za 
sebou nejteplejší srpen v historii.  
A v Pardubickém kraji jsme dokon-
ce zvítězili a bohužel je to vylože-
ně Pyrrhovo vítězství. Jsme totiž 
kraj, kde za 7. měsíců, prvých, 
vegetačně důležitých, máme nej-
větší propad srážek v rámci ČR 
58% dlouhodobého průměru! Prů-
měr naší republiky je 72%. Mezi 
60 – 70% dlouhodobého normálu, 
což je také velmi velké postižení 
suchem se pohybuje kraj Ústecký, 
Hradecký, Liberecký, Středočes-
ký. Teplota v celé ČR je v letošním 
roce více než 130% dlouhodobého 
normálu.

   To vše způsobilo, že výnosy obilo-
vin v našem kraji, budou meziročně 
nižší, ne o těch celostátně avizova-
ných 7,5%, ale o více než dvojná-
sobek. U polních tržních plodin se 
zdá, že by propad výnosů nemu-
sel být takový, jako 40% propad 
srážek, a za to patří poděkování  
a uznání našim zemědělcům. 
U krmných plodin je situace hor-
ší, na většině katastrů se ze trav  
a jetelů sklízely pouze první seče 

a kukuřice nedozrála, ale doschla 
o více než 1 měsíc dříve. Celko-
vé škody zemědělství, způsobené 
suchem, se odhadují na cca 10 
mld. Kč. Z těchto čísel je jasné, že 
zemědělci v našem kraji budou po-
třebovat tak, jako v řadě jiných EU 
zemích, aktuální finanční pomoc, 
a to i z toho důvodu, že nám stále 
chybí možnost se na takový výkyv 
počasí systémově pojistit.

   Dlouhodoběji je letošní rok 
připomenutím některých jevů  

v našem zemědělství, o kterých 
se stojí za to zajímat.

 Jednak upřesnění prognóz vývo-
je počasí i klimatu. V posledních 
letech se v tomto směru mnoho 
posunulo, mám na mysli projekt 
Intersucho a i projekt Aladin. Ale 
víme my provozní zemědělci s 
jakou pravděpodobností bude 
příští rok průměrný, anebo stejně 
extrémní jako ten letošní? Máme 
osevní postup stavět na středo-
mořské nebo středoevropské kli-
ma? Vždyť odrůdy ozimé pšeni-
ce, tj. plodiny původem ze stepí, 

na letošní rok výnosově nestačily 
ani na horách. Došlo ke zlepše-
ní u projektu Aladin, ale proč je 
nám třeba poslední 3 týdny, vždy 
začátkem týdne slibováno, že 
v pátek zaprší a pak ani kapka.  

   Jak dle toho správně aplikovat 
cenná tekutá organická hnojiva, či 
prostředky na ochranu rostlin. Po-
třebujeme jako zemědělci, v zájmu 
celé společnosti, více pozornosti 
věnovat specifické předpovědi po-
časí i klimatu pro zemědělce.

     Z hlediska dosavadního vývo-
je klimatu, který se jeví směrem k 
extrému, se domnívám, že daleko 
více, než protierozní vyhlášku, po-
třebujeme podporu vkladu kvalitní 
organické hmoty do půdy. Jestliže 
máme polovinu živočišné výroby 
na 1 ha plochy než v sousedním 
Německu, tak to také znamená, že 
máme polovinu kvalitní organické 
hmoty v půdě, která zadržuje vodu 
a tento deficit musíme řešit, proto-
že je těžko nahraditelný přehrada-
mi a vyhláškami.

   Z hlediska eroze, než se bude-
me bavit o těch 3 erozních událos-
tech, které připadají na okres, tak 
se stejně intenzívně bavme o vodě 
ze střech a asfaltových ploch, ob-
chodních a logistických centrech. 
To je totiž přímo „užovka“, když  
u rodinného domku řešíme „deš-
ťovku“.   

   

 Při řešení vody v krajině je nutné, 
aby bylo nasloucháno hlasu těch, 
kteří se v té krajině pohybují a žijí 
v ní a spolu s ní.

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

 Zemědělci mají  
z letošního roku prak-
tické poznatky, a je 
potřeba, aby dotační 
pravidla na toto brala 
ohled, to pak opravdu 

pomůže zadržovat 
vodu v krajině, proto-
že zemědělec ví, jak 

moc ji potřebuje.

Plečka v řepě je vedena systémem EZ-Pilot s navigací Trimble s přesností +/- 2 až 3 cm od společnosti Leadingfarmers.
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Rozhovor s Ing. Zdeňkem Jandejskem, CSc. 

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.
Prezident AK ČR

1. Jaký je Váš vztah k Pardubic-
kému kraji?
   Mimořádný, mám v něm řadu 
spolužáků, část podnikatelského 
portfolia máme v Pardubickém 
kraji a v neposlední řadě se pravi-
delně účastním Velké Pardubické 
nejen jako divák, ale posílám do ní 
i naše koně.

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?
   Hlavní cíl zemědělce je stále 
stejný a to produkovat potraviny, 
které jsou vedle vody a energie zá-
kladním faktorem existence lidstva 
a samozřejmě péče o krajinu, kte-
rá je podmínkou uchování přírody 
pro další generace. Význam ze-
mědělství pro národní hospodář-
ství se velmi podceňuje. Uvádí se, 

že zemědělství produkuje jen 2 % 
HDP, ale zapomíná se, že vstup-
ní odvětví (energie, strojírenství, 
stavebnictví, ..) a výstupní odvětví 
(zpracování, kožedělný průmy-
sl, ….) představují objem dalších  
16 %. Významnou skutečností je 
i růst obyvatelstva planety, v roce 
2050 bude cca 10 mld obyvatel  
a potřeba potravin se zvýší  
o 70 % a výměra zemědělské půdy 
se bude dále snižovat. Funkce  
a potřeba dalšího rozvoje země-
dělské výroby je nezastupitelná.

3. Považujete zemědělství za 
atraktivní obor?
   Zemědělství není atraktivní obor. 
Pokud nebude Evropa konkuren-
ceschopná k vyspělému světu, 
dojde k obrovským problémům 
v zajištění mladých lidí a podpo-
ry budou neustále růst, což není 
správný směr. 
   Nutná je péče o přírodu, ale sou-
časně je třeba zvyšovat úrodnost 
půdy, zvyšovat produktivitu práce 
a lidem vytvářet obdobné podmín-
ky jako v jiných odvětvích NH.

4. Proč se podle Vás potýká  
s generačním problémem?
   Pokud nebude koncentrována 
výroba, budou lidé pracující na 
farmách uvázáni na polích a ve 
stájích celý rok, k tomu se mladí 
nepohrnou.

5. Jak byste zhodnotil sou-
časnou situaci v zemědělství 
– (ceny komodit, trh s půdou, 
velký vliv obchodních řetězců)? 
– můžou být jiná téma z vašeho 
pohledu

   Situace v zemědělství je velmi 
složitá. Důvodem je špatná ag-
rární politika porevolučních vlád, 
která vedla k podpoře extenzi-
ty, k snižování živočišné výroby. 
Přesto, že výsledky jednotlivých 
odvětví z pohledu úrovně výnosů 
a užitkovostí hospodářských zvířat 
jsou nad průměrem EU, poklesla 
výroba hlavně živočišné produkce 
pod 50 %. Současná úroveň hrubé 
zemědělské produkce ve stálých 
cenách je nižší než v roce 1936, 
je to přímo skandální. Důvody jsou 
jen dva. Motivace k extenzitě, tj. 
podpory na půdu bez podmínek 
odpovídajícího chovu hospodář-
ských zvířat a národní podpo-
ry slabých zemí E15, které jsou  
4 – 5x vyšší než u nás.

6. Jak vidíte SZP v příštím ob-
dobí a její dopad na naše země-
dělství?
   SZP na příští období se vyjedná-
vá, pravděpodobně se neuzavře 
včas a bude přechodné období. 
Naše priority jsou:
• zachování rozpočtu SZP,
• vyloučení zastropování podpor 
na farmu (jde o diskriminaci těch, 
co produkují a současně jde proti 
konkurenceschopnosti evropské-
ho zemědělství),
• sjednocení národních podpor ze 
všech odvětví NH v celé EU,
• podpora citlivých komodit (to je 
těch, kde kolísá výnos i cena)

7. Aktivní zemědělce trápí, že 
dotace na plochu jsou bez vazby 
na produkci. Má tento problém 
v dohledné době řešení a popř. 
jaké?

   Je již nový termín a to skuteč-
ný zemědělec, to by měl být ten, 
který se zemědělstvím živí, jen ten 
by měl dostat podpory. Podpory 
na plochu jdou vyřešit podmín-
kou dodávek organické hmoty do 
půdy ve formě hnoje a kejdy. Jde 
o podmínku, která řeší udržení či 
zlepšování úrodnosti půdy. Není 
v tom žádná složitost, je potřeba 
nastavit motivaci, je to v rukou vlá-
dy, ministerstva i nás nevládních 
organizací.

8. Jsou v ČR srovnatelné pod-
pory u citlivých komodit a v LFA 
jako v okolních zemích?
   Podpory nelze vůbec srovná-
vat u citlivých komodit, jsou od  
0 – 15 %, u PRV je kofinancována 
státem od 15 do 100 % (u nás je 
35 %) a u národních dotací jsou 
naše podpory 4 – 5x nižší než ve 
státech staré E15. Ani základní 
platba na plochu není stejná, po-
hybují se cca od 100 EURO/ha až 
cca 450 EURO/ha. U nás je 239 
EURO na ha.

9. V jakém typu obchodů naku-
pujete potraviny nejčastěji?
   Potraviny téměř nekupuji, naku-
puje žena nebo děti.

10. Řešíte původ surovin i v re-
stauraci?
   Je to jeden z obrovských problémů a 
to nejen v restauracích. Je nutné vyře-
šit základní věc, tj. pokud máme volný 
pohyb zboží, musíme mít i stejné pod-
pory do výroby potravin, jinak o tom 
co budeme konzumovat, rozhodne 
síla národních rozpočtů jednotlivých 
zemí EU.

Nová generace velkých traktor
CLAAS AXION 900

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

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

NOVINKA
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Konečně pecka pro  přípravu půdy

   Chcete rovné řádky bez 
překryvů, šetřit vstupy při 
aplikaci a zpříjemnit si práci 
na poli? Za velmi výhodnou 
cenu nyní pořídíte sadu na-
vigačního systému CFX-750 
spolu s automatickým řízením 
Trimble EZ-Pilot, které patří  
k nejoblíbenějším systémům 
v našem zemědělství a lze 
je instalovat na každý dobrý 
traktor bez ohledu na výrobce. 
Systém se uplatňuje zejména 
v přípravě půdy, v aplikač-
ních pracích i v setí pomocí 
přesných korekcí RTK VRS  
s přesností +/- 2 až 4 cm. 
Systém lze dokonce vy-
užít pro přesné plečko-
vání cukrové řepy či ku-
kuřice, což je osvědčeno  
i v praxi.

EZ-Pilot 

  Trimble EZ-Pilot sestává ze spe-
ciálního, přesně odladěného kro-
kového elektromotoru, který se 
jako prstenec elegantně namontuje 

přímo na hřídel volantu, kde nijak 
nepřekáží. Na něj lze zpět namon-
tovat původní volant traktoru nebo 
použít náhradní plochý volant. Dal-
ší důležitou součástí systému je 
miniaturizovaný T3 kontroler, jenž 
pomocí gyroskopů kontroluje po-
hyb stroje ve třech osách zároveň 
a převádí signály GPS navigace do 
krokového motoru řídícího stroj. 

   Automatické řízení je ovlá-
dáno navigací CFX-750, kde 
si řidič zaznamená navigační 
linie a vidí též grafické zná-
zornění pohybu stroje po 
pozemku a již aplikovanou 
plochu. 

   CFX-750 je nejprodávanější na-
vigací Trimble v ČR. Její obsluha 
je snadná a samozřejmě v češtině. 
Lze do ní implementovat názvy  
a hranice pozemků, optimalizova-
né linie pojezdu a přidat i ovládání 
strojů, např. sekcí postřikovače.

   Přesnost řízení závisí na úrov-
ni nastavení GPS navigace, zda 
chcete jezdit pouze na bezplatné 
korekce EGNOS +/- 15 až 25 cm, 

Konečně pecka 
pro přípravu 
půdy!

KVALITA • INOVACE • SOFISTIKOVANÁ ŘEŠENÍRadek Svoboda
tel.: 724 531 213

Jan Bradáč
tel.: 601 089 405

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

Rovné jízdy bez překryvů.
Jízda přes záběr a rychlejší 
otáčení na souvratích.
Bez překryvů ušetříte naftu 
a snížíte opotřebení.

Při práci pohoda. Po práci méně 
únavy a víc zbyde v peněžence. 
Akce platí do 30. 9. 2018!

Kontakty

Přinášíme přesné 
zemědělství. Víme jak!
www.Leadingfarmers.cz

*  Cena je za sadu bez instalace ve verzi pro 
přesnost +/- 20 až 25 cm. Možno instalovat 
na většinu dobrých traktorů. Instalace 
10 000 Kč bez DPH (12 100 Kč vč. DPH). 
Systém je možno kdykoliv později upgradovat 
na vyšší přesnost a připojovat různá další 
automatická zařízení. Akce platí jen při 
přímém nákupu u Leading Farmers CZ, a.s.

celkem jen za 

149 000 Kč*

180 290 Kč vč. DPH

Členové RAK Pardubice do 15. 10. 2018. 
Volejte tel. 724 717 781

CFX-750 + EZ-Pilot 
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placený signál RangePoint RTX +/- 
10 až 15 cm, tyto korekce bez pro-
blémů stačí na většinu prací, nebo 
můžete systém upgradovat až na 
přesnost RTK +/- 2,5 cm, která je 
základem pro přesné setí, ovládání 
secích strojů a plánování pojezdů. 
Vyžaduje však již určité investice 
navíc.

   Použití EZ-Pilotu se v praxi vel-
mi dobře osvědčilo ke spokojenosti 
uživatelů v České republice i na 
Slovensku. Řídící systém lze uplat-
nit téměř pro všechny typy mo-
derních traktorů v ČR a SR běžně 
používaných, včetně traktorů naší 

provenience. Podmínkou je pou-
ze mít zcela v pořádku podvozek  
a servořízení. 

   Automatická jízda bez pře-
kryvů, jízda přes jeden záběr 
při přípravě půdy šetří draho-
cennou půdu a přináší úspo-
ru času pro rodinu.

   Samozřejmostí je instalace  
a odborný servis přímo od dovozce. 
Začněte s přesným zemědělstvím!

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

Systém EZ-Pilot lze instalovat na každý dobrý traktor.
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Pojišťujeme tuto 
paletu rizik

Jako jediná pojišťovna nabízíme pojistitelné riziko SUCHO!

Sklízejte jistotu.
Jsme specialisté na zemědělské pojištění. 

Rádi Vám poskytneme další informace!  
tel. 233 312 836, agra@agrapojistovna.cz
www.agrapojistovna.cz



20

P���� P���� P����

www.pioneer.com/cz

ZÁŘÍ
KDYŽ PRŠÍ,

PROSPERUJÍ
KDYŽ JE SUCHO,

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

Budoucnost, která má jméno ��� ��� ��� | www.csobleasing.cz

ČSOB Leasing, a. s.
Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4
e-mail: info@csobleasing.cz

SOBL Inzerce_Zpravodaj_Agrarni_komory_105x148_V2_bez_pobo_site.indd   1 20.06.18   14:53
ýtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá



21

PEKASS a.s.

www.pekass.eu

POZNEJTE ROZDÍL ...

  Jedná se o slova známe lidové 
písničky, ne o provokaci. Je prav-
da, že oves je ještě k vidění na 
polích, i když zřídka. Možná, že už 
ho mnozí, hlavně mladí, ani nepo-
znají. 

No a přes zelenou louku? 

V současné době to je opravdu 
téměř vtip. Krajina spíš připomíná 
vyprahlé stepi nebo podzim. Listy 
opadávají suchem samozřejmě. 
Jistě, jedná se o lokální záležitost, 
přesto si nelze nevšimnout, že ně-
kde se sucho opakovalo, jindy je 
to horší tam, kde v roce loňském 
tolik nebylo. Hladiny vod, lesy  
a například teploty vod podzem-
ních jsou ale ukazatelé, které 
sucho potvrzují. Bohužel. Vazby, 
které teď můžou vypadat jako sci-
fi scénář přitažený za vlasy, mi ale 
docházejí. 

 To nejsem provozní zemědělec, 
který má na krku několik stovek 
hlav čítající stádo krav, a který si 
musí teď už denně klást otázku, 
kde brát?  Nakupovat za hranice-
mi? Za kolik? Bude ekonomicky 
udržitelný tenhle model? Co bi-
oplynové stanice? Není hřích do 
nich „sypat“ siláž nebo obilí? Není 
to až neetické? Není to plýtvání?

   Dnešní krávy v chlévech jsou sta-
věné na kvalitu. Máme ji vysokou. 
Produkce u nás není horší než  
v okolních vyspělých státech. 
Jsme zkrátka také dobří. Není 
to ale zadarmo. Zvířata vyžadují 
naprosto perfektní krmení a za-
cházení s nimi. Welfare zvířat se 
tomu odborně říká. Pokud bude 
chudák stračena někde přivázaná 
bez vody ve tmě v chlívku plného 
much, moc toho nenadojí. Podtr-
ženo sečteno, chovatel by byl sám 
proti sobě.

   Lze tedy předpokládat, že kvů-
li suchou bude změna, na kterou 
tak citlivě dojnice reagují, odrazem 
v množství i kvalitě mléka. A há-
dejte, za co zemědělci dostávají 
zaplaceno? Za množství a kvalitu. 
No dostávají zaplaceno. Výrobní 
náklady mléka jsou teď „šul-nul“ 
zaplacené výkupními cenami mlé-
ka. Vždyť u nás je častěji mléčná 
krize než byznys, který se vyplatí. 

Dost možná proto se chovy neroz-
šiřují tolik jako se třeba obchodu-
je s půdou, což vyšroubovalo její 
cenu úplně nesmyslně.

   Proč to tedy Ti zemědělci dělají, 
že jo?  Protože mají dotace. Zaplať 
pán bůh. Dostávají dotace a jsou to 
lidi, kteří zvířata milují. Jsou to lidi, 
kteří jsou starší – věková struktu-
ra v zemědělství je 55 a výš...celý 
život tomu věnovali. Taky snad 
máte vztah k něčemu, do čeho 
jste dávali hodně energie, může to 
být třeba dům nebo vaše koníčky. 
Často je dotujete ze svého. Jenže 
zemědělci nemají hobby chov, po-
kud mají ve stáji 600 krav. Musí mít 
vedle něco, co jaksi ekonomicky 
podnik nepotopí. Přeci ten podnik 
zaměstnává lidi. Pominu teď otáz-
ku výplat, která je dle mě teď také 
přemrštěná. Žádný strom neroste 
do nebe… Ale zpět. Takže takový 
zemědělec pěstuje tu nenávidě-
nou řepku, za kterou ještě něco 
dostane (rozumějte cenu) anebo 
má bioplynovou stanici.

   Víte, jak se ji laicky říká? Plecho-
vá kráva. I bioplynka funguje za 
určitých pravidel a nemůže se jen 
tak vypínat a zapínat. Taky ji někdo 
musí splácet, aby ji mohli splácet, 
zavázali se k výrobě určitého obje-
mu vyprodukované energie. Ta ne-
bude, pokud bioplynka nepojede  

a nebude se do ní sypat kvalitní 
siláž nebo obilí. A kruh se uzavírá. 
Není to tedy neetické, je to exis-
tenční. Neetické podle mě je, že 
nejsou přijímána opatření v mimo-
řádných situacích, takže například 
v ČEZu, který je majoritou stále 
státní.

   Osobně bych čekala, že budou 
díky mimořádné situaci ve jménu 
sucha odpuštěny limity nasmlou-
vané pro dodávku energie z bio-
plynek a siláž se dá zvířatům.

Nebojte, nikdo je hladem 
trápit nebude, v nejhorším 

se pošlou na jatka...

Ing. Rektorisová Vanda,
ředitelka, RAK PA

Skákal pes přes oves, přes zelenou louku

Dva měsíce jsme 
doma nesekali 

trávu a jednomu 
králíkovi, který 

mně zbyl z chovu, 
který se mi abso-
lutně nevyplácel, 

sháním zelené 
kde se dá.
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Dožínkové recepty od Vandy

Pivní závin
potřebujeme: 

• 500 g hladké mouky, můžete 
použít i polohrubou

• 250 ml jakéhokoliv piva
• 250 g ztuženého tuku

• špetka soli
• 1 lžíce octa

• jablka
• osmaženou strouhanku

• rozinky
• vlašské ořechy (můžete vyne-

chat, pokud nemáte, někdy použí-
vám i opražené ovesné vločky)

• vanilka
• skořice

• cukr

Postup:
   S moukou zpracujeme nastrou-
haný tuk, dáme špetku soli a pivo. 
Přidáme lžíci octa. Vše zpracuje-
me v hladké těsto. Zabalíme do 
mikrotenu a necháme v chladu cca 
0,5 hodiny odležet.

   Pak rozdělíme na dvě části.  
Z každé části uděláme jednu no-
havici tak, že vždy tradičně rozvá-
líme placku, na kterou naneseme 
osmaženou strouhanku a nandá-
me jablka (strouhaná nebo kráje-
ná). Můžeme dát rozinky a drcené 
ořechy.

   Podle ovoce osladíme a posype-
me skořicí. Zase posypeme strou-
hankou a štrúdl přehrneme nebo 
srolujeme, pomažeme vajíčkem.

   Dáme péci do předehřáté trou-
by na 180-200°C a peče se asi  
25 minut (záleží na troubě, ve-
likosti štrúdlu, náplni apod.). Po 
upečení můžeme potřít máslem  
a pocukrujeme.

Letos se urodilo hodně ovoce. Sklízí se o hodně dřív než je běžné a to díky suchu. Zvolila jsem proto recepty,  
v kterých je pokaždé ovoce nebo zelenina. V hlavní roli: jablka, švestky a rajčata.

U nás je oblíbený štrůdl. No a protože pokaždé nemám po ruce listové těsto, pivo je téměř vždy, přináším pivní štrůdl.

Tousty s rajčaty
Naprosto jednoduché velmi chut-
né jídlo – snídaně večeře. Recept 

jsem přivezla ze Španělska.

potřebujeme:
• toustový chléb

• rajčata
• sůl, bazalka, česnek

• olivový olej

Postup:
   Na sucho na teflonové pánvi 
opékám toustový chléb, Mezi tím 
omyji rajčata, která buďto můžete 
nastrouhat, ale já podrtím mixé-
rem tak, aby zůstaly kousky rajčat 
a nebyla z toho jen kaše. Můžete 
přidat sůl, bazalku, česnek..

   Teplé tousty pokapu olivovým 
olejem extra panenským a na to 
dám připravenou směs. Kupodivu 
to jí i děti!

 Jablkové knedlíky
potřebujeme:
• oříšek másla

• hladká mouka
• vejce

• teplá voda
• špetka soli

Postup:
   Množství takové, aby se 
vypracovalo pevné a vláč-
né těsto, které dávám na půl 
hodiny pod vyhřátý kastrol. Těs-
tíčko je jemňoučké a pracuje se  
s ním velmi pěkně. Je to přesně pro 
milovníky ,,málo těsta, hodně ná-
plně“. Obaluji vyjadřincovaná olou-
paná jablka nakrájená na kousky 
dle našich představ. Vařím cca   
5 min. Idální je zkonzumovat teplé. 
Úpravu knedlíků nechávám na Vás 
– my dáváme opraženou strouhan-
ku, hodně rozpuštěného másla, 
moučkový cukr a tvaroh (osobně 
míchám tvaroh s ušlehanou šle-
hačkou nebo kysanou smetanou  
a vanilkovým cukrem).

Švestková omáčka: 
Ideální k masům – vepřové pa-

nence, ale i uzenému masu 
nebo jazyku.

potřebujeme:
• 20 g másla nebo 1 lžíce rostlin-
ného oleje nebo vypečeného tuku

• 10 g hladké mouky
• sůl a cukr podle chuti

• ½ lžičky strouhané kůry  
z biocitronu

• skořice, případně i mletý hřebí-
ček a badyán

• 1 lžíce rumu či slivovice + bylin-
ky na ozdobu (nemusí být)

Postup:
   Mouku opékejte na tuku na níz-
kém plameni cca 3 minuty na jíšku 
světle žluté barvy. Postupně zašle-
hejte 500 ml vody. Pak vmíchejte 
švestková povidla. Přidejte citrono-
vou kůru a sůl, cukr a koření podle 
chuti. Povařte asi 20 minut. Před 
podáváním vmíchejte alkohol. 

   Do plátku masa můžete vložit  
i sušenou švestku. Přibalit k ní 
můžete i slaninu. Zabalte a opečte 
na tuku ze všech stran. Se lžicí 
povidel dejte podlité péct. Výpek 
pak můžete zakomponovat do 
omáčky.

   Jako příloha je výborná brambo-
rová kaše, brambory, noky.



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. ... 14. 9. 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

www.rakpa.cz

AG NOVACHEM, s.r.o.

Česká spořitelna, a.s.

ČSOB Leasing, a.s.

Loyd Shelter s.r.o.

LUMIUS, spol. s r.o.

MASO UZENINY POLIČKA, a.s.

PALENT-ZENPRO, s.r.o

PEKASS

Selgen, a. s.

SPOLEČNOST PRO ORBU ČR, z.s.

Syngenta Czech, s.r.o.

Tribula DPK s.r.o.

Vaspo Vamberk s.r.o.

Hlavní patrneři:

Partneři:

Mediální partneři:

Generální patrneři:

Agra pojišťovna, o.s.

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.




