
Zastropování plateb
Zemědělství je pro 
drtivou většinu všech 
evropských států klí-
čové a státem podpo-
rované...
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PARTNER VŠECH POCTIVÝCH ZEMĚDĚLCŮ

14. PROSINCE 2018

Jak vysoko v zimě leží sníh, tak vysoko tráva poroste.

 posíláme Vám 

malý dárek  

- vanilínový
cukr

Co přinesl rok 2018
Velmi příjemné bylo 
setkání při příležitosti 
oslav 25. výročí zalo-
žení Agrární...
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Informace od radního Ing. Václava Kroutila 
s Mgr. Markem Riederem

Moje maminka se na-
rodila a pocházela ze 
Břehů u Přelouče a já 
jsem jako dítě...
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Rozhovor

by měla pracovat se seriózními in-
formacemi, jsou-li k dispozici, a to 
by zas měl mít seriózní stát. 

   Druhý z našich cílů je otázka 
zemědělských podpor a jejich co 
největšího posunutí ke skutečným 
zemědělcům. 

Zemědělec je zkrátka 
ten, koho živí zemědělská 
produkce, a tu pochopitel-
ně vykonává tak, aby byla 
ekonomicky zajímavá, co 

nejvíce kvalitní a v souladu 
s přírodou, protože sku-

tečný zemědělec si je více 
než kdo jiný vědom, že ho 

příroda živí.

   Po vstupu do EU se to trošku 
otočilo, jako by zemědělství u nás 
bylo zejména o té ochraně životní-
ho prostředí a trochu bezproblémo-
vé produkce, bez přidané hodnoty  
a zbytek si dovezeme. Staré země 
nerozšiřovaly přece EU proto, aby 
se agrární přebytky, které měly  

na trhu s půdou podmínky hodné 
jejich významu pro péči o půdu  
v této zemi. Máme na mysli pod-
mínky legislativní, ale i třeba 
daňové. Proč by zemědělec ne-
mohl oproti části svého zisku ze 
zemědělského podnikání jako 
nákladovou položku postavit ná-
kup zemědělské půdy? I na toto 
je potřeba znát srovnání s okolní-
mi zeměmi, ale je snad každému 
jasné, že zemědělec pracuje vět-
šinou s menší marží, než např. ob-
chodníci s realitami a takto by se 
tento rozdíl maličko vyrovnal. Trh 
pochopitelně vše vyřeší a platí to  
i pro cenu zemědělské půdy u nás, 
ale je otázka za jakou cenu. Kolik 
to stojí zemědělce i celou společ-
nost ve srovnání se zeměmi, kde 
není tento trh neregulovaný jako 
u nás. 

   Navíc mi nepřijde příliš objektiv-
ní, když o trhu s půdou informují  
v médiích ti, které tento trh živí. Mi-
mochodem i tito nyní tvrdí, že se 
růst cen zastavil. Seriózní média 

   Vážení kolegové, dovolte ohléd-
nutí za rokem 2018, spojené s po-
kusem o výhled do budoucna. Za 
naši AK hodnocení letošního roku 
bude vycházet z cílů, které jsme si 
na úrovni krajské komory stano-
vili. Jsou to cíle základní, o které 
se snažíme, jak na úrovni okresní,  
tak republikové. 

   Jedná se o cíle dlouhodobé. Je 
sice fajn umět se radovat z ma-
ličkostí, ale já mám pocit, že se 
musíme společně i do budoucna 
pokusit v našem společném zájmu 
o intenzívnější naplňování těchto 
cílů.  

   Hned u prvního cíle je to příznač-
né. Jak dlouho se bavíme o nutné 
legislativní regulaci trhu s půdou? 
Co pamatuji tak minimálně 5 let. 
Za tu dobu cena zemědělské půdy 
vzrostla minimálně o ¼.  Je sice 
chválihodné, že máme jak AK aj. 
nevládní organizace v této verzi 
čisté svědomí, protože řešení jsme 
navrhovali. Přicházet s návrhy ře-
šení je jedna věc, a jejich prosaze-
ní věc druhá, daleko složitější. 

Je mi nepochopitelné, 
že tato složitost trvá tak 

dlouho u tak základní věci, 
jako je vytvořit legislativní 
prostředí proto, aby místní 

zemědělci měli v rukou 
místní zemědělskou půdu.

 Je mi to legislativně nepochopitel-
né, protože ještě více, než v zájmu 
zemědělců, je tento princip v zá-

Úvodní slovo Ing. Leoše Říhy
jmu obyvatel každé vyspělé země, 
takže doufám, že i té naší. A tam je 
svědomí politiků, dle mého názoru 
méně čisté a to v tom, že nedokáží 
opsat do našich podmínek model 
z některých starých demokracií 
v EU. Vzoru je hodně, mluví se 
např. o francouzském modelu, jen 
chtít. Není moc zemí, kde tak ne-
dbají na ochranu své půdy pro své 
zemědělce. AK bude toto i nadále 
prosazovat. A to jak zaznělo na 
posledním představenstvu AK ČR, 
jako informační povinnost vlastní-
ka vůči uživateli, jako přednost pro 
toho, kdo hospodaří na zeměděl-
ské půdě, jako povinnost minimál-
ní délky nájmu a to i ve vazbě na 
osevní postupy, tak i jako snahu 
stropovat cenu zemědělské půdy.  

   Ochrana zemědělské 
půdy dle nás spočívá i ve 

skutečné ochraně před ero-
zí, což systémově není ani 
jeden DZES, ale systémově 
je to snaha vytvořit takové 
podmínky pro ŽV, aby ta 
byla konkurenceschopná 
sousedním zemím a nedo-
cházelo k jejímu dalšímu 

snižování. 

   Budeme i nadále mluvit a sna-
žit se bránit zbytečným záborům 
zemědělské půdy, a tím jejímu 
nenávratnému zničení. Budeme 
přesvědčovat veřejnost, že místní 
zemědělec, který s půdou odborně 
zachází a dbá na dostatek vstupu 
organické hmoty je pro půdu to 
nejcennější co může být. Budeme 
se snažit, aby naši členové měli 

25 let AK ČR
 Vážené dámy a pá-
nové, vážení a vzácní 
hosté, dovolte mi pár 
slov k udržitelnému...

str. 15

Ze senátu



a neuměly je udat na světových 
trzích, ještě zvětšovaly. Daří se 
 i díky argumentům a číslům panu 
prezidentu AK (jsme v ŽV v pro-
dukci ani ne poloviční na 1 ha než 
sousední Německo), tuto situaci 
postupně pomalu měnit, tím, jak 
rostou podpory z národních roz-
počtů. My souhlasíme s pozicí, 
že definici skutečného zemědělce 
tak ji případně nastaví Brusel i po 
zkušenostech z minulého období 
nebude nejspíš v ČR nic řešit, či 
bude spíše kontraproduktivní.

   Na druhou stranu se nemůže 
smířit s tím, že na jedné straně 
nám chybí peníze na citlivé komo-
dity a na straně druhé máme 30 ti-
síc žadatelů SAPS v LPIS a v řadě 
případů podpory na plochu nejsou 
zemědělské, ale spíš rekreační, 
vlastnické apod., a to není v zájmu 
našich poctivých zemědělských 
členů. 

Neřešme, jestli  
má zemědělec obchod, 

BPS, vodárnu aj., ale řešme 
jestli 1 ha, kde obdrží dota-
ci přinese i určitý měřitelný 
efekt, čím se zrealizovala 
skutečná zemědělská pro-
dukce. Speciálně v českém 
prostředí svým podílem pro-
najaté půdy je toto důležité  

a v zájmu podmínek pro 
podnikání našich členů toto 
prosazujeme a prosazovat 

budeme. 

   Musíme také sledovat a z pohle-
du naší praxe se snažit korigovat 
vývoj vyjednávání SZP pro nové 
období. Je jasné, že případné 
zastropování v současné podobě 
300 ha pro celou EU stejně by naší 
zemi s největší průměrnou výmě-
rou půdy na podnikatele velmi po-
škodilo. Byla by to mimo jiné další 
rána chovatelům skotu, kde potře-
bujeme v zájmu krajiny a přidané 
hodnoty podporovat rozvoj odvětví 
a přitom většina skotu je právě ve 
větších firmách. Jako AK jsme proti 
povinnému zastropování. Jestli by 
se něco mělo zastropovat, pak to 

jsou národní podpory, srovnatelné 
podpory v jednotlivých zemích, či 
zdroje pro národní kofinancování. 
PRV u nás je vyjednaná 35%. Tím 
se dostaneme k našemu z dalších 
nepochopitelně věčných cílů. Jest-
liže chceme u nás udržet citlivé 
komodity, tak jim musíme vytvořit 
stejné podmínky, jaké mají v okol-
ních vyspělých zemích. 

K tomu je potřeba znát, 
co nejúplněji a průběžně, 

alespoň národní regionální 
a daňové podpory, které 
může obdržet zemědělec  

v okolních zemích. 

   A chceme-li mít přidanou hod-
notu, a v tom je mj. možné vidět  
i návratnost těchto podpor, a chce-
me-li mít i krajinu jako v Německu 
či Rakousku, tak u citlivek musíme 
tyto podpory srovnávat. A to nejen 
co do výše, ale i co do podmínek 
pro jejich obdržení. Řada věcí je 
v tomto rozhodně před námi, ale 
řada věcí se v posledním obdo-
bí zejména v regionu ŽV zlepši-
la, jako např. zelená nafta, větší 
vratka pro ŽV a nově i pro citlivé 
komodity. Jako další příklad jsou 
národní podpory a jejich růst 
za poslední roky i díky tlaku AK  
z 0,8 mld. 2012 na 3,8 mld. 2019. 

   Letošní rok byl v našem regionu 
rokem s významným poškozením, 
zejména krmných plodin suchem. 
Propad byl často přes 30% a tep-
lota vysoce nad normálem a sráž-
ky většinu vegetačního roku o více 
než 40% pod normálem. 

   Žádosti se podávaly letos a od-
škodnění sucha se předpokládá  
v prvním čtvrtletí příštího roku. 
Jako pozitivní pokládám a hodně 
jsem o to usiloval, že v odškodnění 
není jen kukuřice a TTP ve vazbě 
na VDJ, ale že nově i jeteloviny. Dle 
nás tam patří i luskoobilní směsky, 
a tak se alespoň luskoviny objeví 
ve druhém kole odškodnění. Jako 
pozitivní pokládám zjednodušení 
prokazování zapojením intersu-
cha.  S vedoucím představitelem 
Intersucha Prof. Mir. Trnkou jsme 
se po našem posledním semináři 
věnovaném PPP a s ohledem na 
škody způsobené suchem v na-
šem kraji dohodli na jeho pravi-
delné účasti na této naší tradiční 
akci. 

   Zemědělské pojištění

Zemědělské pojištění a PGR-
LF – tam je pozitivní, že došlo  
k navýšení podpor v letošním roce  
PGRLF na 55%  (u speciálních 
plodin) a 42% (u ostatních plodin). 
Negativní je, že stále není nofitiko-
vaná podpora tohoto typu pro velké 
firmy a v této souvislosti i diskuse 
o FTPR mají u velkých firem menší 
podporu. 

Do budoucna budeme pod-
porovat systémové řešení 

jako v jiných záležitostech, 
protože jinak to asi v země-

dělském oboru nejde. 

Jakýkoliv model je posun, protože 
systém ad hoc odškodnění za su-
cho z národních financí záleží na 
politickém rozhodování a také na 
síle nevládních organizací a sta-
vu národního rozpočtu. Možností 
vedle FTPR je více např. podpora 
pojištění sucha, daňově uznatelná 
rezerva u zemědělských firem na 
sucho či využití rizikového fondu 
v nové SZP či kombinací více prv-
ků. 

   Chci připomenout, že pro naše 
členy i partnery pořádáme seminá-
ře, které se snažíme dělat jako re-
akci na aktivní problémy, za účasti 

špičkových odborníků, kteří mají 
k věci co říci. Zároveň se snaží-
me těmto, často i veřejně vlivným 
osobnostem vysvětlit naše cíle. 
Dovolte mi, tímto již nyní, pozvat 
Vás na náš první seminář věnova-
ný pěstování pícnin a kukuřice za 
účasti náměstka ministra zeměděl-
ství Ing. Petra Jílka, který se koná 
16. ledna 2019.

   V roce 100 let od založení Čes-
ké republiky a 25 let založení AK 
ČR jsme se také snažili připomí-
nat historický význam zemědělství  
a významných zemědělců za 100 
let naší země. Připomínali jsme 
nedoceněnou osobu Antonína 
Švehly i naše rodáky Františka 
Udržala i Josefa Luxe. 

   V nastávajícím roce se chceme 
ještě více zaměřit i na veřejnost 
nezemědělskou. Musíme vysvět-
lovat, například i to, že omezení 
týkající se pesticidů je možná 
fajn téma pro neodborné tržní 
novináře, ale je pak velmi složité 
pro praktické zemědělce, zajistit 
suroviny pro potraviny bez plísní, 
škůdců a plevelů. Vedle tradičních 
úspěšných dožínek, kde byli naše 
cíle propagovány formou pro ve-
řejnost pochopitelnou, tak bychom 
chtěli využít i další mediální cesty 
k trpělivému přesvědčování veřej-
nosti, že záležitosti produkčního 
zemědělství a naše cíle, jsou ne-
jen v zájmu nás zemědělců, ale  
i v zájmu jejich a v zájmu jejich 
dětí. 

   Vážené dámy a pánové, členo-
vé, partneři, pracovníci AK, dovolte 
mi, abych vám poděkoval za spo-
lupráci v letošním roce. Věřte, že 
je pro nás velmi důležitá, a že se 
snažíme rozlišovat, kdo se veze, 
a kdo se naopak podílí aktivně na 
prosazování našich cílů. Dovol-
te mi popřát Vám krásné Vánoce  
a do nového roku 2019 hodně 
zdraví, štěstí a úspěchů.

Ing. Říha Leoš
Předseda představenstva RAK PA

Viceprezident AK ČR

Podařilo se projed-
nat odškodnění za 
sucho pro právě 
nejpoškozenější 
krmné plodiny 

a oproti minulému 
období toto od-

škodnění podstatně 
urychlit.



V podniku srovnaná
technika jako podle

pravítka. 

   Jde to a funguje to. Musí se chtít. 
A to, v čem bychom mohli pomoct 
sami sobě je, jak se prezentujeme 
široké veřejnosti. Většinou totiž ni-
jak. Takže dost kritiky a pojďme se 
pustit do práce. Bude to úkol i pro 
RAK PA v dalších letech. Zkusíme 
Vás dostat na sociální sítě a do 
podvědomí lidí, že jste vzdělaní, 
šikovní a pracovití, že používáte 
nejmodernější techniku. Do médií 
se jen tak nedostaneme, musíme 
si pomáhat mezi sebou.

   Vážení, dovolte mi tedy poděko-
vat Vám za spolupráci v uplynulém 
roce. Popřát Vám sílu a odhodlání 
pokračovat dál, protože zeměděl-
ství nikdy nebude jen o červených 
číslech zvlášť pokud děláte ži-
vočišnou výrobu. Je to o velikém 
srdci, i když ani rozum nesmí chy-
bět. Nenechte se otrávit novinkami  
v legislativě, byť mají všichni plnou 
pusu o tom, že byrokracie se musí 
snížit. Hodně se usmívejte, je to 
lék a nic nestojí. 

    
Ing. Rektorisová Vanda,

ředitelka, RAK PA

   Vážení zemědělci, partneři a pří-
znivci Regionální agrární komory 
Pardubického kraje. Přemýšlím, 
na jaké téma napíši tento úvod. Je 
to jiné, je to vánoční číslo! Mělo by 
být něčím jiné, slavnostnější. Mělo 
by nést nějaké poselství a naději 
do dalšího Nového roku, který je 
před námi. Měla bych zhodno-
tit uplynulý rok. Jak se zdá, je to 
pro mě stále těžší. Nechci plakat 
a stěžovat si. Konec konců, sami 
nejlépe víte, jaký to rok pro Vás  
a Vaše podniky byl. Jaké jste měli 
výnosy, s jakými papíry jste muse-
li bojovat a co vybojovali. Letošní 
rok bylo asi nejvíce skloňované 
slovo sucho. A všimli jste si, že už 
o něm mluví všichni? Už nejsme  

Úvodní slovo Ing. Vandy Rektorisové
k smíchu, že pláčeme, že v létě je 
sucho. Vůbec ale sucho nevníma-
jí v kontextu s námi. Až se začne 
vše sčítat a budou stačit dva nebo 
tři suché roky po sobě, že to může 
být špatné s naší produkcí, to stále 
nevědí. Ono se ještě i letos něco 
urodilo. Obyčejný člověk z města 
nevnímá, že špatně to je se zajiš-
těním krmivové základny. Že by to 
mohl být další hřebíček do rakve 
živočišné výrobě. Stejně většina 
koupí flákotu masa v supermar-
ketu bůh ví odkud. Vůbec jim ne-
dochází, že krmivo nebude ani 
pro zvířata ve vedlejších zemích, 
že to teprve bude nebo může být 
průšvih. Sucho ale přesto postřehli 
i oni. Nemohli přeci napouštět své 

Buďte zdraví  
a v pohodě. Buďte 

nám nakloněni  
a já se budu těšit 

na další
spolupráci.

bazény a teď je žhavé téma to, zda 
se bude zasněžovat, aby se dalo 
lyžovat. Nic proti, také rádi lyžuje-
me, ale zaráží mě ten jejich pohled 
na věc. To, jak jsme odtrženi, mys-
lím my zemědělci, od zbytku světa 
(čti od nezemědělské veřejnosti). 
Pamatujete problém divokých pra-
sat? Do médií se dostala až když 
zryla golfová či fotbalová hřiště.

   Podzim byl pro nás velmi pest-
rý. Zúčastnili jsme se spousty akcí 
a potkali se se spousty lidí i těch 
nezaujatých, těch nezemědělců. 
Myslíte, že nás v této době vnímají 
jinak, než jsme popsáni v kultovní 
české komedii Slunce, seno, jaho-
dy z roku 1983? No, o moc lépe ne. 
Vlastně je tu navíc jedna význam-
ná změna. Pokud chcete ztěles-
nit vesnického jelimánka co moc 
rozumu nepobral, posaďte ho do 
traktoru. Přidejte baret a je to. Ta 
významná změna je, že dnes bere 
navíc dotace přece! Také to ve vás 
bublá a vře, kroutíte hlavou? Nikdo 
nemá rád kritiku, přesto si myslím, 
že v tomto máme kus práce před 
sebou. Na základě něčeho takhle 
škatulka, kam nás házejí vznik-
nout musela. Sama pamatuji doby 
nepořádku okolo statků a dodnes 
poznám podle hlíny na schodech 
kdo přijel na SZIF. A co se dotací 
týká, známe „zemědělce z Václa-
váku“ a je to naše věčné téma a cíl 
– aktivní či skutečný zemědělec. 
Znám ale také spousty lidí v země-
dělství, kteří pouhým oblečením 
připomínají businessmany z jiných 
oborů. Své boty mají naleštěné, 
auta čisťoučká.

 

CLAAS Lexion 770 T4f, C76 
Cena dohodou. 
r.v. 2017, do provozu 2017 
847ha, 379Mth, 231Mth bubnu, 
CruisePilot, Grainmetr, sítaTM6, 
30km/h, Cebis Mobile, Quantim., 
Cemos Automatic, levý Laserpilot, 
ProfiCam, aut. mazání roury, lišta 
Vario 10,8m, řep. výbava, vozík 

 

 

 

 

Obrázek Lexion 770_1 

Vakutec - cisterna s aplikátorem, 14800 l, Cena dohodou:  
p. Škoda tel: 608 742 780, r.v. 2009, vývěva, tandem. náprava – 
odpružení pomocí listových per, hadicový aplikátor šíře 12m, 

Vacutec_1 

 

 

 

Vacutec_2 

 

 

CLAAS Lexion 750 TT, C55 
4.050.000,- Kč bez DPH 
r.v. 2011, do provozu 2012 
2996ha, 1376Mth, 854Mth bubnu, 
Levý LaserPilot, 3D, nastavení úhlu 
lišty, separace RotoPlus, tiskárna, 
2xkamera,CebisMobile,Quantimetr, 
řezačka slámy, metač, 30km/h, 
podvozek TT 635mm, lišta Vario 
9m, řepková výbava, vozík. 

 

 

 

 

Obrázek Lexion 750TT 

CLAAS Lexion 660 T44f,C74 
Cena dohodou. 
r.v. 2016, do provozu 2016 
1001ha, 657Mth, 397Mth bubnu, 
Levý LaserPilot, StandardCut, 
metač plev, 30km/h, zásobník 
11.000L, zadní kamera, motor MB 
OM470LA  408k, lišta Vario 7,7m, 
řepková výbava, transportní vozík. 
 

 

 

 

 

Obrázek Lexion 660 

CLAAS Arion 640 
Cena dohodou. 
840Mth, r.v. 2015, 177k, 6-válec, 
převodovka Hexashift 24x24, 
40km/h, elhydraulická reverzace, 
zadní PTO 540/1000 ot/min, 
odpruž. náprava Proactive, LS 110 
l/min.200bar, 3 hydr.okruhy, odpr. 
kabina, klima, odpruž.nat. sedačka, 
př. závaží 600kg +110kg, zad. 
PTO:540/540e/1000/1000e ot./min.  

 

 

 

 
Obrázek Arion 640 

CLAAS Quadrant 5300 RC 
Cena dohodou. 
5100ks balíků, r.v. 2017, záruka 
1rok, tandem.náprava, rozm.balíku: 
120x90x až 300cm, lisovací tlak až 
200 bar, s řezáním až 25 nožů, 
hyrd.brzda setrvačníku, obutí 
620/50, sensor vlhkosti, Claas 
Communicator, sběrač Power Feed 
2,35m, APC aut. kontrola tlaku 

Quadrant 5300 

Použitá technika k prodeji: 
tel: +420 606 488 735, petr.kosek@klas-nekor.cz 
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Co byste popřáli českému zemědělství do roku 2019?  
Primárně standardní průběh zimy a v roce 
2019 dostatek vláhy pro naši půdu.
Dotační podmínky srovnatelné se 
zahraničím.
Takové ekonomické podmínky, aby mohla 
být lépe podporována živočišná výroba 
a v kombinaci s rostlinnou mohl být náš 
trh zásobován našimi výroby, které budou 
konkurenceschopné se zahraničními.
Ing. Helena Lossmanová, ředitelka I. Agro 
Oldřiš a.s. 

Přál bych si, aby se zemědělství zase dostalo 
na odpovídající pozici v rámci národního 
hospodářství a abychom si všichni uvědomili 

Přeji všem zemědělcům, aby jejich práce 
ve společnosti získala opět svoji vážnost 
a ocenění tak, jak tomu bylo v minulosti, 
kde zemědělec byl pojem, na kterém byla 
stavěna celá společnost. V současné době 
je toto odvětví postaveno na okraj zájmu. 
Myslím si, že je nejvyšší čas, aby se naše 
společnost vzpamatovala a začala znovu 
uznávat hodnoty, které tady ještě zůstaly. 
Tvoříme a chceme tvořit hodnoty pro 
vlastní občany a byli bychom vděční, kdyby 
tato společnost začala tyto hodnoty 
uznávat a naši občané dali přednost našim 
kvalitním výrobkům před dovozovými. 
Ing. Václav Blažek, předseda ZD Rosice

jeho důležitost nejen v zabezpečení 
dostatečného množství a kvality 
vyráběných potravin, ale i ve stále 
rostoucím významu pro údržbu krajiny. 
Aby do tohoto sektoru zase našlo cestu 
více mladých lidí. Dík zemědělců patří všem 
partnerům, kteří se podílí na jeho rozvoji ať 
na straně nutných investic nebo na straně 
využitelnosti jeho produktů. 
Ing. Jiří Navrátil, předseda představenstva 
Agronea a.s. Polička

Aby ho mediálně nehodnotili lidé, kteří mu 
absolutně nerozumí a nezpůsobovali 
dezinformace veřejnosti.
Ing. Jaroslav Wohlhoefner, ředitel ZD Chýšť

Do roku 2019 přeji českému zemědělství, 
zemědělcům a krajině další zvýšení podílu 
kvalifi kovaných pracovníků s profesními 
i životními zkušenostmi na pozicích, kde 
se rozhoduje o řízení rezortu a také našich 
stavovských organizací. Z pokračování 
takového  vývoje budou mít prospěch 
všichni v Česku. 
Ing. Jiří Uchytil, ředitel Zemědělská a.s. 
Krucemburk

Českému zemědělství přeji v příštím roce 
méně rozmarů počasí. Myslím si, že 
s extrémy se budeme muset naučit žít. 
Také bych si moc přála, abychom se dočkali 
jasnějších obrysů zemědělské politiky. 
Zvlášť v živočišné výrobě funguje velká 
setrvačnost a krok špatným směrem může 
podnik negativně ovlivnit i na desetiletí.  
Ing. Dagmar Míková,Segment & 
Development Manager, Sberbank CZ

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 1,35 % 
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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Ohlédnutí za našimi akcemi:

   Navzdory počasí nám  
veřejnost zachovala přízeň

   Středomořské klima panovalo po 
celé léto, dokonce i počátkem září. 
Týden před našimi dožínkami se 
ale zkazilo, teploty prudce klesly  
o 15 stupňů, a v předpovědi figuroval 
i silný vítr. Nic co by si přál kdokoli, 
kdo pořádá venkovní akci. Přípra-
va totiž trvá často i tři čtvrtiny roku 
předem. Spoléhat se pak můžeme 
pouze na poutavý program a hvěz-

dy, které vystoupí. Naší třešničkou 
na dortu byla Katarína Knechtová, 
kterou jsme mohli sledovat pravidel-
ně při porotcování v Superstar. Další 
hvězdou byl František Nedvěd, kte-
rý rozezpíval celé náměstí notoricky 
známými písničkami. Lidé neodešli 
ani v dešti, který se nám ten den 
nevyhnul.
   Kromě Pernštýnského náměstí byl 
program i na Komenského náměstí 
před budovami Pardubického kraje. 
Bylo věnováno tradicím, řemeslům 
a zvířatům, což jistě lákalo veřej-
nost z města. Králíci a drůbež, tele, 

23. 9. 2018

Dožínky 2018
ovce, koza, taková zvířata běžně ve 
městech nepotkávají. Zpestřili jsme 
i dravce či králičí hop. Snažíme se 
prezentovat zemědělství jako mo-
derní odvětví a těžká moderní tech-
nika v pozadí historických domů 
bude vždy fascinovat, stejně jako 
majestátní hřebci z Národního hřeb-
čína v Kladrubech nad Labem. Po-
vozy s koňmi převážely návštěvníky 
zcela zdarma mezi Pernštýnským 
náměstím a nádvořím zámku, kde 
se prezentovaly odborné školy, ale 
i řemesla.

   Pro zvané hosty byla neoficiální 
konference v sále Jana Kašpara. 
Mezi zástupci špičkových země-
dělských podniků jsme přivítali  
i zákonodárce - poslance, senátory 
a europoslance a zástupce Pardu-
bického kraje, včetně redaktorů od-
borných médií.

Více fotografií naleznete  
ve fotogalerii na www.rakpa.cz.

Akce stíhá akci.

   25. 9. 2018 seminář programu 
rozvoje venkova na téma „Aktuality  
a další možnosti v Programu rozvoje 
venkova v 2. pololetí 2018“ podzim-
ní kolo proběhl poprvé v Úhřeticích.

   Další tradiční akce dva dny po 
Krajských dožínkách. 

Tyto semináře pořádáme i pro 
nečleny Agrární komory.  

   Sešlo se téměř osm desítek ze-
mědělců, které zajímalo podzimní 
kolo dotací. 

25. 9. 2018

Seminář PRV 

   Obsazena jsou všechna místa. 
Přičítáme to volbě lektorů, kteří 
mezi nás přijeli, a jsou těmi nejfun-
dovanějšími, přímo „kováři“ ve svém 
oboru.
   Seminář zahájil viceprezident AK 
ČR a předseda představenstva 
RAK PA ing. Leoš Říha a shrnul 
aktuální informace, nejdůležitější  
z posledních uplynulých dnů, napří-
klad hlasování v Senátu ČR ze dne 
17. 10. 2018, kde bylo hlasováno  
o zastropování dotací a bohudík, 
Senát rozhodl proti. Vyslovil také 

výzvu k předpovědím více šitým na 
míru zemědělcům. Těžko pak mo-
hou vybírat odrůdy ozimé pšenice, 
když nevědí, jaká bude zima.
   RNDr. Mark Rieder uvedl svoji 
přednášku o počasí, která by nemě-
la být suchá.
   Mobilní aplikace ČHMÚ a ČHMÚ 
+  a připravují zaměření pro země-
dělské uživatele na námět RAK PA. 
Do konce roku by měla fungovat 
specializovaná předpověď pro ze-
mědělce.
   Socioekonomické sucho – má 
dopad na obyvatele. (Kapské měs-
to – letošní problém, že nebude mít 

18. 10. 2018

Seminář Počasí, pojištění, PGRLF 
co pít), veškeré zdroje pitné vody se 
vyprázdnily, 3,7 mil. lidí nemělo co 
pít! Pití by nebyl až takový problém, 
ale hygienický ano – splachování 
apod….
   Jak jsme na tom letos? - Nic moc.-
Suché období, které prožíváme, 
můžeme srovnávat s nejvýznamněj-
šími suchými léty, srážek je méně, 
teploty jsou vyšší. Měli bychom se 
naučit lépe zachycovat srážky.
65 obcí, kde bylo omezeno záso-
bování pitnou vodou a další obce 
navážely vodu.
   Zemědělská předpověď bude regi-
onální?  - ano, pro kraje. Současně 

se zpřesňují výpočty z Aladina. Od 
1. 1. 2019 pro obce s rozšířenou 
působností na čtverec 5 km2, čímž 
může vzrůstat chybovost, to tak je, 
na čím menší území, tím více je 
chyb. Budou pracovat na zpřesňo-
vání.

Co byste popřáli českému zemědělství do roku 2019?  
Primárně standardní průběh zimy a v roce 
2019 dostatek vláhy pro naši půdu.
Dotační podmínky srovnatelné se 
zahraničím.
Takové ekonomické podmínky, aby mohla 
být lépe podporována živočišná výroba 
a v kombinaci s rostlinnou mohl být náš 
trh zásobován našimi výroby, které budou 
konkurenceschopné se zahraničními.
Ing. Helena Lossmanová, ředitelka I. Agro 
Oldřiš a.s. 

Přál bych si, aby se zemědělství zase dostalo 
na odpovídající pozici v rámci národního 
hospodářství a abychom si všichni uvědomili 

Přeji všem zemědělcům, aby jejich práce 
ve společnosti získala opět svoji vážnost 
a ocenění tak, jak tomu bylo v minulosti, 
kde zemědělec byl pojem, na kterém byla 
stavěna celá společnost. V současné době 
je toto odvětví postaveno na okraj zájmu. 
Myslím si, že je nejvyšší čas, aby se naše 
společnost vzpamatovala a začala znovu 
uznávat hodnoty, které tady ještě zůstaly. 
Tvoříme a chceme tvořit hodnoty pro 
vlastní občany a byli bychom vděční, kdyby 
tato společnost začala tyto hodnoty 
uznávat a naši občané dali přednost našim 
kvalitním výrobkům před dovozovými. 
Ing. Václav Blažek, předseda ZD Rosice

jeho důležitost nejen v zabezpečení 
dostatečného množství a kvality 
vyráběných potravin, ale i ve stále 
rostoucím významu pro údržbu krajiny. 
Aby do tohoto sektoru zase našlo cestu 
více mladých lidí. Dík zemědělců patří všem 
partnerům, kteří se podílí na jeho rozvoji ať 
na straně nutných investic nebo na straně 
využitelnosti jeho produktů. 
Ing. Jiří Navrátil, předseda představenstva 
Agronea a.s. Polička

Aby ho mediálně nehodnotili lidé, kteří mu 
absolutně nerozumí a nezpůsobovali 
dezinformace veřejnosti.
Ing. Jaroslav Wohlhoefner, ředitel ZD Chýšť

Do roku 2019 přeji českému zemědělství, 
zemědělcům a krajině další zvýšení podílu 
kvalifi kovaných pracovníků s profesními 
i životními zkušenostmi na pozicích, kde 
se rozhoduje o řízení rezortu a také našich 
stavovských organizací. Z pokračování 
takového  vývoje budou mít prospěch 
všichni v Česku. 
Ing. Jiří Uchytil, ředitel Zemědělská a.s. 
Krucemburk

Českému zemědělství přeji v příštím roce 
méně rozmarů počasí. Myslím si, že 
s extrémy se budeme muset naučit žít. 
Také bych si moc přála, abychom se dočkali 
jasnějších obrysů zemědělské politiky. 
Zvlášť v živočišné výrobě funguje velká 
setrvačnost a krok špatným směrem může 
podnik negativně ovlivnit i na desetiletí.  
Ing. Dagmar Míková,Segment & 
Development Manager, Sberbank CZ

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 1,35 % 
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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   Plánovali jsme původně před val-
nou hromadou setkání s europo-
slanci na téma životního prostředí. 
Bohužel vzhledem ke kolizi termínů 
několika akcí, jsme uspořádali pou-
ze valnou hromadu a na ní navazu-
jící jednání organizátorů Krajských 
dožínek. 

7. 11. 2018

Valná hromada RAK PA v Pardubicích Dožínky v příštím roce 
budou 22. 9. 2019!



Manažerské fórum  
zemědělců Pardubického  

a Královehradeckého kraje  
v Kladrubech nad Labem  

dne 27. 11. 2018

    Letošní fórum pod záštitou Ing. 
Miroslava Tomana, ministra ze-
mědělství a Ing. Václava Kroutila, 
radního Pardubického kraje, jsme 
pořádali v prostorách Národního 
hřebčína Kladruby nad Labem. 
Téma letošního setkání bylo: „Ze-
mědělství za 100 let republiky a jeho 
budoucnost“. 
   Marná sláva, koně mají v našem 
kraji tradici a ti kladrubští jsou pří-
mo památkou. Jedná se o nejstarší 
původní české plemeno.  Prvenství 
máme i celosvětové, protože tento 
kůň byl a je jako jediný šlechtěn pro 
účely tažení kočárů císařů a králů. 
   Měli jsme možnost navštívit pro-
story stájí a zámku s průvodcem. 
To se nedá popsat, to se musí vidět  
a zažít. Majestátnost, elegance, 
důstojnost, krása, impozantnost,  
a to jistě nejsou všechna slova, která 
musí napadnout každého, kdo se do 
prostor hřebčína a na koně samotné 
přijde podívat. 

   Oficiální zahájení celé akce pro-
běhlo ve 13 hodin s úvodním slo-
vem Ing. Leoše Říhy, předsedy 
představenstva RAK PA a viceprezi-
denta AK ČR. Poté vystoupili - ředi-
tel NH Kladruby nad Labem Ing. Jiří 
Machek, radní Pardubického kraje 
Ing. Václav Kroutil, místopředseda 
ZS ČR Ing. Jaroslav Vaňous, před-
seda Regionální agrární komory 
Hradec Králové a člen představen-
stva AK ČR Ing. Jaroslav Vojtěch  
a Ing. Jaroslav Tomšů - AGROTOM 
marketing. 
   Téma nebylo vybráno náhodně, 
ale reagovali jsme na rok tzv. osmič-
kový, významný. 100 let od vzniku 
České republiky - to je přeci důvod, 
aby byl rokem výjimečnějším ale-
spoň o trošičku. Proto jsme také 
oslovili  odborníky pro první část 
Manažerského fóra, kterou tvoří od-
borná konference. Česká akademie 
zemědělských věd poskytla kvalitní 
mluvčí. Pohovořili chronologicky od 
historických momentů až po sou-
časnost za stěžejní obory - rostlinné 
výroby, živočišné výroby i mecha-
nizace. Každý z nich za uplynulých 
100 let zaznamenal velký pokrok. 
Podívejte se na techniku, na pra-
dědečky dnešních traktorů, užitko-
vost a mnoho jiného. Samozřejmě 

27. 11. 2018

Manažerské fórum v Kladrubech nad Labem
všechny přítomné zajímá i budouc-
nost a o té pohovořil tajemník AK 
ČR ve vztahu k zemědělským pod-
porám poskytovaným ministerstvem 
zemědělství. 
   Na závěr celého odborného bloku 
jsme předali ocenění významným 
osobnostem Pardubického kraje za 
celoživotní práci a přínos pro země-
dělství z řad politiků, ale i samotných 
zemědělců. Pro některé z nich to 
bylo překvapení až do konce a jsme 
rádi, že mezi nás přijeli všichni. Je 
tolik kolegů, kteří by si toto ocenění 
zasloužili a je těžké vybírat jen čty-
ři zástupce za každý okres. Letos 
jsme předali pohár a diplom panu 
Mgr. Radko Martínkovi, Ing. Josefu 
Mlatečkovi, Ing. Oldřichu Vašinovi  
a Ing. Janu Velebovi. Dík patří sená-
torům, kteří náš obvod zastupovali 
do letošního října a na samém konci 
svého mandátu odvedli obrovský 
kus práce spolu s úřadujícím sená-
torem Ing. Petrem Šilarem a jinými 
při hlasování o zastropování. 
   Po zbytek dne až do večerních ho-
din pokračovala společenská část 
fóra. Celý večer hrála skupina Tim-
bre Music směsici melodií známých 
ať už z české scény nebo té světové 
od let 1930 až do současnosti. Ta-
neční dvojice z tanečního studia Zi-

g-Zag okořenila večer vystoupením 
s akrobatickými prvky.  Tančí hlavně 
swing.
   Přijel mezi nás i moderátor a hu-
dební imitátor Vladimír Hron, který 
snad nestárne. Jeho onemanshow 
se líbila.
   Celá akce byla provázena mlu-
veným slovem profesionální mode-
rátorky a herečky Jany Trojanové  
a dokumentována fotografem pa-
nem Zdeňkem Fabiánkem.
   Jediné, co nás mrzí je, že jsme akci 
nemohli vzhledem k jiným termínům 
uspořádat později. I když jsme se 
moc snažili, stejně nakonec kolido-
vala s akcí jinou. Není jednoduché 
dát dokupy tolik lidí na jedno místo 
v jeden termín, a proto jsme rádi, že 
k nám zavítala téměř stovka hostů. 
Vždy je samozřejmě co zlepšovat,  
a tak už nyní v hlavách připravujeme 
Manažerské fórum 2020 a těšíme 
se na Vás a těšíme se i Manažerské 
fórum u kolegů v Královehradeckém 
kraji už příští rok.

   Vážené dámy a pánové,  dovol-
te mi, abych v duchu tématu „Ze-
mědělství za 100 let naší republiky  
a jeho budoucnost“, připomněl pár 
souvislostí. 
   První souvislostí je, že jsme zvolili 
jako místo našeho setkání Národní 
hřebčín Kladruby nad Labem, a to 
jako vyjádření ohromné úcty, kterou 
chováme jako region k naší velké 
zemědělské historii. 

   Chci připomenout, právě  
v letošním jubilejním roce, 

jak ohromnou roli při vzniku 
naší republiky hráli země-

dělci. 

   Nakonec není to v historii této 
země ani poprvé, ani naposledy. 
Stačí pár příkladů od hluboké his-
torie po současnost Přemysl oráč, 
bratranci Veverkovi, oblíbená píseň 

syna panského kočího (možná, tes-
ty DNA neprovedeny) TGM „Ach 
synku synku“ a nakonec i jméno 
současného našeho prezidenta, 
není zemědělství vzdálené. 
   Velmi důležitou osobností prvých 
let Československa byl statkář Anto-
nín Švehla narozen 1873 v Hostiva-
ři. Jeho osobnost byla in memoriam 
letos právem vyznamenaná Řádem 
Bílého lva.

 Je trošku údělem dnešního ko-
merčního mediálního světa, že toto 
vyznamenání 28. října by si zaslou-
žilo přitáhnout k této osobě více 
pozornosti než diskuse typu, jestli 
se o populární hudbu zasloužil více 
Michal David či Daniel Hůlka.

   Myslím si, že zejména my země-
dělci bychom si měli uvědomovat, 
že Antonín Švehla byl člověk jako-

Úvodní část vystoupení na Manažerském fóru 27. 11. 2018
by ve stínu Masaryka, ale i Raší-
na a Kramáře. Je to neoprávněně  
a částečně i proto, že nepsal do 
novin, málokdy řečnicky vystupo-
val. Jeho význam spočíval v jiném, 
velmi důležitém a často podstatněj-
ším, v čemž najdeme souvislost i se 
současností. A to v tom, že Antonín 
Švehla v našem, často až moc roz-
drobeném politickém systému uměl 
dělat zákulisní kompromisy tak, jako 
nikdo jiný. Rolníky i menší si získal 
mimo jiné bojem proti kartelu cukro-
varu a pozemkovou reformou nad 
150 ha. Síla agrární strany vedle 
tohoto spočívala také v tom, že se 
jednalo o mohutný kolos se silným 
voličským, ale i hospodářským a fi-
nančním zázemím. Švehla měl sice 
jen několik tříd gymnázia, ale na 
rozdíl od Tomáše Garrigua Masa-
ryka, který ovládal 10 jazyků neznal 
zahraniční ani jediný, přesto doká-

zal spojovat univerzitní profesory  
a doktory v zájmu republiky, jak 
oni to sami nedovedli. Dokázal si  
i získat dobrý vztah s TGM. Za 6 let, 
kdy vedl naši vládu, byl hodnocen 
jako jeden z nejlepších premiérů, co 
naše vlast měla. Byl to sice pragma-
tik a zákulisní vyjednávač, ale také 
v zásadních věcech srdcař, proto 
možná jeho vztah s E. Benešem 
nebyl už tak přátelský, jako s TGM. 
A bylo to bohužel také srdce, které 
ho zradilo, když v roce 1933 zemřel. 
V našem regionu jistou podobu ve 
snaze spojovat zemědělskou a ne-
zemědělskou veřejnost, v jiné etapě 
dějin České republiky, často vidíme 
v Josefovi Luxovi.    

Ing. Leoš Říha
Historik amatér



      
Navštívili jsme:

   Účastnili jsme se s vedením AK ČR 
a Mze na projednávání pozice ČR  
k zastropování v nové SZP. Od-
mítnutí zastropování poslaneckou 
snimovnou a vládou ČR bylo důle-
žité pro jednotný postoj ČR aby se 
obdobně vyslovil i senát. Po témeř 

17. 10. 2018

Senát při projednávání zastropování SZP

   Rok 2018 je rokem oslav. 100 let 
České republiky, ale také čtvrt stole-
tí AK ČR. U této příležitosti jsme se 
setkali na Žofíně 26 .9. 2018.
   Hosty mezinárodního semináře 
Udržitelné zemědělství, který byl 
jako první na programu dne, byli 
europoslanci. Byla jsem trochu 

zklamaná. Měla jsem představu, 
že každý si řekneme to, co nás pálí  
a společně budeme hledat cestu, 
jak situaci pomoci. Místo toho jsme 
byli každý na své straně barikády, 
vysvětlovali jsme, že vše děláme 
dobře a můžou za to ti druzí.
   Slavnostní část večera patřila 
předávání ocenění těm, které jsme  
v rámci svých okresů navrhli.

26. 9. 2018

25 let AK ČR

2 hodinové debatě se to podařilo  
a senát se postavil za většiny našich 
zemědělců a odmítl zastropování. 
   Nás může těšit že jak jsme se na 
valstní oči přesvědčili senátoři z na-
šeho regionu tomuto výsledkuvelmi 
pomohli. 
   Děkujeme proto P. Šilarovi,  
R. Martínkovi a J. Velebovi.

   Téma setkání: Využití 
potenciálu českého země-

dělství po roce 2020  
- Ing. Zdeněk Jandejsek, 
CSc., prezident AK ČR

   Padala čísla a vůbec nebyla ve-
selá! Zjistit, že nejsme ani na úrov-
ni roku 1936, snad nepotřebuje ani 

další komentář. Počet dojnic byl 
v roce 2017 na 28,8 % roku 1936, 
prasnic 29,1 %!
   Zhruba 30000 zemědělců bere do-
tace a pouze 1000 z nich tvoří 90 % 
produkce. Ze zemědělských dotací 
jsou opravovány kapličky. Je nutné 
danit dotace? Z čísel jsme sobě-
stační pouze v hovězím a musíme 
si uvědomit, že trojnásobně klesla 
jeho spotřeba. Mléko je diskutabilní, 

27. 9. 2018

Setkání agrárních komor Havlíčkův Brod a Chrudim 
v Havlíčkově Brodě s prezidentem AK ČR

někde se uvádí soběstačnost přes 
100 %, jindy jen 87%.
   Výsledky českých zemědělců jsou 
přitom srovnatelné, jsou výborné. 
Užitkovost je kolem 9 000 litrů na 
dojnici, 30-34 selat na prasnici a rok, 
325 – 335 ks vajec na nosnici a rok.
V Belgii prý dostávají navíc 14 Kč 
na 1 kg vepřového masa, když ho 
dovezou např. k nám. To se to pak 
podniká!

   Tadiční podzimní dvoudenní akce 
pořádaná pro veřejnost. V pátek cho-
dí mateřské školky a základní školy 
a v sobotu můžou prostory navštívit 
všichni, kteří mají zájem. Ve třídách 
jsou výstavy ovoce, zemědělských 
plodin. Můžete si ověřit i své znalos-

ti plevelů či větviček stromů. K vidě-
ní jsou učební pomůcky, ale lidé si 
zde můžou nakoupit i různé výrob-
ky. Ve venkovních prostorách jsou 
hospodářská i drobná zvířata, která 
se nejvíce líbí samozřejmě dětem. 
Možná, že si někdo odnesl mláďa-
ta burgundských zakrslých králíčků 
přímo od chovatelů. 

5. - 6. 10. 2018

Dny otevřených dveří na Střední škole zemědělské 
a Vyšší odborné škole v Chrudimi 

   128. Velká pardubická s Českou 
pojišťovnou 14. 10 .2018 a ani my 
nechyběli. Počasí bylo skvělé, terén 

14. 10. 2018

128. Velká pardubická s Českou pojišťovnou 

7

   Musím vypíchnout pěkné proslo-
vy prezidenta AK ČR Ing. Zdeňka 
Jandejska, CSc. a viceprezidenta  
AK ČR Ing. Leoše Říhy. Jen je ško-
da, že to slyší pouze Ti, kteří to vědí. 
Jak dostat více fundovaných infor-
mací mezi nezemědělce je ovšem 
stále velký problém. Chybí nám 
nezávislý odborník na zemědělství, 
který by za zemědělce kopal!

   Porada ředitelů okresních a kraj-
ských či regionálních komor proběh-
la dne 13. 11. 2018 na Statku U Drsů 
u Soběslavy v Jižních Čechách.

13. 11. 2018

Porada ředitelů OAK, RAK a KAK
   Na programu bylo mimo organi-
začních záležitostí AK ČR probráno 
mnoho témat. Pan prezident hovořil 
o výzvách a příležitostech AK ČR, 
Ing. Kubiš vystoupil na téma Trendy 
na trhu s rostlinnými komoditami.  
O situaci v živočišné výrobě hovo-

řil viceprezident Ing. Říha. SZP 
po roce 2020 představil tajemník  
AK ČR Ing. Doležal. Dále z progra-
mu byl Program Ukrajina, Intersu-
cho, činnost Evropského hospodář-
ského a sociálního výboru, činnost 
ekonomické a myslivecké komise. 

možná až moc tvrdý a koníci bo-
hužel všichni bez zranění nedojeli.  
I tohle ale patří k tomuto sportu. Ví-
těz? Tzigane Du Berlais, v sedle Jan 
Faltejsek.



     

   Voní novotou a vysokoškolskou 
posluchárnu opravdu připomíná, ale 
je to jedna z nových tříd na školním 
statku pod Střední školou země-
dělskou a Vyšší odbornou školou  
v Chrudimi. Byla dokončena 2. eta-
pa rekonstrukce investiční akce.  
V místech, kde nové prostory stojí, 
bývala kruhová dojírna.
   Osud školního statku je složitější. 
Původní prostory, a hlavně ty pro vý-
uku byly úplně někde jinde. V rámci 
restitucí byly vydány nové majitelce, 
která je nabídla k prodeji. Bohužel 

7. 12. 2018

Vysokoškolská posluchárna v Chrudimi, respektive Vestci?
v té době nebyly finanční prostřed-
ky k jejich koupi, a tak se muselo 
vymýšlet provizorní řešení. Vše se 
přestěhovalo ke stájím a výuka bylo 
doslova nacpána do malých prostor 
v rámci budovy váhy. Do moderního 
vybavení a podmínek to bylo hodně 

daleko. Jistě na to hleděli při výběru 
i rodiče s dětmi, kteří vybírali vhod-
nou střední školu.
    Obecně je při zemědělských ško-
lách málo školních statků a v Par-
dubickém kraji máme pouze dva, 
Lanškroun a právě Chrudim.

    Dnes 7. 12. 2018 byla slavnost-
ně přestřižena páska. Jsme rádi  
a doufáme, že se třídy naplní nový-
mi studenty, kteří budou mít o země-
dělství zájem a také v něm budou 
chtít dál pracovat. Mladí lidé nám  
v tomto sektoru moc chybí.

   Jedním z podniků, které jsme 
navštívili, byl i člen Agrární komory 
Chrudim – ZD Rosice. Určitě pod-
nik znáte včetně pana předsedy 
Ing. Václava Blažka. Osobně jsem 
v tomto podniku prožívala téměř 
každé prázdniny už od střední školy 
na brigádách a odborných praxích. 
Ještě když pěstovali okurky, pak 
hlavně v pekárně. Vlastně jsem 
jezdila do „JZD“ ještě za totality už 
jako dítě. Pracoval tam můj bratr,  
a tak o prázdninách jsem se stávala 
závozníkem. Žně, siláže, autobus, 
který rozvážel zaměstnance. Hodně 
se změnilo a jsem ráda, že jsem se 
mohla podívat znovu po letech do 
některých z výrob.
   Jasné motto tohoto podniku je  
“z pole na stůl”. Výroba je tu rozma-
nitá – pekárna, jatka a výroba mas-
ných výrobků, nově i mlékárna. Ob-
líbená pěstitelská palírna, ale také 
třeba kapři na Vánoce, což je okra-

4. - 5. 12. 2018

Exkurze projektů PRV - ZD Rosice
jová činnost a spíš jakási pozornost 
pro lidi. V krajském městě provozují 
vývařovnu na Karlovině. Denně tam 
vaří 1500 obědů i s rozvozem.

   Vlastní 13 prodejen  
v rámci Pardubického kraje.

   ZD Rosice v číslech: obhos-
podařují téměř 2000 hektarů, 
zaměstnávají dvě stovky lidí.  
V jejich chovu je 600 dojných krav,  
1600 ks hovězího a 6000 ks prasat. Jen 
pro zajímavost, v provozu spotřebují  
13 000 tisíc balíků slámy. To je vůbec 
zvláštnost – celý podnik je založený 
na slámě, žádná kejda. Kvalitní hnůj 

se pak vrací na pole, což je v dnešní 
době „zlato“ pro půdu a díky orga-
nické hmotě také obilí na takových 
pozemcích v rámci možností zvládlo 
letošní sucha. Slámu dělají i z řepky 
a kukuřice, což není zcela obvyklé.

   Z pekárenských výrobků 
můžete vybírat ze 120 druhů.

   My prošli novou mlékárenskou 
výrobu a jatka. Podívali se na nové 
silážní věže a na zvířata. Víc jsme 
bohužel v daném čase nemohli stih-
nout.
   Obdivuji nápady a elán předsedy 
ing. Blažka. Obdivuji lidi ve výrobě, 

hlavně na jatkách. To je opravdu 
fyzicky velmi náročná práce. Porazí 
denně kolem třiceti kusů vepřového 
a 4 – 5 kusů hovězího. Většinou pře-
važuje ruční práce. Klobouk dolů. 
Škoda, že to nevidí lidé, kteří maso 
konzumují. Odtrhává se nám reali-
ta od představ a panují předsudky. 
Zabití zvířat považujeme za něco 
neetického, pobuřuje nás to. Přesto 
si nemůžu nevšimnout trendu, který 
se stále rozmáhá, a to je kulinářství.

   Chceme kvalitní potraviny, vyzrálé 
maso a doma zkoušíme vařit meis-
terstück světových kuchařů. Bylo by 
dobré uvědomit si, že kus luxusní 
svíčkové, teď moderního pupku, líč-
ka, veverku či ořech nedostaneme, 
pokud se pod rukama zemědělců 
nenarodí tele. Pak se kvalitně krmí 
a zabije. Tak to prostě je. Dřív byla 
zabíjačka událost, viděly ji i děti. To-
hle je život. Nezabíjí se pro potěšení 
jen tak, ale pro užitek, a to je v po-
řádku.

   Pamatujete mléčné výrobky s ob-
rysem hor a s květy hořce? Tatra – 
tak se prodává od roku 1963. Je to 
mlékárna s velkou historií sahající 
k druhé světové válce. Stavět se 
začalo roce 1939 a vyrábět za čtyři 
roky poté. 
   Jesenka, Piknik jsou oblíbené 
mezi dětmi i dospěláky. Staré recep-
tury pomohly zachovat chuť, jakou si 
pamatujete z mládí. To dělá z výrob-
ků něco výjimečného, a to je dobře. 
Možná stojí víc, ale kvalita prostě 
víc stojí. Kondenzované mléko, ze 
kterého jsme po domácku vyráběli 
likéry. Salko se vařilo třeba i 3 ho-

7. 12. 2018

Exkurze projektů PRV - Mlékárna Hlinsko
diny, abychom získali karamelovou 
chuť. To už dnes nemusíme. Mají 
rozšířené portfolio výrobků, Salko 
karamelové nebo s kakaem. Vyrábí 
dva druhy másla, smetany, mléko  
a různé speciality. Nově také tvaroh, 
zmrzlinu nebo nanuky. Zpracují zde 
200 mil. litrů mléka! Exportují i do 
exotických destinací jako je Afrika, 
ale i Čína a jiné. 
   Prošli jsme výrobu a jediné, co 
jsme tam téměř neviděli, bylo mlé-
ko. Že jsme ale byli v mléčném 
provozu, prozradila jen všude okolo 
vůně mléka. Po příjezdu cisterny od 
zemědělce proudí nerezovými trub-
kami a zásobníky. Automatizovaná 
výroba i s podílem ruční práce na 

určitých úsecích. Mlékárna Hlinsko 
není žádný kolos, ale je to tradice  
v našem kraji s kvalitními výrob-
ky. Málokdy najdete jejich máslo  
v akcích za výrazně nižší cenu v su-
permarketech. Pokud přesto máte 

   Svaz pěstitelů a zpracovate-
lů olejnin (SZPO) pořádal ve dne  
20. - 21.11.2018 v Hluku dvoudenní 
konferenci, na které jsme nechyběli. 

20. - 21. 11. 2018

Konference SZPO v Hluku

máslo Tatra rádi, vězte, že mají  
v Hlinsku u hlavní silnice směrem 
na Havlíčkův Brodu na výjezdu před 
sjezdovkou podnikovou prodejnu. 
Zatím je otevřeno pouze v úterý  
a pátek od 11 – 16 hodin. 



     

Štědrý den, Štědrý večer
   Kapr k večeři není stará tradice. 
Naopak, mnohem dříve se nejedl, 
aby neuplavalo štěstí. Také si lidé 
nedávali dárky a k večeři měli chle-
ba a luštěniny. Stromeček se stal 
symbolem Vánoc až v polovině  
19. století. Lidé svá obydlí zdobili. 
Stavěli okolo stolu snopy obilí s ne-
vymláceným klasem a jiné plodiny. 
Pekly se oplatky, a to dokonce pro 
zvířata, takže se dnes nemusíme 
podivovat nad cukrovím například 
pro psy. 

Tehdejší dárky  
by dnešní děti  
asi neokouzlily.  

   Jablíčka, ořechy, cukroví a „měk-
kouše“ – tedy oblečení a boty,  
 to bylo slávy. Ano, všichni si říká-
me, že o dárcích to není, přesto je 
sháníme a přemýšlíme nad nimi, 
chceme přeci udělat radost svým 
blízkým. Stále více luxusnějším 
dárkem se stává náš čas. Proto 
Vám přeji, abyste si užili Vánoce 
plné pohody s těmi, co máte rádi,  
v klidu a pohodě. 
   Pro zasmání přináším pár tipů na 
adventní věnce. Pravděpodobně 
z dílen mužů nejčastěji. Tak máte 
inspiraci už pro rok 2019.

Ing. Rektorisová Vanda,
ředitelka, RAK PA

Malá rozhodnutí velkého významu

DLF Seeds, s.r.o., e-mail: , tel.: 556 768 911                              

by DLF-TRIFOLIUM

®

® ® ®

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 zpraco-

vání produktů
•  stavební, technologické investice pro rost-

linnou 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: Tel. 603431234, 601167719,  
e-mail: tribuladpk@tiscali.cz, 

martin.tribula@tiscali.cz
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Co přinesl rok 2018?
Zeptali jsme se radního Pardubického kraje

pro zemědělství a venkov Ing. Václava Kroutila.

  Velmi příjemné bylo setkání při 
příležitosti oslav 25. výročí založe-
ní Agrární komory České republi-
ky, které se uskutečnilo v Praze na 
Žofíně. Spolu s osobnostmi z řad 

  Ing. Václav Kroutil
radní pro zemědělství 

a venkov Pardubického kraje

zemědělců z našeho kraje, jakými 
jsou Josef Štěpanovský z okre-
su Pardubice, Jaroslav Kopista  
z okresu Chrudim, Václav Klejch  
z okresu Svitavy a z okresu Ústí 
nad Orlicí Oldřich Žďárský, jsem 
obdržel Pamětní plaketu k 25. Vý-
ročí ustavujícího sněmu Agrární 
komory a za dlouhodobou spolu-
práci. Vážím si ocenění za práci 
pro agrární sektor. A těší mne to 
o to víc, že z celostátního pohledu 
jsem byl jediným, takto oceněným, 
regionálním politikem. Tím však 
moje práce pro agrární sektor ne-
končí, naopak to vnímám jako vý-
zvu pro roky další. 

   Koncem listopadu se konalo 
také tradiční Manažerské fórum 
zemědělců Pardubického a Krá-
lovéhradeckého kraje, které se 
konalo v nově zrekonstruovaných 

prostorách areálu Národního hřeb-
čína Kladruby nad Labem. Na 
fóru jsme měli možnost shlédnout 
mnoho zajímavých prezentací.   
A účastníci měli zároveň příleži-
tost prohlídky stájí hřebčína. Jde 
o národní kulturní památ-
ku, která aspiruje na zápis 
do Seznamu světového dě-
dictví UNESCO s nominací 
„Krajina pro chov a výcvik 
ceremoniálních kočárových 
koní v Kladrubech nad La-
bem“. Hřebčín se mezi vánoční-
mi svátky otevře i široké veřejnosti 
s akcí určenou zejména pro rodiny 
s dětmi.  Rád bych vás tedy tím-
to pozval na akci Zimní království 
starokladrubských koní, která se 
koná 26. - 27. prosince.  

   I v tomto roce jsem kromě slav-
nostních chvil zažil i mnoho pra-

covních jednání, která mi však 
přinášela radost. Mohou za to ze-
mědělci, starostové i zástupci pod-
nikatelského sektoru, kteří jsou 
ochotni řešit závažné problémy. 
Tím největším bylo v letošním ruce 
sucho, které nás postihlo ještě vý-
razněji než v roce 2015. Ale spo-
lečně jsme byli schopni nacházet 
řešení, jak se s následky nepřízni-
vého počasí vyrovnat.

Ing. Václav Kroutil,
radní pro zemědělství 

a venkov Pardubického kraje

Dovolte mi závě-
rem poděkovat 

také všem, kteří 
se snaží, aby se 

lidem na venkově 
dobře dařilo. 

 

 

DOTACE až  
50 % pro firmy 
 

 

 

Program: Úspory energie  
IV. výzva OPPIK 
Vyhlášení výzvy: 29. 6. 2018 
Zahájení příjmu: 2. 7. 2018 
Ukončení příjmu: 29. 4. 2019 
Celková alokace: 6 000 000 000 Kč 
 



„OČI ZVÍŘETE

MAJÍ SCHOPNOST MLUVIT

TÍM NEJKRÁSNĚJŠÍM

JAZYKEM NA SVĚTĚ.“

MARTIN BUBER - FILOSOF A PŘEKLADATEL

KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

A VŠE DOBRÉ V NOVÉM ROCE 2019.

PEVNÉ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKU 

A  VŠE, CO JE VÁM, VAŠIM DĚTEM 

A VŠEM BLÍZKÝM MILÉ...

NEBYLI BYCHOM ALE VVS,

ABYCHOM NEPOPŘÁLI: 

VÁNOCE, NOVÝ ROK A CELÝ TEN PŘÍŠTÍ 

VE FORMĚ !

   Nevím proč, ale šlehačka v zimě 
je něco jako sníh. Když jsem byla 
malá holka, představovala jsem si, 
že celá zimní krajina je ze šlehač-
ky.  

    Sníh se od nás v zimě vytrácí, 
naštěstí šlehačka ne. Dietolog by 
jistě koulel očima, ale marná slá-
va, čím je šlehačka tučnější, tím je 
lepší chuťově a pak jí říkáme tzv. 
těžká šlehačka. Na trhu můžeme 
najít se 40% obsahem tuku. 

   Díky němu i rychleji ztuhne, 
takže se dá našlehat za pouhých  
16 sekund. Rozhodně ale neče-
kejte nadýchanou lehkou pěnu, 
ale velmi hustou dobrotu. No  
a abyste byli ve vyšlehání úspěšní, 
pamatujte, že smetana musí být 
dobře vychlazená. Ideální je také 
vychladit šlehací nádobu a metly. 
Šlehání není nic jiného než to, že 

Těžká šlehačka
se do smetany dostane vzduch. 
No a pokud se nepovede a pře-
šleháte, nezoufejte a udělejte si 
kousek domácího másla. Prostě 
pokračujte dál, bude se oddělovat 
tuk. Studenýma rukama ho pak co 
nejvíc vymačkejte a zbytek použij-
te jako klasické máslo. 

   Dle výsledků odborníků (dTest 
10-2018, str. 40-41), kteří hod-
notili především kvalitu šlehačky 
(doba ušlehání, nášleh, stabilita), 
senzorické hodnocení (u smetany 
příjemnost vůně a konzistence, 
intenzita a příjemnost tučné chuti, 
celkový dojem a konzistence a pří-
jemnost chuti samotné šlehačky). 
Dále pak obsah tuku a dodržení 
deklarace tuku. 

   Hodnotilo se 21 výrobků a tři 
první příčky obsadily smetany 
Kaufland/K-Classic Smetana ke 

Legislativa zná 
pouze 3 základní 
druhy smetany:

• SMETANA
– minimální ob-

sah tuku je 10 %

• smetana  
KE ŠLEHÁNÍ

– tuku má mezi 
30-35 %

• smetana  
VYSOKOTUČNÁ

– má více  
jak 35 % tuku

šlehání – celkové hodnocení velmi 
dobře 88 %, druhá skončila Lidl/
Pilos Smetana čerstvá 33 % cel-
kové hodnocení velmi dobře 85 % 
a třetí Olma Smetana ke šlehání  
s celkovým hodnocením velmi 
dobře 82 %. Na místě posledním 
s celkovým hodnocením dostateč-
ně 34 % skončila smetana z Billa/
Clever Smetana ke šlehání.

   A dobrá zpráva na závěr, 
prý jsme smetanový národ. 
Za poslední rok jsme v Čes-
ku za „sladké“ smetany měli 
utratit 1,8 mld. korun, což je 
více než o rok dříve. Ještě 
bych si přála, aby to byla  
z té větší části smetana 
česká, tuto informaci jsem 
nevyčetla. 

Ing. Rektorisová Vanda,
ředitelka, RAK PA
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Konečně pecka pro  přípravu půdy od LEADING FARMERS

   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, 

KVALITA • INOVACE • SOFISTIKOVANÁ ŘEŠENÍ

www.Leadingfarmers.cz

Teď vám může být jedno, jaký máte 
traktor. My vám dáme instalační 
sadu k EZ-Pilotu zdarma!

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

K sadě displeje GFX-750 a asistovaného řízení EZ-Pilot Pro 
dostanete zdarma instalační sadu v hodnotě 14 000 Kč 
bez DPH pro jeho instalaci na váš traktor. Stačí jen dobré 
servořízení a uděláme váš traktor světovým.

Vlastnosti GFX-750
•  Nový displej typu tablet v češtině,

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!

Kontakty

Akce platí do 31. 12. 2018 při nákupu 
přímo u Leading Farmers CZ, a.s. 
Podporované typy traktorů vám sdělíme 
na vyžádání. Cena GFX-750 + EZ-Pilot Pro 
vč. platform kitu od 160 000 Kč bez DPH 
+ instalace a kalibrace.

INSTALAČNÍ SADA ZDARMA!

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.



KVALITA • INOVACE • SOFISTIKOVANÁ ŘEŠENÍ

...a mnoho dalších 
pomocníků najdete na e-shopu

www.Leadingfarmers.cz

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

Penetrometr 
Agreto

4 940 Kč

Mlátička 
Minibatt
16 200 Kč

Meteostanice 
Vantage Pro
13 700 Kč

Anemometr 
Kestrel 1000

2 100 Kč

Vlhkoměr 
MT-PRO

8 990 Kč

Vlhkoměr 
Wile 200
12 900 Kč

Navigace
EZ-Guide 250
26 000 Kč
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č
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Kontakty:

a e shopuaa e shopu

Ceny uvedeny bez DPH.
Obrázky jsou ilustrační.

Radek Svoboda
tel.: 724 531 213

Jan Bradáč
tel.: 601 089 405

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

os kvalitní přístroje 
é výroby, snižte si 

do 40 000 Kč

Vaši noví 
pomocníci
ještě letos 
do nákladů

Veselé Vánoce 
a štastný nový rok!

Zelenosemenná 
odrůda

Žlutosemenná 
odrůda

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

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

CSOBL Inzerce_Zpravodaj_Agrarni_komory_105x148_10-2018.indd   1 20.11.18   15:04

13



ZPRÁVY Z NAŠICH VESNIC

Moje žena utrpěla zranění následkem
švihnutí ocasu do oka.

Žádám o povolení přestavby stodoly 
na rodinný dům tak, že předek nechám stát 

a hýbat budu jenom zadkem.

Exekuce nemohla být provedena. Poplatnice 
má jenom dvě kozy a na ty se nedá sáhnout.

Prosím, abych byla ve své věci uspokojena, 
jinak se obrátím na veřejnost.

Chci se zeptat, co je s mojí žádostí.
Je 18. a já to ještě nedostala.

Ten úředník, co zamítl moji žádost, by měl 
jít spát ke mně, aby poznal,

jak mám vlhkou díru.

Nedostanu-li povolení na tu mříž,
jsem nucen přeříznout starou.

Hlášení: Vážení zemědělci, dostavte se 
všichni ke škole, kde se bude vykupovat 
semeno, pytlíky si označte, aby nedošlo

k záměně!

Kdo nemá ještě orazítkovaná vejce,
nechť tak učiní, nebo mu propadnou.

Výzva k občanům: vybírá se poplatek
za plemenného býka a za kominíka.

Dne 20. tohoto měsíce bude proveden
soupis prasat, dostavte se všichni!

V kulturním domě se staví kamna, žádáme 
občany o brigádu, trouby jsou na obecním 

úřadě.

Upozorňujeme na setí jařin. Kdo je osel,
ať se přihlásí. 

Kdo má ještě zájem o nové brambory,
ať se dostaví na pole, kde mu bude

nakopáno přímo do pytle.

VtipySůl nad zlato
   Sůl může být jedním ze zabijáků 
naší doby. Přesto ji ale v kuchyni 
nahradit nedokážeme a bez ní by 
nám nechutnalo. Nechci dnes psát 
o tom, že moc u nadměrného po-
užívání škodí, a že ji najdeme i ve 
sladkých pokrmech, kde by nás ni-
kdy nenapadlo hledat ji. Ale pojď-
me si říct něco o soli samé.  

   Tak se můžete dočíst, že se jed-
ná o sůl pravou, čistou, přírodní  
i o jejích účincích na náš organis-
mus, blahodárných samozřejmě. 
Často jsou to informace zavádě-
jící. Vyhláška č. 417 z roku 2016 
přitom jasně zakazuje používání 
některých slov a obal ve vás ne-
smí vyvolávat iluze, že jde o něco 
pravého, čistého, zdravého, vyjma 
schválených zdravotních tvrzení.

No a jakou sůl máme? 

   Záleží, jak byla vydobyta. Vyhláš-
ka 398/2016 jasně rozlišuje dle pů-
vodu sůl mořskou a sůl kamennou. 

Kamenná sůl se těží různými způ-
soby. Když je důl dobře přístupný, 
těží se samotné solné krystaly – 
například himalájská sůl. V Alpách 
se zase do dolů napouští voda, sůl 
se v ní rozpustí a pak tento nasy-
cený roztok odčerpají a zpět odpa-
řují. Je to obdobný postup jako se 
solí mořskou. 

   Jistě pamatujete aféru potravin 
z Polska, ve kterých našli technic-
kou sůl. Ta v potravinách oprav-
du nemá co dělat. Jedná se také  
o chlorid sodný, ale není tam čis-
tota. Získat se dá těžbou nebo 
jako vedlejší produkt chemického 
průmyslu. 

Ing. Rektorisová Vanda,
ředitelka, RAK PA

Zajímavé je, že 
obyčejná sůl je 

reklamní výzvou. 

Přejeme Vám klidné prožití 
vánočních svátků a úspěšný rok 2019
Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na 
spolupráci v novém roce.

Jiří Havelka, ředitel RENOMIA AGRO

Radostné
Vánoce

Vždy ve Vašem zájmu.
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Část projevu z pražského 
Žofína

  Vážené dámy a pánové, vážení  
a vzácní hosté, dovolte mi pár slov  
k udržitelnému zemědělství, a to 
nejen z pohledu představitele AK 
ČR, ale i z pohledu praktického 
aktivního agronoma, který včera 
večer přemýšlel mimo jiné o tom, 
jestli bude letos zima středoevrop-
ská nebo středomořská, z hlediska 
volby správné odrůdy ozimé pšeni-
ce. Velice mě trápí, že některá roz-
hodnutí, která dopadají v poslední 
době do naší zemědělské praxe, 
neumím svým kolegům agrono-
mům selským rozumem vysvětlit. 
Navíc proti těmto rozhodnutím  
AK ČR aktivně protestovala, a pře-
sto se je nepodařilo zvrátit.

 Začalo to neonikotinoidy, 
tedy mořidly u řepky. 

   To je příběh, dle všech mých 
kolegů o tom, jak nahradit gramy 
účinných látek litry. Místo jednoho 
mořidla ho nahradíme několika 
foliárními postřiky. Stín podezření 
dopadu těchto mořidel na včely 
(mimochodem se k nám dováží 
med ze zemí, kde se používají 
více problémové POR) slavnostně 
odrazíme a zároveň foliární apli-
kací zahubíme řadu jiných druhů. 
Copak myslíte, že tohle lze sel-
ským rozumem pochopit? Země-
dělec není ten, kdo v přírodě, která 
ho živí chce zbytečně zabíjet. Ze-
mědělci na přírodě záleží, a proto 
takové protiekologické opatření 
nechápe.

   Další příklad je zákaz používání 
přípravků na ochranu rostlin v gre-
eningu. Důsledek je v zemědělské 
praxi takový, že greening se už 
neřeší tolik dusík vázajícími plo-
dinami, ale místo toho meziplodi-
nami. Konkrétněji řečeno na polích 
ubyde hrách a jetel, který vyžado-
val minimální nebo žádné hnojení 
a průměrně 2 max. 3 postřiky za 
sezónu a je nahrazen obilím nebo 
řepkou apod., kde vstupů je pod-
statně více. Taková lusko-obilní 
směska nebo hrách, bez ošetření 
v letošním roce proti mšicím, to 
pak hnědou barvou greening ne-
připomínaly, ani při velké barvosle-
posti. Zemědělec opět nechápe, 
proč takto bylo hlasováno na plénu 
EP, navzdory jinému doporučení 
odborného zemědělského výboru. 
Ptá se, jak hlasovali naši poslan-
ci? Proč se zakazuje šmahem? 
Nešla by výjimka, třeba alespoň  
u množitelských porostů, jako jsme 
navrhovali, kde není dopad do po-
travinového řetězce?

25 let oslav Agrární komory České republiky

Další akce, které jsou před námi:
● 16. 1. 2019 - Seminář pěstování kukuřic
                         a trávosemenných porostů
● 29. 1. 2019 - Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců

                         přidáním hodnoty do potravin bez/s surovin/ami,

                         krmiv/y, Pardubice - AK ČR
● 21. 2. 2019 - AGROSALON Šedivec, Den otevřených dveří

                      - výstava zemědělské techniky
● 26. 3. 2019 - Zlepšení hospodářské výkonnosti zemědělských

                         podniků s podporou prezicizního zemědělství,

                          Pardubice - AK ČR
                               Termíny budou včas upřesněny. 

                   Budete informováni na www.rakpa.cz.

né situace se zemědělec dostává  
v pásmu hygienické ochrany vod 
– jako uživatel pozemku - odškod-
nění za ekonomickou újmu žádné, 
a přípravky, čím dál víc omezova-
né bez alternativy, jak pak lze mít 
pestrý osevní postup. Nebo je snad 
řešením tzv. metoda Volkswagen – 
velmi sofistikované zákazy a ještě 
sofistikovanější obcházení?

   Uděláme v AK ČR vše proto, 
abychom zemědělství udrželi na 
slušné úrovni, hodné 100leté tra-
dice v ČR. Za neudržitelné ale po-
kládám,
• Aby o odborných zeměděl-
ských záležitostech pouze 
rozhodovaly hlasy bez ze-
mědělského vzdělání a pra-
xe, neznající zemědělských 
souvislosti
• Aby docházelo k zákazům 
účinné látky, kde není v pra-
xi povolena účinná alterna-
tiva, včetně PHO.
• Za neudržitelné považuji, 
že se zemědělský provoz 
obyvatelům vysvětluje jako 
to, co je na obtíž, přičemž 
se zapomíná, že stačí 2 – 3 
suché roky, aby nás mrzelo, 
v kolika základních komo-
ditách jsme nesoběstační. 
Je potřeba jasně říkat, že 
rozměr ŽV a vůbec vnos or-
ganických látek do půdy, je  
u nás v tak nízkém sta-
vu vůči okolním zemím, 
že další snižování stavu je 
ohrožení úrodnosti krajiny,  
a i jejich schopnosti udržo-
vat vodu, a tím ohrožení bu-
doucích generací.
• Za neudržitelné považuji, 
kdy mají v EU nové země, 
a zejména jejich zemědělci 
pocit, že jsou pouze odbytiš-
těm přidané hodnoty ze sta-
rých zemí a jednání je tak 
trochu „o nás, bez nás“.
• Za neudržitelné považuji  
i to, kdy velkou měrou ze-

   Příroda a zemědělství nejsou 
černobílé, ale jsou o mnoha od-
stínech, tak naše rozhodnutí by to 
měla respektovat.  
   
   Další příklad účinné látky je 
diquat. Pokud bude zakázána,  
v řadě případů nás v praxi nena-
padá náhrada, např. na desikaci 
množitelského porostu jetelovin, 
brambor (tj. opět mimo potravi-
nový řetězec), tj. plodin s ohrom-
nou tradicí a úrovní pěstování  
v České republice. Chci poukázat, 
že diquat, stejně jako třeba dnes 
populárnější glyphosat, jsou přece 
látky staré téměř jako jedna gene-
race. Jak Evropa podporuje vývoj 
nových látek, aby zemědělec měl 
možnost moderního pěstování? 
A nebo si snad myslíme, že jak 
přibývá obyvatel na zemi a ubývá 
půdy, že přechod na bioprodukci 
je řešením tohoto vývoje? To mi 
přijde jako velká potravinářská te-
orie relativity. Když už jsem zmínil 
glyphosat, budeme opravdu ti prv-
ní, kdo zakáže plošnou aplikaci?  
 A nejsme tak náhodou hyperak-
tivní v zakazování, a hyperpasivní 
třeba v porovnání s USA či Izrae-
lem v zavádění nových látek a me-
tod? Když zakazujeme, jistě myslí-
me na zdraví našich spoluobčanů, 
a máme-li tak své zákazy přesně 
podložené, požadujme to prosím  
i po těch mimoevropských zemích, 
co k nám potraviny dováží! Zaka-
zujeme-li glyphosat paušálně, jak 
pak budeme řešit různé půdoor-
chranné, protierózní technologie?

 Nahradíme snad glyphosat 
tím, že použijeme mix dvou 
herbicidů na dvouděložné 

plevele a graminicidu? 

   To by však znamenalo, že jeden 
relativně pravděpodobný karcino-
gen nahradíme 2 až 3 účinnými 
látkami ve směsích.

   Poslední můj příklad je účinná 
látka asulam na šťovík v jetelo-
vých porostech. Pro naši středoev-
ropskou krajinu je z řady důvodů 
žádoucí kombinace chovu skotu 
a pěstování pícnin. Při této kombi-
naci se nevyhneme v našich pod-
mínkách výskytu šťovíku v jetelo-
vinách. Látku asulam uvádím jako 
příklad toho, že opravdu neexistuje 
náhrada na ochranu jetelových po-
rostů před zaplevelením šťovíkem. 
Zároveň upozorňuji, že vedle toho 
zemědělec po zákazu asulamu  
v roce 2011 nemá alternativu na 
tento plevel v jetelovinách a záro-
veň má dle   rostlinolékařského zá-
kona, povinnost bojovat proti šíření 
škodlivých činitelů, včetně plevelů. 
Ale jak, když není čím? Do stej-

mědělské podpory, se ze-
mědělskými pouze nazývají 
a ve skutečnosti směřují 
často mimo to, co je země-
dělství, tj. produkce surovin 
pro výrobu potravin.

   Na závěr chci zdůraznit, že nemlu-
vím proti společné Evropě a SZP, 
naopak, ale jsem přesvědčen, že 
Evropa ve svém zájmu musí více 
naslouchat hlasům svých obyva-
tel, a to i z nových zemí než dosud. 
Velmi špatným vysvědčením pro 
EU, ale i Velkou Británii je brexit 
a také špatným vysvědčením pro 
SZP je stav zemědělství v nových 
členských zemích EU.

   Chci připomenout, že pří-
roda, jejíž je zemědělství 
součástí je ohromně složi-
tý mechanismus, plný růz-
ných vazeb a souvislostí, 
tak to prosím chápejme 
při rozhodnutích EU o ze-
mědělství, třebas i legis-
lativních a berme výrazně  
v potaz názory těch, co v ze-
mědělství pracují.

   Toto vše je důležité, aby-
chom měli u nás, jako tomu 
bylo po celých 100 let re-
publiky, moderní, pokrokové 
zemědělství i do budoucna, 
a tomu se budeme snažit, 
s naší krásnou jubilantkou 
25letou AK ČR výrazně při-
spět.     

Ing. Leoš Říha
viceprezident AK ČR

Věřte, že to jsou 
často ti největší 
milovníci a znalci 
přírody, protože 
příroda je živí  

a oni se 
v ní pohybují.



Rozhovor s Františkem Nedvědem

František Nedvěd
 český zpěvák,

hudební skladatel, kytarista, 
podnikatel

1. Jaký je Váš vztah k Pardubic-
kému kraji?
   To je otázka,na kterou se špatně 
odpovídá.Mám takový pocit, že je 
to klidný kraj, který na mně působí 
pohodou a příjemnými lidmi.

2. Co je dle Vás hlavním  
cílem práce zemědělce v dnešní 
době?
   Hlavním cílem zemědělců by  
v každém případě měla být výroba 
kvalitních potravin, bez zbytečných 
umělých hnojiv.

3. Považujete zemědělství  
za atraktivní obor?
   Určitě je to obor velmi zajímavý  
a různorodý. Možnosti nekonečné.
Jen je třeba přistupovat zodpověd-
ně a s chutí, něco pro to udělat.

4. Proč se podle Vás nechtějí 
jít do zemědělství mladí lidé?
   Je to dnes zapeklité nejen v ze-
mědělství,ale ve všech oborech.
Lidé migrují ze zaměstnání do 
jiného  a ztrácí se tak odbornost  
v oboru. Ale všude se musí dělat  
a využívat svého vzdělání v té prá-
ci, kterou ovládá.

5. Jak vnímáte naše zeměděl-
ství ?
   Vnímám hlavně to,že produk-
ty,které se u nás vyprodukují, jsou 
utiskovány zbožím ze zahraničí. 
Často horší ,než naše výrobky. 
Proč se dováží zboží třeba z Pol-
ska, když víme,že je špatné. Ne-
vím,kde je chyba, ale upřednostnit 
domácí výrobu,třeba dotací, by 
byla pro nás výhrou. 

6. Co si myslíte o zemědělských 
dotacích?  
   Dotace-to je cesta, kde se zá-
hadně ztrácí část po části a k ze-
mědělcům se těžko doplazí nějaký 
zbytek.

7. V jakém typu obchodů naku-
pujete potraviny nejčastěji?
   Nakupuji tam,kde to mám nejblí-
že a kde vím,že je kvalitní zboží. 
Nepreferuji žádný obchod.

8. Řešíte původ surovin  
i v restauraci?

AG NOVACHEM s.r.o., Raisova 1004, 386 01 Strakonice www.agnovachem.cz

Naše herbicidy 
vyřeší Vaše plevele

   V restauraci se chci najíst a ne 
hledat původ surovin. Jednou zkla-
mou už tam nejdu.

9. Jste gurmán, a jaké je Vaše 
oblíbené jídlo a pití?
   Gurmán jsem a jím rád,což je na 
mně vidět. Drštková, bramborová, 
fazolová a tak dále. Guláš, roštěná 
na houbách, těstoviny, svíčková, 

rajská om., pečená drůbež, čína 
a jiné.

10. Vaříte? – Váš oblíbený 
recept, o který se podělíte 
se čtenáři.
   Vařím rád a hodně. Odpověď 
je vlastně již v otázce 9. Žádný 
zvláštní recept nemám. Když po-
třebuji, podívám se do mých 20ti 
kuchařek.        



PF 2019

Děkujeme Vám za důvěru a spolupráci v roce 2018 
a do roku 2019 Vám přejeme mnoho osobních
i pracovních úspěchů.

Tým Agra pojišťovny     www.agrapojistovna.cz

           Happy New Year! Šťastný nový rok! Frohes neues Jahr! Srečno novo leto!
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  Ing. Petr Šilar
 český politik, od roku 2010  

senátor za obvod č. 46 
– Ústí nad Orlicí

Praktické dopady zastropování
plateb zemědělců 

   Zemědělství je pro drtivou větši-
nu všech evropských států klíčové 
a státem podporované. Nezáleží 
na tom, zda se jedná o stát v rám-
ci Evropské unie nebo mimo ni. 
Ukázkovým příkladem jsou Švý-
caři, kteří si svých sedláků váží  
a vědí, že nikdo nebude o přírodu 
a krajinu pečovat lépe, než člověk, 
který má vztah k půdě a pracovat 
na ní ho prostě baví. Je jim záro-
veň jasné, že péče o přírodu a kra-
jinu také něco stojí, a proto dotují 
své zemědělce až ze 70 %.

NE zastropování plateb

   I my bychom se měli inspiro-
vat zeměmi, kde systém funguje  
a dokáže nabídnout státu i země-
dělcům spoustu benefitů. Z toho 
důvodu je důležité neschvalovat 
zastropování plateb. To by totiž 
postihlo především zemědělské 
podniky orientované na živočiš-
nou výrobu, která je pro nás i pro 
hospodaření na půdě nesmírně 
důležitá. A to ať z pohledu vodo-
hospodářského, tak i z pohledu 
zušlechťování orné půdy.
 
   Dodávání organických látek do 
zemědělské půdy znamená ak-
tuálně vyšší výnosy a stabilněj-

ší hospodaření. Předpokladem  
k dlouhodobému dobrému výnosu 
je pěstování víceletých pícnin. Jen 
na vysvětlenou - jedná se o takzva-
ný norfolský osevní postup, který 
byl ve své době velikou agrární 
revolucí. Ukázalo se, že zavedení 
krmných plodin má dva hlavní pří-
nosy. Tím prvním je, že se jedná  
o nejlepší možné krmivo pro hos-
podářská zvířata, tím druhým pak 
to, že krmné plodiny obohacují 
půdu. A to dlouhodobě s dopadem 
dvaceti až třiceti let do budoucna.

Sucho a půda

   S touto problematikou souvisí  
i sucho, které je momentálně více 
než aktuální téma. A právě při této 
příležitosti je nutné si uvědomit, že 
nejlepší rezervoár pro vodu je kva-
litní půda. To znamená půda, kte-
rá má dostatek organické hmoty, 
protože jen ta disponuje největší 
jímavou schopností. 

   Existuje tedy přímá úměra, kdy 
největší množství tolik potřebné 
vody zadrží půda, na které se dob-
ře hospodaří. Pokud bychom mu-
seli snížit živočišnou výrobu, byla 
by to obrovská chyba i pro rost-
linnou výrobu, pro hospodaření  
s vodou a mělo by to dopad na nás 
na všechny. Už jen z toho důvodu 
bychom si měli zastropování pla-
teb dobře rozmyslet. 

Současný systém dotací 
vychází z poválečné 

historie

    Současný systém dotací je špat-
ný a vychází z poválečné situace, 

kdy byl nedostatek potravin. Teh-
dy se začalo dotovat zemědělství, 
změnil se systém hospodaření 
i dotací. A není ideální, ale není 
možné jej jen slepě zastropovat. 
Nyní bychom naopak měli hledat 
cesty k jeho vylepšení, jedná se 
především o aktivní zemědělce, 
tedy skutečně jen o ty, kteří dobře 
a aktivně hospodaří. Měli bychom 
se soustředit na nalezení systému, 
podle kterého by bylo možné dota-
ce smysluplně přerozdělovat. 

Ekologické hospodaření 
s otazníkem

    Dotace na ekologické hospo-
daření nyní hojně využívají přede-
vším podnikatelé, kteří se zavázali 
k ekologickému zemědělství. Pra-
xe ukazuje, že podnikatel, který se 
obvykle přihlásí k tomuto způsobu 
hospodaření nakonec půdu ani 
nepohnojí.  U některých pak jejich 
ekologické hospodaření dokon-
ce začíná i končí tím, že s půdou 
nedělají nic, nejvýš jednou za rok 
posečou. 

   Vzhledem k tomu, že se o půdu 
nestarají, tak se s ní ani nic jiného 
dělat nedá. Nic moc v ní nevyros-
te. Dotyčný je nakonec rád, když 
usuší seno, které nechá sbalené 
ležet na louce nebo na poli. Pokud 
ho nevyužije, „uklidí“ po čase balí-
ky jen tak do lesa, kde je ponechá 
vlastnímu osudu. A vlastně mu ani 
o nic nejde, tak i tak dostane cca 
14 tisíc dotace na hektar. 

Spekulanti s půdou

   Půda je momentálně velmi drahá 
a zemědělci na ni často nedosáh-
nou. Díky tomu ji ve velkém sku-
pují spekulanti, kteří ji pak pronají-
mají místním zemědělcům. Dotace 
se tak fakticky nedostane do rukou 
zemědělce, ale právě do kapes 
spekulantům a to jen proto, aby 
dotyčný zemědělec vůbec mohl 
hospodařit. Je tedy načase najít 
nový a lepší systém, jak dotace 
vyplácet tomu, kdo opravdu hos-
podaří. A neměli bychom už dále 
hradit vysoké částky podnikatelům 
jen proto, že si dali nálepku „ekolo-
gický zemědělec“.

   Pochází z malé vesničky v podhůří Orlických hor, vzděláním je agro-
nom s více než desetiletou zemědělskou praxí, následně působil jako sta-
rosta na malém městě. Nyní je po odborné stránce více vodohospodář 
a zároveň pracuje i jako senátor.

 
 

 
 

N A B Í Z Í 
 

MNOŽENÍ TRAV A JETELŮ NA SEMENO SE ZALOŽENÍM 
V OSEVNÍM POSTUPU NA ROK 2019 

- odrůdy jílků vytrvalých a jednoletých, festulolií, kostřav červených, rákosovitých  
  a lučních, lipnic lučních, psinečků tenkých, bojínků lučních, trojštětu žlutavého a  
  ovsíku vyvýšeného 
- odrůdy jetele lučního (4n; 2n) 
 

NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM EXKLUZIVNĚ 
- garantujeme vykoupení veškeré produkce za zajímavé, předem stanovené ceny  
- zajišťujeme sušení a čištění osiva na vlastní speciální posklizňové lince za  
  příznivých podmínek 
- nabízíme odborné semináře  
- zajišťujeme odborné poradenství při zakládání porostu a spolupráci se šlechtiteli  
  odrůd 
- nabízíme české druhy a odrůdy splňující protierozní opatření, greening a zároveň  
  velmi zajímavou ekonomiku pěstování  
 
Informace a objednávky   e-mail: klas@klas-nekor.cz 
                                                602 472 197    Ing. Leoš Říha  
                                                601 344 677    Ing. Martin Hajzler 
                                                702 120 274    Bc. Jana Motlová   
                                                605 504 774    Marie Černohousová 
                                                720 235 877    Vladimír Kosek 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

www.klas-nekor.cz      
 

 

Rád bych v této souvislosti připomněl, že 
všechno souvisí se vším. Dovolte mi pa-
rafrázovat našeho nejlepšího spisovatele 
Karla Čapka, který v Anglických listech 

psal svoji úvahu na téma, jak souvisí počet 
starých panen s užitkovostí krav. 

Velké množství starých panen v Anglii totiž 
chová kočky nebo kocoury. A ti při svých 
výletech dost často likvidují především 

čmeláčí hnízda. Jenže: čmeláci jsou jediní 
opylovači jetelovin, a když nebudou dobře 
opylované jeteloviny, tak nebude dostatek 
osiva pro víceleté pícniny, tím pádem bude 

málo krmiva pro dobytek  
a nižší užitkovost. 

Je to krásný příklad z ekologie, jak vše 
souvisí se vším.



Výstupy 
z jednání

Komoditní rady
pro mléko

a hovězí maso
   Komoditní rada se bude snažit, aby zemědělci  
v naší zemi u komodity mléko a hovězí maso, což  
v součtu jsou komodity, které v minulém roce tvořily 
v zemědělství největší příjem, měli podmínky pro 
své podnikání co nejvíce srovnatelné s vyspělým 
světem. 

Uvědomujeme si, že máme-li jednu  
z nejvyšších dojivostí na světě a mléko 

vysoké kvality, tak si zasloužíme alespoň 
průměrné dotační podmínky u těchto ko-
modit, a také vyšší cenu, která by měla 

být alespoň na úrovni EU průměru.

   Máme-li něco srovnávat, tak musíme mít k dispo-
zici srovnatelná data. Z tohoto důvodu KR vyvolala 
jednání na MZe u Ing. Hojera a se zástupci statistiky 
MZe, kde došlo k objasnění, co vše je potřeba znát 
ke srovnatelnosti dat. Není toho málo a z hlediska 
Milk Market Observatory je potřeba, aby i EU použí-
vala srovnatelná data, na což bude KR tlačit. 

Dále budeme usilovat o odkrytí národ-
ních podpor v této komoditě a snažit se 

vytvořit podmínky pro celý sektor, včetně 
důležitých zpracovatelů pro jeho růst. 

  
   Dále na Komoditní radě jako další cíle bylo schvá-
leno následující:
 
- V pravidlech SZP po roce 2020 prosadit vyšší pod-
poru živočišné výroby jako zdroje organické hmoty 
v půdě.

- V kompenzacích za sucho v roce 2018 zohlednit 
větší dopad do živočišné výroby, ke kterému v tom-
to roce došlo. 

- MZe by mělo podpořit zohlednění lepší realizace 
mléka od chovatelů, kteří nepoužívají GMO krmiva 
či glyfosát. 

   Na představenstvu AK ČR dne 3.12.2018 ve Valti-
cích bylo schváleno inovované složení 25 členů Ko-
moditní rady. Došlo k nahrazení sedmi členů, kteří 
se jednání zúčastňovali méně aktivně. Novými členy 
se stali: Ing. Bednář Karel, Ing. Kopáček Jiří CSc., 
Ing. Diviš Josef, Ing. Klejch Václav, MVDr. Semerád 
Zbyněk, Ing. Bílý Marián, Ing. Jungwirth Václav. 
   
   Náš region má nyní v Komoditní radě zastoupení 
vedle mé osoby i v osobě Ing. Žďárského Oldřicha, 
Ing. Lhotáka Pavla, Ing. Klejcha Václava. 

Ing. Říha Leoš
Předseda představenstva RAK PA

Viceprezident AK ČR

Děkuji všem jménem Ko-
moditní rady za spolupráci 
v minulém roce a budu se 

těšit na konstruktivní a ce-
nově pozitivní podmínky pro 
naši činnost v roce 2019, do 

kterého přeji vše nejlepší
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Rozhovor s Mgr. Markem Riederem

Mgr. Mark Rieder
ředitel ČHMÚ, hydrolog

1. Jaký je Váš vztah k Pardubic-
kému kraji?
   Moje maminka se narodila  
a pocházela ze Břehů u Přelouče 
a já jsem jako dítě jezdil k babičce  
a dědečkovi na prázdniny. Spo-
lečně jsme pak jezdili na kolech  
a projížděli bližší i vzdálenější 
zajímavosti, památky. Takže, Par-
dubický kraj mám doopravdy rád  
a mám ho v paměti jako místo 
krásného dětství.

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?
   Myslím si, že zemědělec má 
cílů několik. Především jde o to, 
aby uživil sám sebe a rodinu, ruku  
v ruce s tím jde produkce potra-
vin pro ostatní lidi ve společnosti. 
Jako zásadní roli zemědělce vidím 
v jeho působení na krajinu a její 
udržování. Z pohledu hydrologa je 
role těch, kteří mají zásadní vliv na 
odtokové poměry v krajině neza-
stupitelná. A velmi často jsou lidé 
hospodařící na zemědělské půdě 
kritizováni za způsob, jakým hos-
podaří na zemědělské půdě. Ale 
je nutné si uvědomit, že jejich pri-
márním cílem není dbát na srážko-
odtokové poměry v krajině, ale jak 
jsem psal v první větě, především 
se svou prací uživit. Je proto nutné 
najít takový způsob hospodaření  
a jeho podpory, aby ani jeden  
z těchto cílů nebyl na úkor dru-
hých. 

   Národní zemědělství je podle 
mého soudu nesmírně důležité. 
Náš ústav (ČHMÚ) je prvkem kri-
tické infrastruktury a naší prací je 
upozorňovat a varovat před ex-
trémními projevy počasí a jejich 
dopady na infrastrukturu. A tyto 
projevy nastávají čím dál tím čas-
těji, navíc hrozeb, které mohou 
způsobit kolaps stávající infra-
struktury je velmi mnoho a téměř 
denně si uvědomuji jak nesmírně 
křehká je současná podoba naší 

společnosti a stačí velmi málo, aby 
byla vyvedena ze své rovnováhy 
a nastal dominový efekt. Proto si 
myslím, že produkce základních  
k životu potřebných surovin je klí-
čová především v globálním svě-
tě.

3. Považujete zemědělství za 
atraktivní obor a jaký k němu 
máte vztah? 
   O své mamince jsem psal  
v odpovědi na první otázku, kromě 
toho že pocházela z Pardubického 
kraje, tak také byla vystudovaná 
agronomka a já jako dítě jsem za 
ní chodil do Ústavu vědecko tech-
nických informací pro zemědělství 
do Slezské ulice v Praze. Takže 
jsem trochu vzdáleným způso-
bem byl od dětství v kontaktu se 
zemědělstvím. Navíc jak jsem psal 
v odpovědi na předchozí otázku, 
vnímám zemědělství jako klíčový 
a strategický zdroj surovin nejen 
pro případ nějaké nenadálé situa-
ce. A na posledním místě bych rád  
dodal, že mi Češi si všichni tak tro-
chu hospodaříme na zahrádkách, 
vždyť více než 50% obyvatel má 
svou zahradu,  a máme díky tomu 
pozitivní vztah k půdě. Mě nevyjí-
maje, protože na té zahradě mám 
ještě včely a v malém včelařím.

4. Proč se podle Vás potýká  
s generačním problémem? 
   Nevěděl jsem, že se zemědělství 
potýká s generačním problémem, 
Nicméně zřejmě půjde o problém 
spojený s vylidňováním venkova  
a stěhováním mladých lidí do 
měst. Lákadla městské civilizace 
jsou velká a skýtají vcelku poho-
dlný život v teple kancelářských 
prostor. Navíc by tento jev mohl  
i souviset se ztrátou vztahu  
k půdě, který je možné mimo jiné 
pozorovat v krajině okolo nás  
a jsou jednak projevem kolektivi-
zace a ztráty vlastnických vazeb 
k půdě, jednak změnou tradičních 
rodinných vazeb. 

5. Jak vnímáte práci a význam 
Agrární komory ČR? 
   S Agrární komorou ČR jsem měl 
možnost setkávat se především  
v rámci jednání meziresortních 
pracovních skupin pro řešení pro-
blematiku sucha a hospodaření  
s vodou v krajině. Vnímal jsem 
tedy AK jako spíše lobbistickou 
organizaci, která se podílí na tvor-
bě národních politik, plánů apod. 
Teprve poté co jsem měl možnost 
zúčastnit se jednání AK Pardubic-
kého kraje, uvědomil jsem si, že její 
funkcí je hájit zájmy jednotlivých 
zemědělců a poskytovat podporu 
pro jejich hospodaření. Takže jsem 
rád, že jsem měl možnost poznat 
jak AK vlastně pracuje.

6. Jak byste zhodnotil součas-
nou situaci v zemědělství – ceny 
potravin, ochrana zem. půdy, 
vliv obchodních řetězců?

   Myslím si, a nebude to jistě nic 
nového, že vliv obchodních řetěz-
ců a jejich legitimní snaha o ma-
ximalizaci zisků je konec klubka 
problému, od kterého se odvíjí 
nákupní cena zemědělských pro-
duktů a legitimní snaha země-
dělců o maximalizaci svých zisků  
a vliv tohoto chování na zeměděl-
ský půdní fond, který je na druhé 
konci klubka. Ve zkratce jde tedy  
o maximalizaci zisků, které se 
leckdy děje na úkor ochrany ze-
mědělské půdy. A to má svůj nega-
tivní dopad na retenční schopnost 
půdy, erozní ohrožení a další vlast-
nosti ovlivňující srážkoodtokové 
podmínky celé krajiny.

7. Můžou zemědělcům podle Vás 
pomoct i sami spotřebitelé? 
   Jsem přesvědčený, že ano. 
Edukovaný spotřebitel je jedním  
z možných způsobů ovlivnit cho-
vání obchodních řetězců, resp. 
chování producentů zemědělských 
komodit. Na druhou stranu eduko-
vaný spotřebitel není samospásné 
řešení, spotřebitel také musí být 
natolik materiálně zebezpečen, 
aby měl prostředky na produkty, 
kterémají objektivně vyšší nákla-
dy na jejich pořízení. Na druhou 
stranu vidím ve svém okolí stále 
se zvětšující skupinu lidí, která se 
snaží právě takto chovat. Jinými 
slovy, chování spotřebitelů je funk-
cí nejen znalostí a uvědomění, ale 
také jejich materiální a finanční  
situace.

8. Jaké služby chystá ČHMÚ pro 
zemědělce? 
   Na základě diskuzí právě s Ag-
rární komorou a kolegy z Ústa-
vu výzkumu globální změny AV 
(Czechglobe) se snažíme připra-
vit specializované předpovědi pro 
zemědělce včetně déledobějšího 
výhledu na cca 2 měsíce očekáva-

ných srážek s dopadem na půdní 
vlhkost. Diskutujeme také otázku 
obnovení fenologického pozoro-
vání se sledováním jednotlivých 
fenofází kulturních plodin a otázku 
specializované mobilní aplikace  
s funkcemi určenými speciálně ze-
mědělcům.

9. V jakém typu obchodů naku-
pujete nejčastěji? 
   Nakupuji v různé směsici typů 
obchodů, nejsem vyhraněný, že 
bych nakupoval pouze v prodej-
nách s famářskými produkty, stej-
ně tak jako pouze jen ve velkých 
obchodních řetězcích. Co ale vždy 
hlídám, je země původu všech po-
travin a snažím se nakupovat jen 
takové produkty, o kterých vím, že 
jsou vyprodukovány v České re-
publice a to bez ohledu na to zda 
jsou dražší nebo levnější. A sna-
žím se nakupovat např. mořské 
ryby tak, aby pocházely z oblastí  
s kontrolovaným řízením lovu.

10. Řešíte původ surovin i v re-
stauraci? 
   Snažím se navštěvovat takové 
restaurace, kde předpokládám, 
že kvalitu a původ surovin řeší za 
mě. Mám dostatek svých vlastních 
problémů a problémů které musím 
řešit v práci, že je pro mě obtížné 
si přibírat ještě další problémy, kte-
ré mohu ovlivnit jen tím, že do té 
restaurace půjdu, nebo nepůjdu.

11. Jste gurmán, a jaké je Vaše 
oblíbené jídlo?
   Úplně nejradši mám rád klasická 
jídla, které mi vařily moje babičky 
a ty většinou vařily podle kuchařky 
Paní Janků Sandtnerové.

12. Jaký je Váš oblíbený recept, 
o který se podělíte s čtenáři. 
   Ve výše uvedené kuchařce je to 
recept na španělské ptáčky.

Je vždy obtížné předpovídat, jaké bude počasí o vánocích, ačko-
liv bychom si asi všichni přáli, aby vánoce byly na sněhu s pří-
jemným mrazem, modrou oblohou a kometou. Taková očekávání 
v nás vzbuzují Ladovy obrázky s vánoční tematikou. Statistická 
realita je však obrácená. Podle dlouhodobých statistik platí, že 
existuje zhruba 25% pravděpodobnost, že vánoce budou takové, 
o kterých jsem psal výše. A myslím, že to je koneckonců i důvod 
proč Josef Lada maloval takové obrázky. Nebylo to proto, že 
všechny vánoce byly bílé, ale právě když byly bílé, byly tak krás-
né, že stálo za to je namalovat jako pravou idylu. Protože kdyby 
takové byly každoročně, byla by to určitá rutina a tyto svátky 
by právě formou bílých vánoc nenesly poselství naplněných snů  
a přání. I já bych si přál, aby se mi letos splnilo jedno z mých 
přání o vánoční idyle, ale nebude-li tomu tak, budu mít stejně 
radost, protože si uvědomím, že je něco silnějšího a vyššího 
než my co prozatím nedokážeme ovlivnit a musíme se sklonit 
s pokorou před projevy přírody.O to víc se budu tešit na další 
vánoce, protože pravděpodobnost, že budou bílé se zase o něco 
zvýší.

Jetě těžší je otázka, jaké bude příští vegetační období. Pro to 
jaké bude, je podstatné jaká bude zima, zda bude srážkově nad-
průměrná, jak dlouho se udrží sněhová pokrývka ve středních 
polohách a jak rychlý bude nástup jara. V tuto chvíli nelze vy-
cházet z jiných než statisticko analogových metod, případně 
pocitů. Můj pocit je, že suché období, které trvá od roku 2014 
skončí a bude vystřídáno relativně vlhčím obdobím. Přál bych si, 
aby to bylo již ve vegetačním období 2019, ale doufám, že se na 
mě nebudete zlobit, budou-li moje pocity mylné.
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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  
  AQUAmax technologie  P8307, P9127, P9234, P9241, P9415, P0312, P9903, P0725 
- výkonných TOP HYBRIDŮ P8201, P8888, P9241, P0312  
- špičky na světovém trhu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- perspektivních NOVINEK P8307, P8666, P8812, P9127, P9415  

 

OSIVA SLUNEČNICE OD FIRMY PIONEER     
- vysoce olejnatých, velmi raných, výnosných i krmných hybridů,  
- velmi raných hybridů s Express technologií herbicidní ochrany P63LE10, P63LE113,  
   P64LE25 
- perspektivní NOVINKA P64LP130 
- TOP HYBRID P63LE113 
- speciálního hybridu proužkované slunečnice pro chovné ptactvo  P64BB01 
                                              

OSIVA ŘEPKY OD FIRMY PIONEER 
- výnosové hybridy s vysokou olejnatostí, plastické do různých podmínek, od ověřených  
  ekonomicky výhodných trpasličích hybridů PX113, PX126 až po novinku velmi  
  výnosný hybrid PT 271 
 

NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍME: 
- 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 
 

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

                                           601 344 677    Ing. Martin Hajzler 
                                                             702 120 274    Bc. Jana Motlová 
                                                             605 504 774    Marie Černohousová 
                                                              
 
 
 
 
 
 

www.klas-nekor.cz www.klas-nekor.cz
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Kávu si osladím o trochu víc,
svý bendžo naladím, a jinak nic. Oslavím sám Vánoční svátky…

  Kávu máme často spojenou buď-
to s dopingem když nám klesá 
energie anebo jednoduše s ritu-
álem. To je třeba můj případ. Oči 
mám ráno ještě zalepené, ale už 
mačkám tlačítko u kávovaru. Mi-
luji hlavně vůni. Co se chuti týká, 
nikdy jsem neocenila ty nejdražší  
a dle expertů nejchutnější kávy. 
Přijdou mi jednoduše buďto na-
kyslé nebo přepražené. Hold ze 
mě odborník ani barista opravdu 
nebude.

   Další oblíbenou variantou, pokud 
není k dispozici kávovar, je káva 
rozpustná - instantní. Často se stá-
vá i jedním z nejčastějších dárků 
či pozorností, pokud někam jdeme  
a chceme něco malého přinést. 

   Nechala jsem se tedy inspi-
rovat článkem z dTestu 1-2018,  
str. 8 – 13 Někdo to rád bez lógru.
 
   Lidé si často myslí, že instant-
ní káva je umělá, není tomu tak. 
Předpisy EU žádná „éčka“ přidá-
vat nedovolují.

   První pokus o její výrobu se da-
tuje už v roce 1865. V Českoslo-
vensku jsme první instantní kávu 
mohli ochutnat přímo v Pardubi-
cích. Někdo ji ještě pamatuje pod 
názvem Kavex. 

   Kromě chuti a vůně byly v tes-
tech hodnoceny i nežádoucí látky, 
které vznikají při pražení kávových 
zrn. Nejznámější z nich je látka 
akrylamid. Hodnotit lze i obsah 
kofeinu. Ten je ovšem odvislý od 
toho, z jaké odrůdy káva je. Ara-
bika ho má nejméně, robusta více. 
Na konkrétní kávě ale informaci, 
z jaké odrůdy je vyrobena, nena-
jdete. No, a protože instantní káva 
je sušený extrakt z kávových zrn, 
bude obsahovat kofeinu více. To 
stejné je s látkami jako jsou fenoly. 
Protože ale pro přípravu dáváme 
této instantní kávy méně, obsahy 
látek v nápoji jsou srovnatelné 
jako u nápojů z kávy mleté.

Češi milují turka. 
Příprava této kávy 
s kávovou sedli-
nou nemá ale s 

Tureckem nic spo-
lečného. Zajímavé 

je, a není to jen 
můj postřeh, že 

turka milují právě 
nejvíc i zemědělci.

   Nejlépe si vedl produkt L´OR 
Classique a je také nejdražší  
185 Kč za 100 g z hodnoce-
ných. Druhá skončila káva Clever 
Gold z Billy – vyhodnocena též 
jako výhodný nákup – 84,90 Kč  
za 200 g. Na úplném konci skončila 
káva Marks & Spencer Gold, která 
na první pohled dle obalu byla vel-
mi lákavá, přesto nechutnala.
   Nejčistší kávy co do obsahu 
nebezpečných látek (zmiňovaný 
akrylamid) byly Billa Clever, L´OR, 
Dallmayr a Tchibo. Dobrou zprá-
vou je, že například plísněmi pro-
dukovaný jed se nad předpisovým 
limitem nevyskytl v žádné kávě. 

   No a na závěr opět 
dobrá zpráva – při-
měřené pití kávy 

je dobré i pro naše 
zdraví. Za přiměřené 

bereme dva šálky 
denně. A čímže je ta 
káva užitečná? Má 

antioxidační účinky. 
Zneškodňuje volné 
radikály, které nám 
můžou škodit v těle. 

Ing. Rektorisová Vanda,
ředitelka, RAK PA
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Dvacáté století se označuje jako zlatý 
věk antibiotik. Na jeho počátku stál 
Alexander Fleming a jeho objev 
penicilínu v roce 1928, který se 
považuje za jeden z nejvýznamnějších 
objevů minulého století. Už sám 
Fleming ale v roce 1945 mluví o vzniku 
možné rezistence na penicilín, což se i v 
budoucnosti potvrdilo. 

Vznik množství nových 
antimikrobiálních preparátů vzbuzoval 
falešnou naději na ukončení problémů s 
bakteriálními infekcemi. Lidé si však 
neuvědomují, že bakterie osídlují naši 
zem téměř 4 miliardy let a mají 
schopnost se adaptovat na různé vnější 
vlivy, včetně bakteriostatického resp. 
baktericidního účinku antibiotik.  

Antibiotická rezistence je snížení 
účinnosti anebo úplná neúčinnost 
antibiotik vůči baktériím. 

70 let po objevení penicilínu došlo k 
poměrně širokému nárůstu bakteriální 
rezistence na používaná antibiotika. 
Důležitost a význam rezistence se 
umocňoval i tím, že člověk přestal 
používat antibiotika jen na řešení 
nemocí lidí. Z farmacie se stal postupně 
explozivně rostoucí globální byznys a 
aplikace antibiotik se postupně 
přenášela čím dál více i do živočišné 
výroby.  

V reakci na problémy s nadužíváním 
antibiotik schválil Evropský parlament 
na svém zasedání 25. 10. 2018 zákaz 
profylaktické a metafylaktické aplikace 
antibiotik. I když účinnost tohoto 
nařízení bude pravděpodobně až v roce 
2022, je nutné už dnes hledat reálnou 
alternativu k antibiotikům pro chovy 
všech druhů zvířat. 

Dalším problémem, který čeká hlavně 
chovatele prasat je zákaz přidávání 
oxidu zinku (ZnO) do medikovaných 
krmných směsí, hlavně při řešení 
průjmů u prasat po odstavu. Vzhledem 
k negativním vlivům ZnO, na půdu a 
životní prostředí, bylo stanovené 
pětileté přechodné období na ukončení 
jeho používání v chovu prasat, které 
končí 26. 6. 2023. 

Alternativa?  
Přírodní huminové kyseliny 

Více jak 10 let pokusů, testů, 
laboratorních, ale i praktických aplikací 
ve více státech Evropy nás opravňuje k 
prohlášení, že výrobky založené na 
přírodních huminových kyselinách jsou 
reálnou alternativou k antibiotikům v 
chovu zvířat a reálnou alternativou k 
oxidu zinku v chovech prasat. 

Přírodní huminové kyseliny jsou 
organické látky, volně se vyskytující v 
přírodě v stojacích vodách, bahně, v 
půdě, v rašelině, v lignitu a hnědém 
uhlí. 

Jsou účinné v prevenci a léčbě tzv. 
multifaktorálních nemocí, jako jsou 
gastro-enteritidy, průjmy a metabolické 
poruchy hlavně u mladých zvířat. 

Jsou nejsilnějším přírodním 
detoxikantem pro těžké kovy, 
bakteriální a plísňové toxiny, PCB, 

dioxiny a ostatní toxické látky, které se 
krmivem dostávají do organizmu zvířat.  

Jsou účinné jako stimulátor imunity 
zvířat a zlepšují produkční zdraví zvířat. 

Původní přírodní huminové kyseliny 
nebo soli huminových kyselin? 

Při aplikaci v chovech zvířat je třeba 
rozlišovat mezi původními přírodními 
huminovými kyselinami a solemi 
huminových kyselin.  

Přírodní huminové kyseliny jsou 
získávány z leonarditu bez dalšího 
chemického zpracování. 

Huminové soli vznikají chemickou 
úpravou původních huminových 
kyselin (většinou za účelem 
odstranění těžkých kovů). Dochází tak 
k zásadní změně ve struktuře a 
v účinku molekuly huminové kyseliny.   

Původní chelátová struktura se 
zachovává jen u přírodních 
huminových kyselin. Tyto jsou na 
rozdíl od solí nerozpustné, a proto se 
v obsahu trávicího traktu 
nerozpouštějí. V trávicím systému 
účinkují 8-12 hodin. Mohou tak účinně 
chránit, rozvíjet a stabilizovat 
nejsilnější imunologický orgán v těle 
zvířat – střevo a účinně podporovat 
různé fyziologické funkce zvířat. 

Účinnost přípravků obsahujících 
přírodní, původní molekuly 
huminových kyselin je výrazně vyšší 
proti přípravkům založených na 
huminových solích. 

Zlepšení produkčního zdraví u zvířat 

Přírodní huminové kyseliny přispívají ke 
zlepšení produkčního zdraví zvířat: 

 vlivem na mikroflóru střeva 
 ochranným povlakem ve střevní 

mukóze  
 fagocytární aktivitou 
 zvýšenou tvorbou Th-lymfocytů 

1. Vliv na mikroflóru střeva 

Střevní enterobakterie jsou největší 
skupinou medicínsky významných 
baktérií. Vyvolávají širokou škálu 
onemocnění a jsou nejčastější příčinou 
přenosných infekcí a gastro – 
intestinálních nemocí a onemocnění 
močových cest, provázených průjmy, 
horečkou, dehydratací až úhynem 
zvířat. 

Mikrobiální analýzou po přidávání 
přírodních HK do krmiva byl zjištěný 
výrazný pokles enterobakterií a nárůst 
bakterií mléčného kvašení. I přes 
nárůst zastoupení bakterií mléčného 
kvašení ale nebyl zaznamenán 
nefyziologický pokles pH ani v tenkém a 
ani v slepém střevě. 

Přírodní huminové kyseliny v krmivu 
zvířat pozitivně ovlivňují poměr 
probiotik k ostatní mikroflóře 
žaludečně-střevního traktu zvířat a tím:  

- zlepšují funkci střeva 
- obnovují střevní mikroflóru po 

aplikaci antibiotik 
- ovlivňují produkci antimikrobiálních 

látek 

- působí stimulačně na imunitu zvířat 

 
Vliv HK na střevní enterobakterie 
(K – kontrola, H – huminové kyseliny) 

2. Ochranný povlak ve střevní mukóze  

Přírodní huminové kyseliny pomáhají k 
tvorbě ochranného filmu na hlenovém 
epitelu gastrointestinálního traktu proti 
infekčním agensům a toxinům, čímž se 
kromě posilnění imunity, zabezpečí u 
zvířat i zlepšení využívání krmiv. 

3. Pozitivní vliv na fagocytární aktivitu 

Fagocytóza je schopnost specifických 
buněk rozpoznat, pohltit, usmrtit a 
degradovat cizorodé částice 
(mikroorganizmy, poškozené buňky). Je 
to nejdůležitější proces nespecifické 
imunity zvířat. 

Přirozenou součástí fyziologické flóry 
tlustého střeva teplokrevných živočichů 
je bakterie E-coli. Je jedním z 
nejdůležitějších zástupců střevní 
mikroflóry a je důležitá pro správný 
průběh trávicích procesů ve střevu. 

U telat je E-coli příčinou průjmového 
syndromu a většinou je to důsledek 
nefyziologického krmení zvířat po 
narození. Výsledkem je nedostatečné 
osídlení trávicího systému pozitivní 
mikroflórou, následkem čehož je 
podstatně snížená imunita zvířat a 
narušení vývoje struktury střeva. 
Poškození jsou většinou celoživotní a 
mají za následek snížení ekonomiky 
chovu. 

 
Vliv HK na fagocytózu E-coli 

Přidávání přírodních huminových 
kyselin do krmiva zvyšuje aktivitu 
jednotlivých fagocytů, čímž dokážeme 
řešit potenciální průjmový (zánětlivý) 
problém bez použití antibiotik. 

4. Pozitivní vliv na tvorbu Th-lymfocytů 

Přírodní huminové kyseliny dokážou být 
v organizmu zvířat důležitým 
stimulátorem aktivity T-lymfocytů, 
přičemž jsou schopné působit jako 
mediátor komunikace mezi 
imunologicky důležitými NK buňkami a 
T-lymfocyty.  

Přídavek přírodních huminových kyselin 
do krmiva způsobil výrazný nárůst 
počtu CD4+ lymfocytů se statisticky 
významným zvýšením IL-2 cytokinu, což 
dokazuje stimulaci Th-lymfocytů. Dále 
byl zaznamenaný pokles zastoupení 
CD8+ lymfocytů.  

Tím došlo k výraznému nárůstu poměru 
CD4+/CD8+ ve prospěch CD4+ 
lymfocytů, což je jednoznačným 
potvrzením stimulace imunity zvířat. 

CD4+ lymfocyty – skupina bílých krvinek 
T-lymfocytů, tzv. helper, které pomáhají 
ostatním buňkám podílejících se na 
imunitní odpovědi. Zvýšením jejich 
počtu dochází k výraznému zvýšení 
odolnosti organizmu. Úlohou CD4+ 
lymfocytů je též produkce cytokinů, tj. 
látek, které ovlivňují růst buněk. 

CD8+ lymfocyty – skupina bílých krvinek 
T-lymfocytů - cytotoxické lymfocyty. 
Tlumí ostatní buňky, které se zúčastňují 
na imunitní odpovědi – jsou to tzv. 
supresory a jednak buňky „zabíjející“ 
cizí buňky, případně i vlastní buňky při 
autoimunitním onemocnění, nádorovité 
buňky i buňky nakažené virem. 

 
Vliv HK na poměr CD4+/CD8+ 

Přípravky řady HUMAC® Natur AFM 

HUMAC® Natur AFM je přírodní, 
organicko-minerální krmná surovina 
s vysokým obsahem přírodních 
huminových kyselin +65%. Přidává se 
do krmné směsi a je určená pro všechny 
druhy zvířat. 

Aplikací  HUMAC® Natur AFM do 
krmiva zvířat podporujeme přirozenou 
imunitu zvířat a schopnost zvířat 
vypořádat se s negativními účinky 
hlavně střevních patogenních 
mikroorganizmů bez použití 
antimikrobiálních látek a oxidu zinku. 

Přípravky řady HUMAC® Natur AFM 
jsou registrované i pro ekologickou 
výrobu.   

 

 

 

Nabízíme Vám zlepšení produkčního 
zdraví Vašich zvířat bez použití 

antibiotik a oxidu zinku. 

Nezapomínejme:  
„Prevence je levnější než léčba“ 

Přírodní huminové kyseliny jako reálná alternativa 
antibiotik a oxidu zinku v chovech hospodářských zvířat

Ing. Jiří Teren, manažer prodeje
Envi Produkt



PEKASS a.s.

www.pekass.eu

POZNEJTE ROZDÍL ...  Organicko-minerální  
 krmná surovina  

 pro všechny druhy zvířat 
 

 
ZDRAVÝ CHOV 

= ÚSPĚŠNÝ CHOV 
 

 Prevence metabolických onemocnění  
 Zvyšování imunity 
 Vyvazování mykotoxinů a dalších 

toxických látek 
  Snížení úhynů 
 Zlepšení reprodukčních ukazatelů 
 Lepší konverze krmiva a využití živin 

Vysoký obsah přírodních huminových kyselin – min. 65% 

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

info@enviprodukt.cz, www.enviprodukt.cz 

Uzeniny, jak je lépe prodat?
Umění marketingu, líbivá slovíčka, co navozují pocit čehosi zdravějšího. 

„Bez éček“! 

   V případě uzenin se nejčastěji 
přidávají dusitany. Díky nim jsou 
pěkně do červena, takže působí 
velmi čerstvě. Ovlivňují také chuť, 
ale hlavně působí proti množení 
nebezpečné bakterie Clostridium 
botulinum. Ta produkuje botuloto-
xin známý též jako klobásový jed, 
který způsobuje otravu. Pak zůstá-
vá otázkou, co je zdravější..

Ing. Rektorisová Vanda,
ředitelka, RAK PA

25



        

Vánoční recepty od Vandy

Polévka
   Pokud máte odpor ke kostkám 
stejně jako já, můžete se udělat 
vývar z masa, kostí ale i zeleniny. 
Princip vývaru je pomalé „tažení“ - 
oceníme na chuti. Dělám velký hr-
nec a vývar si zamrazuji. Hodí se 
pak buďto zase na polévku nebo 
do omáček jako je rajská, ale i do 
guláše. 

  Do hrnce dejte tedy to, co bude-
te vyvářet. Obecně se říká, že je 
nejlepší hovězí vývar na polévku  
z hovězí oháňky. 

   Můžete dát jakýkoliv kousek 
masa, kosti anebo čistě směs 
čerstvé očistěné zeleniny.

   Zalijte studenou vodou, přidejte 
koření dle chutí (cibule, stroužek 
česneku,4-5 kuliček pepře a nové-
ho koření, bobkový list, sůl a pomalu 
vařte klidně 2 hodiny. Já to dávám 
do tlakového hrnce. Pokud bude-
te používat zeleninu naloženou  
v soli, nesolte méně. Do hotového 
vývaru dejte zavářku podle sebe, 
nudle, rýži, pohanku nebo rychlé 
drobení: Hrst hrubé mouky dej-
te na pracovní plochu, udělejte 
důlek, do něj přidejte špetku soli  
a rozklepněte celé vejce. Vypra-
cujte tuhé těsto – podsypávám, 
dokud mi těsto přibírá mouku. Pak 
na nejhrubším struhadle nastrou-
hejte. Drobení rozložte a nech-
te trošku zaschnout. Je to velmi 
rychlé.
 
  Pokud děláte zeleninový  
vývar, vyvařenou zeleninu já osob-
ně vyhazuji, je zcela bez chuti  
a přidám ještě před tím, než dám 
zavářku buďto nestrouhanou nebo 
nakrájenou na kostičku zeleninu 
novou. Ta pak pěkně křupe a je 
chutná. 
   Máte-li vývaru hodně stejně jako 
já, zbytek rozlijte do misek a nech-
te zmrazit. Z misek pak vyklepněte 
a uložte zpět v mrazících sáčcích 
do mrazáku. 

   Pokud se o Vás pokouší ně-
jaká zimní nemoc, zázračný je  
slepičí vývar.

Zpravodaj Vám došel těsně před Vánocemi. Dávat tedy recepty na cukroví nemá smysl.
Nehledě na to, že do 24. 12. určitě slyšíte: „Nejez to!“ a po 24.12. uslyšíte: „Proč to nejíte?“

A tak možná budeme přecpaní, a proto přináším lehčí varianty, abychom si my i naše útroby trochu odpočinuly.

Aglio Olio
potřebujeme:

• 500  g špagety
• 4  stroužek česnek

• sůl
• pepř mletý
• olivový olej

• 150 g parmazán
• červené feferonky sušené

Postup:
   Špagety uvaříme podle návodu 
na obalu. Na pánvi rozehřejte oli-
vový olej a orestujte plátky česne-
ku a jemně pokrájenou feferonku 
(pokud máme jen drcenou, tak 
tu až na závěr přimícháme do 
špaget. Pozor – česnek nesmí 
zhnědnout, pak je hořký. Scezené 
špagety rovnou vložte na pánev  
s česnekem a feferonkou a krátce 
prohřejte a promíchejte. Jemně 
osolte a opepřete a přidejte strou-
haný parmazán – nechte si ho i na 
posypání navrch.

   Pokud máte nějaké bylinky (ba-
zalku, petrželku) přidejte navrch. 
Pozor na sušené feferonky, stačí 
jich opravdu málo. Pokud připra-
vujete jídlo i pro děti, udělejte na 
pánvi vedle bez feferonky. 

Znáte „odborné“  
kulinářské termíny? 

UHO a CDD? UHO – uni-
verzální hnědá omáčka 

a CDD – co dům dal. 

   Dnes se zaměříme na CDD. 
Předpokládám, že kuchaři jsou 
unavení po náročných štědrove-
černích přípravách a pečení, a tak 
rychlovky ocení. Můj syn miluje 
vajíčka s knedlíkem. Ovšem musí 
být křupavé. Takže knedlíky opé-
kám na oleji na pánvi nakrájené na 
kostky, dokud nezačnou zlátnout  
a udělají kůrčičku. Pak rozkvedlám 
vajíčka s mlékem a solí a knedlíky 
zaliju. Opravdu rychlá akce. Máme 
k nim rádi okurkový salát. 

   Dobré jsou i směsi  
na pánvi. 

Čínská zeleninová směs 
s houbami, uvařená 

rýže, olej, sójová omáč-
ka, voda na podlití.

   Na pánev dám rozehřát olej, při-
dám směs, kterou osmažím a do ní 
pak rýži. Podliji lžící sójové omáč-
ky a míchám, dokud nezměkne 
zelenina. Komu by chybělo maso, 
může si ho přidat. Pak jen maso 
nakrájené na nudličky přidejte jako 
první, až bude obdělané přidejte 
zeleninu, rýží a postup dál bude 
stejný. S variantami si můžete 
hrát. Rýže a naše zeleniny (mrkev, 
hrášek, kukuřice) můžete přidat  
i nakrájenou šunku, posypat sý-
rem. 

No a pokud si ani po 
Vánocích neodpustíte 
dezert, tak si udělejte 

domácí pribináček:

potřebujeme:
• 200 ml smetany ke šlehání

(30% tuku)
• cukr

• 1 vanilkový cukr,  
třeba ten od nás

• 250 g plnotučného tvarohu  
ve vaničce

Postup:
   Tvaroh smíchejte s vanilkovým 
cukrem, dle chuti ještě oslaďte 
cukrem. Do tuha ušlehejte sme-
tanu a opatrně ji pak vmíchejte 
k tvarohu. Rozdělte do mističek, 
můžete nechat chvilku vychladit 
a na vrch nastrouhat i čokoládu. 
Zbavíte se tak figurek z Mikuláše 
nebo kolekcí. 

DÁREK
od Regionální agrární komory

Vanilínový cukr vyrábí

společnost Labeta, a.s.
- výrobce z Pardubického kraje, 

který se účastní i soutěže 
Mls Pardubického kraje.

Vyrábí i bezlepkové výrobky.

Tipy pro jeho využití najdete 
v našich receptech. 



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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Nováčci v portfoliu kukuřice
společnosti Syngenta

    V sezóně 2019 přinášíme nové výkonné materiály v zrnovém segmentu 
a také dvě zcela nová mořidla kukuřice. Prvním z nich je čtyřkombinace 
účinných látek nabízející komplexní ochranu osiva před chorobami přenos-
nými půdou i vzduchem Maxim® Quattro a druhou představuje uvedení 
sedaxanu do kukuřice ve formulaci Vibrance 500 FS. 

   Vedle zmíněných mořidel přicházejí do naší nabídky ruku v ruce také nové 
zrnové hybridy SY Impulse (FAO 270) a SY Orpheus (FAO 370). 
SY Impulse (FAO 270)- NOVINKA 

   Jedná se o nový zrnový hybrid z genetiky Artesian ve středně raném seg-
mentu, který zaujme mohutným vzrůstem. Hybrid SY Impulse patřil v loň-
ském suchém roce k výnosové špičce v pokusech ÚKZÚZ- rané zrno (viz 
graf č. 1). Tím potvrdil špičkovou stabilitu výnosu, které dosahuje ve vícero 
zemích EU, kde zvítězil. Z hlediska výnosu získal v Německu v registrač-
ních zkouškách nejvyšší možné hodnocení. Nejedná se pouze o kvantitu 
výnosu, kde tynto hybrid vítězí. SY Impulse je specifický svou sytě žlutou 
barvou zrna typu koňského zubu, které při zkrmování nosnicemi má pozitiv-
ní vlivy na probarvení a stabilitu intezity kolorace u vajec drůbeže. Přednos-
tí je tak i kvalita zrna. Hybrid SY Impulse velmi dobře reaguje na navýšení 
intenzity pěstování. Jako poslední bonus lze označit i možnost využití 
tohoto hybridu do siláže kde uplatní svůj mohutný habitus a velmi vysoký 
obsah škrobu. Odrůda SY Impulse bude insekticidně mořena zdarma 
pomocí přípravku Force 20 CS.

další špičkové hybridy které stojí za připomenutí:
SY Werena – (FAO 200, siláž/zrno). 
SY Amboss – (FAO 220, siláž)
SY Talisman - (FAO 230 zrno/siláž)
SY Pandoras (FAO 240 siláž/zrno)
SY Welas – (FAO 230 siláž/CCM)
SY Kardona – (FAO 250 siláž)
SY Fenomen (FAO 270 zrno)
SY Campona – (FAO 280 siláž)
SY Gordius - (FAO 290 siláž, Powercell)
SY Photon (FAO 290 zrno)
SY Dartona (FAO 320 zrno
SY Zephir (FAO 350)
SY Triade (FAO 430 siláž, zrno).

www.syngenta.cz
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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.

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.


