
Zpravodaj

Rok s covidem 
a 100 let se 
Švejkem
Tento úvod do našeho Zpravodaje se snažím sepsat koncem prvého 
březnového týdne, kdy jako země jsme po roce boje s coronavirem opět 
v poměrně tvrdém omezení pohybu nás všech.

Doufám, že tato uzávěra pomůže překonat 
vrchol pandemie. Srovnání se Švejkem, který 
vyšel před 100 lety a jedná se o naše celo-
světově nejznámější literární dílo, mě muselo 
napadnout, když jsme už rok svědky toho, jak 
náš boj s coronavirem je také takovou satirou na 
boj skutečný a racionální. Rozhodně se nechci 
pasovat do řady našich odborníků na všechno 

včetně covidu, ale přeci jen mi selský rozum 
ve spojení se zemědělským vzděláním říká, že 
ta naše národní povaha vše obejít, nechat na 
poslední chvíli a čekat, že to nějak dopadne, se 
tentokrát moc neosvědčila. Nejsme rozvojový 
stát, abychom měli skoro největší úmrtnost 
v přepočtu na počet obyvatel na světě. Je to 
velmi špatná vizitka naší země a hlavně je to 
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Vlastně by se dalo říct, že mé 
působení v resortu minister-
stva zemědělství ÚZEI začalo 
na Pardubicku.

Dlouhodobě zastávám názor, 
že je dobré mít vlastní potra-
viny. Zvláště tato složitá doba 
nám to jasně ukazuje. Je to 
zkrátka strategická otázka 
národní bezpečnosti. České 
potraviny jsou kvalitní i bez-
pečné!

Novela zákona 
o potravinách. „Signál, 
který vítám,“ říká radní 
Pardubického kraje 
Bc. Miroslav Krčil.
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zbytečná škoda více než 20 tis. životů, 
protože nejde vše jen počítat na peníze.

Nechápu, jak jsme mohli na rozdíl od 
jiných zemí tak hazardovat s lidskými 
životy překotným rozvolňováním jen 
proto, že se blíží volby nebo Vánoce. Kdy-
by to bylo jednou či po vzoru jiných více 
vyspělých zemí či na doporučení lékařské 
komory, tak bych to chápal, jinak je to pro 
mě bohužel nepochopitelné.

Ukázala se také od Švejka tradičně 
u nás malá autorita státu, který navíc 
neměl odvahu opatření vymáhat. Je jas-
ná určitá slabost demokracie se 4letým 
volebním cyklem, tím nepoukazuji na 
diktátorské režimy, ale na zemi jako je 
Německo, kde je v současnosti nakaže-
ných 12x méně v přepočtu na obyvatele, 
a to není 12x větší vyspělostí německého 
zdravotnictví, ale lepším státním apará-
tem a racionálním přístupem obyvatel. 
I tam mají politici, vládní i opoziční, své 
chyby a aféry. I tam není vše dokonalé ve 
státním aparátu, ale že jsme 12x horší, 
to je smutná vizitka nejen našich politiků. 
Nelze také nevidět, jakým tempem běží 
očkování v Izraeli, ale i v Británii (vyspělé 
země nezatížené EU byrokracií), a jak běží 
u nás.

My jsme v současnosti velmi dobří 
v promořování populace. Byla by to i ces-
ta, kdyby nebyla lemovaná největší úmrt-
ností od II. světové války.

Nechci však být slepý pesimista. Věřím, 
že i my to zvládneme a hluboce se sklá-
ním před našimi zdravotníky, co vše musí 
po nesmyslných rozvolňováních zvládat. 
V této situaci funguje s vypětím všech 
sil nejen zdravotnictví, ale i zásobování 
obyvatel, a to i zásobování potravinami, za 
což patří všem Vám aktivním zemědělcům 
také poděkování. Někdy si mnozí říkáme, 
jestli je to vůbec dobře, že držíme nepřetr-
žité provozy v často nelehkých covidových 
podmínkách, abychom se za to dočkali 
pochopení či určité pomoci maximálně 
od našeho rezortu. To, že je na pultech 
hojnost většiny potravin, nevede běžného 
spotřebitele k zamyšlení nad tím, jak je 
tato hojnost křehká. Vedle pandemie se 
stačí podívat na vývoj klimatu a také na 
vývoj cen rostlinných komodit. Je v této 
situaci opravdu racionální bojovat proti 
tomu, aby každá země měla v základních 
potravinách alespoň určitou elementární 
soběstačnost, jak navrhuje novela zá-
kona o potravinách? Z pohledu dovozců 
potravin a jejich stále rostoucích marží je 

to pochopitelně špatné rozhodnutí proti 
volnému trhu, ale z pohledu obyvatel to 
je trochu jinak. Ceny se často zvedaly, 
když domácí potraviny došly, a najednou 
nebylo třeba na naše pulty dovážet pouze 
přebytky předotované z okolních zemí.

Opakovaně říkáme, stačí 3 roky např. 
sucho či jiné kalamity (kterou politickým 
tlakem na omezení přípravků na ochra-
nu rostlin také tak trochu přivoláváme) 
a najednou se o nás volný trh nepostará. 
Vidíme to nyní u některých léků, např. 
u výborné kombinace vitamínů C, D a Zn 
se v lékárně dovídám, že Němci zakázali 
vývoz. Ohledně volného trhu v rámci EU se 
jedná spíše o volný ring národních podpor 
a dotací. Kdyby tohoto nebylo, pak se bav-
me o volném trhu, jinak jsou to pouze slo-
va vytržená z kontextu. Jestliže někdo káže 
vodu o volném trhu, tak nesmí sám pít 
víno. Podívejme se, jaká je soběstačnost 
u základních potravin v Německu, ve Fran-
cii a jaké podpůrné nástroje o ni pečují. Ne-
jenom v boji s covidem bychom se mohli 
inspirovat a není to vždy jen o penězích 
do podpor vložených, ale zejména o jejich 
efektivitě pro ty, co je vydávají. Zjednodu-
šeně i tady můžeme vidět, co přinese státu 
1 Kč podpory aktivního zemědělce, který 
vedle produkce pro obživu obyvatel pečuje 
i o krajinu, nebo co přinese ten, co pouze 
o tu krajinu pečuje. Ten skutečně aktivní 
zemědělec však potřebuje rovný přístup 
na trh s obdobnými podporami a vertiká-
lou, a jestliže toto nemá, pak potřebuje 
alespoň kvóty uvedené v současném 
návrhu zákona o potravinách. Navíc vidím 
naprosto jako ekologicky správné, aby se 
potraviny ke svým spotřebitelům dostaly 
co nejkratší cestou.

Z hlediska podpor se nacházíme v pře-
chodném období, kdy se nastavuje nová 
SZP, a tady je pro nás určitá smutná vize 
méně peněz za více muziky. Tlak obyvatel 
EU na dle mě až zaslepeně ekologický pří-
stup ke všemu může napáchat paradoxně 
mnoho škod nejen z pohledu ekonomic-
kého, sociálního, ale překvapivě i škod 
na přírodě samé. Snažíme se jako AK ČR 
o všech těchto souvislostech trpělivě 
přesvědčovat spolu s vámi naši veřejnost 
a bránit se pouze ekologickému pohledu 
na jakýkoliv problém zemědělství, což 
v dnešní době není jednoduché. Řada 
pohledů je bohužel ideologických a zpo-
litizovaných a to, že my, skuteční země-
dělci, chceme dělat svoji práci pro obživu 
obyvatel a zároveň nemáme vůbec zájem 

ubližovat přírodě, se v tomto zeleném 
tlaku vysvětluje velmi těžko. Požadavky 
typu 25 % ekologických ploch, 10 % ploch 
bez produkce, o 50 % snížit přípravky na 
ochranu rostlin logicky vedou u lidí z praxe 
k požadavkům na dopadové studie těchto 
opatření, a to dopadové studie na cenu 
potravin, na závislost na zemědělských 
dotacích, na závislost EU na ostatních 
částech světa, na ekonomiku jednotli-
vých zemí, na ekonomiku firem, a tím i na 
zaměstnanost na venkově. Bohužel a pře-
kvapivě takovéto racionální studie zatím 
z EU nikdo z nás neviděl. Navíc my, jako 
čeští zemědělci, už máme ekonomickým 
tlakem bohužel splněno. Máme o 50 % 
méně pesticidů na ha než Němci a o 50 % 
méně DJ/ha než je průměr EU. Máme-li 
mít alespoň trochu pocit odpovědnosti 
k budoucnosti zemědělství a obyvatel této 
země, nejde na další snižování v těchto 
bodech přistoupit.

Vážení kolegové, doufám spolu s Vámi, 
že už konečně bude líp, že alespoň z po-
hledu covidu se budeme moci více vě-
novat, spíš než testování a ochranným 
pomůckám, práci na polích a ve stájích. 
Zároveň budeme spolu s Vámi sledovat 
nastavení nových dotačních pravidel, aby 
výsledek byl, pokud to bude jen trochu 
možné, přijatelný pro nás skutečně aktivní 
zemědělce, a tím i pro naši kulturní pes-
trou krajinu a její obyvatele. Přeji hodně 
zdraví a úspěšný pěstitelský rok.

Ing. Leoš Říha
Předseda představenstva RAK PA

Viceprezident AK ČR
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Štěstí přeje připraveným
Tohle a další jiné mě učili doma. Nebo kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Bez práce 
nejsou koláče. No prostě všechny tyhle věci, které jsou o nás, o naší přípravě, přístupu, zodpovědnosti, 
pracovitosti, svědomí, vůli, možnostech.

Bohužel jsem nepřipravená na součas-
nost. A nepřipravený je evidentně celý 
svět. Já nebudu kritizovat. Určitě by bylo 
co, ono je vždycky co kritizovat.

Za ta léta mě znáte a víte, že většina 
mých příspěvků je vždy trošku osobní. Já 
to jinak neumím. Většinou se mi stane 
nějaká příhoda a na jejím základě napíši 
úvod. Je to zkušenost s člověkem, který 
kritizuje zemědělce. Vlastní dítě, které mi 
otevře oči v tom, jak nás vnímá jeho gene-
race nebo jak ho zemědělství vůbec ne-
zajímá. Dá se z toho udělat nějaký závěr. 
Byť se rozčílím, může to ale mít i nějaký 
hmatatelný závěr. Dá se z toho poučit 
a uchopit to třeba v tom, že jsou velké 
mezery v osvětě zemědělství. To, co je pro 
nás často samozřejmé, lidé mimo obor 
nechápou. O tom ale dnes nechci psát. 
Chci vám, vážení kolegové, napsat, že ne-
vím, co napsat. Já prostě nečekala spousty 
věcí. Nečekala jsem, že to bude trvat rok. 
Ba co víc, že to za rok bude horší než před 
rokem. Moje škoda, že nejsem typický op-
timista, který vyzobává jen to dobré. Teď 
by toho člověk taky málo pohledal.

Nesleduji moc televizi, stresuje mě to. 
Valí se to na nás ze všech stran. Násobí se 
to příhodami z okolí. Těkám v myšlenkách. 
Jeden den to vše vidím jasně a říkám si, 
nemůže to trvat věčně, nemůže. Druhý 
den bych nejraději ani nevylezla z postele, 
protože mám pocit, že nic nemá smysl. 
Stresy, že jde na testy ten a ten z rodiny, 
a ten se potkal s tím, a co když … Do toho 
ještě ta zima, takže na zahradě se moc 
nedá dělat. Přerovnané skříně od shora 
dolů. A nakonec na mě padne deprese 
i v té skříni. Takových hezkých věcí a není 
je kam nosit. Vlastně je to zbytečné mít 
tolik bot a kabelek. Vytřídit a vyhodit. 
Úklid dle Japonky, to je hit posledních 5 let 
a teď je to více než aktuální. Psychologo-
vé vysvětlují, že pokud si dobře uklidíte 
doma, uklidíte si i v duši. Nemáte pak 

zbytečný stres, když něco hledáte. Psy-
cholog v televizi vysvětluje, jak je pro nás 
dobré nemít kolem sebe zbytečné věci. 
Zarazím se a přemýšlím. Co je ale zby-
tečné? Jsou to ty boty a oblečení? Možná 
jsou zbytečné jen teď, kdy potřebuji vět-
šinou jen oblečení na doma. Přeci nebudu 
cupitat v podpatcích půl dne z kuchyně od 
sporáku, protože děti jsou doma a musím 
vařit, a mezi improvizovanou pracovnou 
s PC v ložnici. Když jsem ale jezdila mezi 
lidi, přeci není zbytečné se hezky oblék-
nout na jednání. Je to jakési vyjádření úcty 
i tomu, s kým jednám. Podobně je to přeci 
i s ostatními věcmi. Hrajete si? A proč ne? 
Já teď s vláčky, panenkami a opravuji staré 
kočárky. Nedávno jsem začala. Pro moji 
kolegyni naprosto zbytečné, neocení to. 
Ona ve volném čase raději plete. Má to 
být zbytečné zase pro mě, a to třeba jen 
proto, že to neumím? Ne, podstata je přeci 
v tom, jestli vám to či ono dělá radost. 
Pokud bychom totiž chtěli být akurátní, 
zbytečné by bylo téměř vše okolo nás. 
Stačilo by nám jen jídlo, pití, teplo, postel, 
miska s lžicí a nějaké základní oblečení.

Jen chci říct, že naopak v této divné 
době je velmi důležité, abychom měli 
něco, kam můžeme utéct. Dnes nemá-
me kam odcestovat, všude je to stejně 

špatné. Někdy je potřeba utéct do své-
ho světa. Nabrat tam síly a zrelaxovat, 
abychom měli sílu pokračovat dál i přes 
ty klacky, které se nám pletou pod nohy. 
Udržujte se ve zdraví a dobré kondici 
fyzické i psychické, abychom se z toho 
nezbláznili. To vám chci popřát nejvíce.

Náš zpravodaj je teď kromě telefonu 
jedinou komunikací s vámi, našimi členy. 
Také už asi víte, že jsem skončila na 
pozici ředitelky okresní komory v Chru-
dimi, kam se vrátil kolega Václav Kroutil. 
Já zůstávám na regionální komoře. Ano, 
s některými si voláme nebo píšeme 
SMSky. Těch dvanáct let s vámi není zase 
tak málo a některé vztahy se posunuly 
i do osobní roviny. Člověk byl vedle prá-
ce také u toho, jak vyrostly vaše děti, 
někteří už máte vnoučata a další životní 
události, jako kulaté narozeniny nebo 
odchod do důchodu. A navzdory všemu 
musím říct, že jsem měla a mám obrov-
ské štěstí na vás, dobré lidi okolo sebe. 
Je to moc důležité a za to vám děkuji. 
Držte se.

P.S. Budu velmi ráda, pokud mi napí-
šete, co vám zlepší náladu – jaký koníček 
nebo co vás motivuje.

-vr-

Ú V O D N Í  S L O V O
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P Ř Í S P Ě V E K  R A K - P A

Informace z jednání 
Komoditní rady pro mléko 
a hovězí maso při AK ČR
ze dne 25. března 2021

Mléko

Nákup mléka v tis. litrech:

Měsíc 2021 2020 %
leden 220.640 218.026 1,2
únor 203.203 209.305 −3,0
suma 423.848 427.331 −0,82

Tj. 99,18 % roku 2020

Cena první kupující:

Měsíc 2021 2020 %
leden 8,80 (TB 4,01 a 3,49) 8,96 (TB 4,03 a 3,55) −2,13
únor 8,80 (TB 3,99 a 3,50) 8,87 −1,90

Cena mlékárny:

Měsíc 2021 2020
leden 8,77 (TB 4,01 a 3,49) 8,96
únor 8,79 (TB 3,99 a 3,48) 8,89

Meziroční cena klesla o 0,10 Kč/litr, meziměsíční cena vzrostla 
o 0,02 Kč/litr.

K mléku:
Spotřeba mléka a mléčných výrobků  – 262,5 kg/ rok 2020 

–249 kg/rok 2019

– náklady na 1 litr v roce 2019 – 8,94 Kč. Podpory 0,92 Kč/litr – 
každý haléř se počítá

Zahraniční obchod v tis. Kč
– za leden  2021 saldo + 389 947 tis. Kč – 101 % 

 
2020 saldo + 385 239 tis. Kč

Bez syrového mléka 2021–101 128 tis. Kč – 67 %

Bez syrového mléka 2020–158 305

Největší vývozci: Největší dovozci:
Německo Německo
Slovensko Polsko
Itálie Slovensko

Hovězí maso

Porážky za 12 měsíců

V kusech 2020 2019 %
Býci 99045 99915 99,12
Jalovice 26395 25910 101,87
Krávy 100892 104492 96,60
Telata 5540 5809 95,37

CZV

Skot
Kč/kg v živém 1.–2. měsíc

Leden 2021 leden 2020 Únor 2021 Únor 2020
Býci 45,54 45,63 45,62 46,27
Krávy 27,78 29,43 27,71 29,64
Jalovice 33,10 35,09 32,89 35,11
Telata 38,78 42,39 37,65 42,23

CZV

Skot
1.–12. měsíc

2020 2019 %
Býci 45,38 46,16 98,3
Krávy 28,78 30,54 94,2
Jalovice 33,89 35,95 94,3
Telata 40,19 53,46 75
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Spotřebitelské ceny

2020 2019 %
Hovězí zadní bez kostí 223,68 Kč/kg 223,96 Kč/kg 99,9
Hovězí přední bez kostí 128,02 Kč/kg 124,44 Kč/kg 102,9
Hovězí přední s kostí 123,21 Kč/kg 124,44 Kč/kg 101,5

Zahraniční obchod za 12 měsíců

(V tisících Kč) saldo 2020 saldo 2019
Živý skot 3.835.845 4.470.478
Chlazené hovězí −2.396.080 −2.922.642
Mražené hovězí −301.968 −316.968

Živá zvířata: Dovoz:
Rakousko Polsko – 29 %
Turecko Německo – 21 %
Německo Holandsko – 21 %

Ceny vstupů:

Měsíc a rok Cena zrnové kukuřice (Kč/t)
Listopad 2020 4200
Leden 2021 4500
Únor 2021 5500

Měsíc a rok Cena sojový šrot (Kč/t) Vyjádření navýšení v %
Listopad 2020 12600 117
Leden 2021 14200 104
Únor 2021 14800

Měsíc a rok Cena řepkový šrot (Kč/t)
Listopad 2020 5400
Leden 2021 8240
Únor 2021 8750

Zdroj: ČSÚ

Komodity Leden 2020 Leden 2021 %
Pšenice krmná 3903 Kč/t 4354 Kč/t 111,6
Kukuřice krmná 3654 Kč/t 4146 Kč/t 113,5
Řepka 9747 Kč/t 10 568 Kč/t 108,4
Mléko 8,95 Kč/litr 8,79 Kč/litr 98
Býci v živém 46,50 Kč/kg 45,56 Kč/kg 98
Krávy 29,50 Kč/kg 28,94 Kč/kg 98

Závěry komoditní rady:

Komoditní rada popsala razantní tlak cen vstupů. Zejména sko-
kový nárůst cen krmiv v posledních měsících o desítky procent se 
musí promítnout i v ceně mléka, které se tím stává nikoliv mírně, 
ale hluboko podnákladové. Cena v této situaci se musí zvednout. 
Vzhledem k tomu, že vedle tlaku rostoucích nákladů a k pokra-
čující pandemii, která také zvyšuje náklady a komplikuje zejména 

nepřetržitý provoz, se obracíme na náš rezort i zákonodárce 
s následující prosbou.

1.  Pomoci při zajištění přednostního očkování alespoň v nepře-
tržitých provozech živočišné výroby a potravinářů nezvyšovat 
frekvenci testování. 
– testování je organizačně náročné a efekt nevelký 
–  pokud se frekvence zvýší, tak bychom prosili o zvýšení 

příspěvků na testování
2.  Agricovid – případný zbytek 

Pomoc směrovat na opatření ochranných pomůcek, dezinfekci 
v souvislosti s proticovidovým opatřením.

3.  Situace ekonomická i pandemická je horší než v minulém roce, 
tak prosíme o některou pomoc, která byla v roce minulém 
jako nejefektivnější pro chovatele dojeného skotu 
19Ab2 – Podpora kontrol opatření a poradenství spojených 
s režimem QCZ, Antivirus C nebo podporou ze strany PGRLF.

4.  Požadujeme snížení kontrol zemědělských a potravinářských 
podniků s nepřetržitým provozem na nezbytné minimum. 
V tomto období potřebujeme maximum času na zajištění 
nepřetržitého provozu v pandemické situaci.

5.  Sektor chovu skotu musí udržet svoji konkurenceschopnost, 
a proto je důležité, aby v letošním roce po dlouhé době (2018) 
bylo vyhlášeno investiční kolo PRV, do kterého bude skot 
výrazně zahrnut.

6.  V rámci implementace naší SZP do dotačních pravidel v ČR 
od roku 2023 je třeba pamatovat na to, že je u nás vývojem 
posledních let bohužel dosaženo už nyní velmi nízkého zatí-
žení skotem (poloviční zátěž DJ/ha oproti průměru EU). U po-
žadovaného podílu neprodukčních ploch ať už v podmíněnosti 
(DZES 9), a tak i celofaremní ekoplatby, požadujeme zachová-
ní možnosti plnění dusík vázajícími plodinami obdobně tak, jak 
je nastaveno v současném greeningovém období. Navíc podíl 
neprodukčních ploch 8 % v roce 2023 a 15 % v roce 2027 se 
nám jeví jako příliš ambiciózní. V případě povinného podílu OH 
požadujeme vyšší koeficient u kejdy než navrhovaný 0,2.

7.  Zástupci AK a PK se dohodli na společném mapování problé-
mů ve vertikále prvovýrobci, zpracovatel, obchodník v sektoru 
mléko.
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Polotrpasličí hybridy – 
hybridy s mnoha 
přednostmi
Polotrpasličí hybridy si za dobu svého působení našly své příznivce. Jsou oblasti, kde dlouhodobě 
nenachází výnosové přemožitele. Jedním z nich je Školní statek při SŠZ a VOŠ v Chrudimi, který pěstuje 
každoročně řepku ozimou na výměře okolo 85 ha. Polotrpasličí hybridy firmy Pioneer již mnoho let 
zaujímají na této ploše přibližně 60% podíl. Na zbylé části výměry pěstují odrůdy jiných osivářských firem.

Polotrpasličí hybridy pro školní statek vždy byly a i nadále zůstá-
vají odrůdami, na které se mohou výnosově spolehnout.

V přiložené tabulce je vidět výnosová úroveň polotrpasličích 
hybridů Pioneer v porovnání s průměrným výnosem odrůd jiných 
firem. Za posledních 9 let, s výjimkou poklesu v roce 2016, vždy 
polotrpasličí hybridy překonaly konkurenční odrůdy tradičního 
vzrůstu a zvyšovaly průměrný výnos za celý podnik.

Výnosy řepky ozimé na SŠZ a VOŠ v Chrudimi v průběhu let

rok průměrný výnos
za celý podnik v t/ha

výnos polotrpasličí-
ho hybridu v t/ha

% na průměr 
podniku

2012 3,54 3,80 107,3
2013 3,90 4,20 107,6
2014 4,90 5,20 106,1
2015 4,01 4,16 103,7
2016 3,52 3,29 93,4
2017 3,81 4,19 109,9
2018 4,66 4,90 105,1
2019 3,26 3,62 111,0
2020 3,66 3,87 105,7

Podobné, velmi dobré a mnohaleté zkušenosti s pěstováním 
polotrpasličích hybridů mají i další zemědělské podniky. Např. ZD 
Sloupnice (okr. ÚO), Agrospol Velká Bystřice (okr. OL), ale i ZAS 
Bečváry (okr. KO), Statek Kydlinov (okr. HK) a další.

Polotrpasličí hybridy se výborně hodí pro setí na začátku, nebo 
dokonce ještě před začátkem agrotechnické lhůty. Díky pomalej-
šímu nárůstu listové plochy nemají tendenci na podzim přerůstat. 
V případě potřeby se i velmi dobře regulují „jemnějšími“ reguláto-
ry růstu, např. Corinth. Vzhledem ke geneticky dané kratší délce 
stonku (nikoli šešulového patra) dosahují před sklizní o 20–40 cm 
nižšího vzrůstu. To usnadňuje jakékoli vstupy do porostu během 
vegetace a díky 100% nepoléhavosti i rychlost sklizně snižují její 
náklady a vzhledem k nemožnosti předsklizňových desikací zlep-
šují i komfort sklizně.

V prodeji pro rok 2021 nabízíme polotrpasličí hybrid PX131, 
který již v praxi na běžných plochách potvrzuje svoji velmi dobrou 

výnosovou hladinu. Ke všem výše uvedeným charakteristickým 
znakům polotrpasličích odrůd přidává ještě vysoký obsah oleje 
v semeni. PX131 vyniká mezi všemi v ČR pěstovanými odrůdami 
naprosto bezkonkurenčním obsahem oleje, což potvrdil i pokus 
ČZU v roce 2019, kde mezi 55 zkoušenými odrůdami obsadil 
s absolutním náskokem 1. místo. (graf č. 1)

Hybridy Pioneer vynikají nadstandardním obsahem oleje 
v semeni.

Obsah oleje je u pěstitelů řepky v ČR bohužel oceňovanou 
vlastností pouze v letech, kdy olejnatost semen při sklizni dosa-
huje nízkých hodnot. Máme ještě dobře v paměti rok 2019, kdy 
olejnatost mnohdy klesla i pod 36 %. Vysoký obsah oleje v semeni 
je však pro naše šlechtitele jedna z prioritních vlastností, na kte-
rou se zaměřují (u tradičních i polotpasličích hybridů). V letech, 
kdy mnoho jiných odrůd mělo s nízkým obsahem oleje problémy, 
to byly právě hybridy Pioneer, které tímto poklesem trpěly nej-
méně.

Důkazem této skutečnosti je graf č. 1, kde ČZU v roce 2019 
prováděla u 55 odrůd pokusy na obsah oleje v semeni, přičemž 
všech 5 zkoušených odrůd Pioneer se umístilo v TOP 10 a v první 
„pětce“ dokonce 4 odrůdy Pioneer.

PX131 vynikající polotrpasličí hybrid
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Hybridy Pioneer si Vaši po-
zornost jistě zaslouží. Zaujímají 
pevné místo na osivářském trhu 
a jsou spolehlivým partnerem 
vysokých výnosů.

Ing. Jan Bosák
Poradenská služba Pioneer

Výsledky pokusů ČZU na olejnatost (%), 2019
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Zdroj: Pokusy ČZU, Č. Újezd,  2019

Olejnatost (% v sušině)

Olejnatost u prvních 10 odrůd z 55 zkoušených43,6 %

P Ř Í S P Ě V E K  R A K - P A

Mýty a fakta i pro vaši argumentaci 
v době kvetení řepky

Graf č. 1 – ČZU 2019: 
Výsledky hodnocení 

olejnatosti u 55 odrůd

Co se říká …

Řepka drancuje půdu 
a přispívá k erozi. 

… a jak je to doopravdy…
Řepka disponuje, v porovnání s ostatními plodinami,
mohutným kořenovým systémem. Hloubka prokořenění se
pohybuje podle druhu půd atd. až do 175 cm (hlouběji koření
pouze vojtěška), přičemž 85 % kořenové hmoty se nachází
v orniční vrstvě. Dlouhé kořenové vlášení umožňuje
dostatečné prokořenění půdy, jsou takto vázány živiny
(hlavně dusík) a je zabráněno jejich ztrátám vyplavováním. 
Je schopna část živin „vydolovat“ z jinak nepřístupných míst
a zpřístupnit je pro následné plodiny. Řepka vyniká velmi
dobrou osvojovací schopností pro fosfor, který je tímto
zpřístupněn v posklizňových zbytcích ostatním plodinám. 

Půdu obohacuje o velké množství rostlinných zbytků
(na 1 ha cca 5-7 t slámy plus 1-4 t sušiny kořenové hmoty včetně
strniště), navíc tato hmota je podstatně kvalitnější vyšším
obsahem živin, zejména dusíku, než sláma obilovin. Tímto
zlepšuje půdní strukturu, což se následně projeví i v lepší
sorpční kapacitě pro dešťovou vodu, a tím i v omezení eroze. 

Protože řepka bývá na poli cca 11 měsíců v roce, tedy nejdéle 
z tzv. jednoletých plodin, toto výrazným způsobem omezuje
větrnou a vodní erozi. Kritické období, co se týká eroze, je
zúženo pouze na měsíce srpen a částečně září. Je třeba si
uvědomit, že absolutní ochrana proti erozi veškeré půdy je 
v praxi těžko dosažitelná a je možné jí docílit pouze zatravněním.

6-7

Co se říká …

Řepka škodí osevnímu 
postupu. 

… a jak je to doopravdy…
V posledních 20 letech došlo v ČR k radikálnímu snížení
živočišné výroby, a s tím souvisejícímu snížení plochy krmných
plodin - pícnin, zejména víceletých. Plochy kukuřice se sice díky
rozvoji bioplynových stanic příliš nezměnily, leč kukuřice
rozhodně osevnímu postupu ani úrodnosti půd příliš
neprospívá. Poklesly odbytové možnosti pro luskoviny, klesá
plocha brambor a dalších plodin. Množství a pestrost plodin se
tak pro běžného zemědělce, který musí udat svou produkci na
trhu, radikálně omezilo. Hlavní plodinou zůstávají obiloviny,
které je ovšem nutné v osevním postupu střídat s jinou
odlišnou plodinou. Zde se nabízí právě řepka, která má dobré
odbytové možnosti a navíc zlepšuje dlouhodobě úrodnost půd. 

Občas se můžeme také setkat s tvrzením, že po řepce zůstává
„mrtvá půda“. Skutečnost je taková, že všechny postřiky ve
všech plodinách, ale i hnojení, ovlivňují skladbu mikrobiálního
společenstva, které pak funguje odlišným způsobem, protože
některé jeho přirozené funkce jsou narušené. Mrtvá půda to ale
zdaleka není.

Naopak, řepka má výbornou předplodinovou hodnotu
srovnatelnou s luskovinami či okopaninami a je vítanou složkou
osevního postupu, protože patří mezi tzv. zlepšující plodiny.
Např. pšenice pěstovaná po řepce mívá o cca 10 % vyšší výnosy,
než pšenice pěstovaná po pšenici. V osevním postupu má řepka
fytosanitární účinky, to znamená, že ozdravuje půdu od
patogenů napadajících např. právě obiloviny.

4-5
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… a jak je to doopravdy…
Je pravdou, že se obecně v zemědělství, tedy i při pěstování
řepky, používají chemické látky, které ničí jak škůdce
zemědělských plodin, tak také přírodě prospěšné organismy,
mimo jiné i včely. Je ale nutné podotknout, že žádný
zemědělec tyto látky nepoužívá proto, aby včelstva likvidoval,
ale proto, že chce ochránit svá pole proti škodlivým činitelům. 

Co se říká …

Postřiky hubí včely. 

Pro aplikaci insekticidů platí přísná pravidla, např. to, že každý
pěstitel musí nahlásit použití insekticidu dva dny před postřikem
všem včelařům v okruhu pěti kilometrů. Dále pak aplikované
přípravky mají samy dosti významná omezení při jejich použití.
Je také nutno říci, že mnohé insekticidy jsou deklarované jako
pro včely neškodné, takže riziko poškození včelstev je v případě
jejich použití velmi malé. Většina pěstitelů také aplikuje tyto
pesticidy v době, kdy se v porostech nenachází včely. Některé
účinné látky obsažené v insekticidech dokonce používají včelaři
při léčbě včelstev napadených varoázou (tau–fluvalinát v
přípravku Mavrik). 

Mimoto řepka funguje v přírodě z hlediska včel jako velmi
významná medonosná plodina, resp. jako výborný zdroj pylu
a nektaru a včelaři jsou obvykle velmi rádi za to, pokud své
včelstva mohou umístit do blízkosti řepkových porostů.

Více informací: 
http://tvzemedelec.cz/vztah-mezi-vcelami-repkou-a-insekticidy/

14-15

Co se říká …

Řepka škodí osevnímu 
postupu. 

… a jak je to doopravdy…
V posledních 20 letech došlo v ČR k radikálnímu snížení
živočišné výroby, a s tím souvisejícímu snížení plochy krmných
plodin - pícnin, zejména víceletých. Plochy kukuřice se sice díky
rozvoji bioplynových stanic příliš nezměnily, leč kukuřice
rozhodně osevnímu postupu ani úrodnosti půd příliš
neprospívá. Poklesly odbytové možnosti pro luskoviny, klesá
plocha brambor a dalších plodin. Množství a pestrost plodin se
tak pro běžného zemědělce, který musí udat svou produkci na
trhu, radikálně omezilo. Hlavní plodinou zůstávají obiloviny,
které je ovšem nutné v osevním postupu střídat s jinou
odlišnou plodinou. Zde se nabízí právě řepka, která má dobré
odbytové možnosti a navíc zlepšuje dlouhodobě úrodnost půd. 

Občas se můžeme také setkat s tvrzením, že po řepce zůstává
„mrtvá půda“. Skutečnost je taková, že všechny postřiky ve
všech plodinách, ale i hnojení, ovlivňují skladbu mikrobiálního
společenstva, které pak funguje odlišným způsobem, protože
některé jeho přirozené funkce jsou narušené. Mrtvá půda to ale
zdaleka není.

Naopak, řepka má výbornou předplodinovou hodnotu
srovnatelnou s luskovinami či okopaninami a je vítanou složkou
osevního postupu, protože patří mezi tzv. zlepšující plodiny.
Např. pšenice pěstovaná po řepce mívá o cca 10 % vyšší výnosy,
než pšenice pěstovaná po pšenici. V osevním postupu má řepka
fytosanitární účinky, to znamená, že ozdravuje půdu od
patogenů napadajících např. právě obiloviny.

4-5

Co se říká …

Při pěstování řepky 
se používají zdraví škodlivé
postřiky, některé z nich jsou
i karcinogenní. … a jak je to doopravdy…

Pěstování prakticky všech zemědělských plodin se neobejde bez
chemické ochrany. Přípravky, které se používají na ošetření řepky, se
zároveň používají při pěstování brambor, cukrovky, luskovin, kukuřice,
ječmene, pšenice, žita, zeleniny, v ovocných sadech a některé i v lesích.  

Používání všech přípravků podléhá velmi propracované
legislativě. Veškeré registrované přípravky jsou prověřovány
z hlediska vlivu na lidské zdraví, zdraví užitečného hmyzu a zvěře.
Musí odpovídat nejen českým, ale i evropským normám. Pro
aplikaci postřikem do olejnin, obilnin, brambor ani řepy nejsou
registrovány žádné přípravky, a to ani pesticidy, které by byly byť
i jen podezřením karcinogenní. 

I když jsou to látky svým způsobem škodlivé, správným
používáním „selským rozumem‟ nám pomáhají k tvorbě
nezávadných potravin, prostých nežádoucích chorob, včetně
jejich toxinů v potravinách. 

Obecně klesá spotřeba pesticidů v Evropě, v ČR je spotřeba
pesticidů zhruba na polovině ve srovnání se západní Evropou, což
je známka toho, že jdeme cestou kompromisu intenzita-výnos-
biodiverzita krajiny. Nyní se v praxi povinně používá systém
realizace integrované ochrany rostlin v polní výrobě, což v sobě
zahrnuje racionální použití chemické ochrany společně
s agrotechnickými, nechemickými či biologickými zásahy.
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Co se říká …

Řepka škodí osevnímu 
postupu. 

… a jak je to doopravdy…
V posledních 20 letech došlo v ČR k radikálnímu snížení
živočišné výroby, a s tím souvisejícímu snížení plochy krmných
plodin - pícnin, zejména víceletých. Plochy kukuřice se sice díky
rozvoji bioplynových stanic příliš nezměnily, leč kukuřice
rozhodně osevnímu postupu ani úrodnosti půd příliš
neprospívá. Poklesly odbytové možnosti pro luskoviny, klesá
plocha brambor a dalších plodin. Množství a pestrost plodin se
tak pro běžného zemědělce, který musí udat svou produkci na
trhu, radikálně omezilo. Hlavní plodinou zůstávají obiloviny,
které je ovšem nutné v osevním postupu střídat s jinou
odlišnou plodinou. Zde se nabízí právě řepka, která má dobré
odbytové možnosti a navíc zlepšuje dlouhodobě úrodnost půd. 

Občas se můžeme také setkat s tvrzením, že po řepce zůstává
„mrtvá půda“. Skutečnost je taková, že všechny postřiky ve
všech plodinách, ale i hnojení, ovlivňují skladbu mikrobiálního
společenstva, které pak funguje odlišným způsobem, protože
některé jeho přirozené funkce jsou narušené. Mrtvá půda to ale
zdaleka není.

Naopak, řepka má výbornou předplodinovou hodnotu
srovnatelnou s luskovinami či okopaninami a je vítanou složkou
osevního postupu, protože patří mezi tzv. zlepšující plodiny.
Např. pšenice pěstovaná po řepce mívá o cca 10 % vyšší výnosy,
než pšenice pěstovaná po pšenici. V osevním postupu má řepka
fytosanitární účinky, to znamená, že ozdravuje půdu od
patogenů napadajících např. právě obiloviny.

4-5
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Co se říká …

Kvetoucí pole řepky způsobují
alergie.

… a jak je to doopravdy…
Alergie je specifická (abnormální) imunitní reakce vyprovokovaná
tzv. antigenem (alergenem). Alergií je mnoho typů a mohou
vzniknout kdykoliv během života. Současná evropská populace je
citlivá mnohem více než v minulosti na velmi široké spektrum
alergenů. Projevy alergie jsou různé a mohou mít podobu od
banální rýmy až po anafylaktický šok končící úmrtím. 

Jednou z nejčastějších alergií je tzv. polinóza, alergie na pyl. Řepka
je díky výrazné barvě květu a specifické vůni velmi nápadná. Kvete
ve stejnou dobu jako břízy, traviny či obilniny, jejichž pyl patří mezi
silné alergeny. Protože však nemají tak výrazné květenství, mnoho
lidí ani nenapadne dávat si do souvislosti jejich kvetení se svými
případnými alergickými potížemi. 

Řepkový pyl se nešíří na velké vzdálenosti, neboť pylová
zrna řepky jsou poměrně těžká a hrudkují se. K bližšímu
kontaktu citlivých jedinců s pylem tak dochází jen v těsné
blízkosti polí. Vliv řepkového pylu jakožto alergenu byl
sledován v mnoha studiích a sahá již desítky let do historie.
Například byly dlouhodobě sledovány reakce jedinců z celé
vesnice, kdy byla pravidelně v okolí vysévaná řepka. Zhoršené
projevy (kašel, kýchání, bolesti hlavy) byly spíše pozorovány
u již alergických jedinců na jiný alergen či u jedinců majících již
jiné bronchiální problémy (např. kuřáci apod.). U zdravých
jedinců byly zhoršené bronchiální projevy spíše výjimečné.
V dalších studiích se uvádí, že alergiků specificky alergických na
řepkových pyl je cca 0,2 %. Většina alergiků mají tzv. zkříženou
reaktivitu – kombinace různých pylových alergenů. Řepka je
tedy mírným alergenem. Výskyt skutečné alergie na pyl řepky
je v populaci spíše výjimkou.
Více informací: 
http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdusi/konz_dny_a_seminare/2007/6_repka.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=u03eVcRC0Rw

16-17

Co se říká …

Řepka škodí osevnímu 
postupu. 

… a jak je to doopravdy…
V posledních 20 letech došlo v ČR k radikálnímu snížení
živočišné výroby, a s tím souvisejícímu snížení plochy krmných
plodin - pícnin, zejména víceletých. Plochy kukuřice se sice díky
rozvoji bioplynových stanic příliš nezměnily, leč kukuřice
rozhodně osevnímu postupu ani úrodnosti půd příliš
neprospívá. Poklesly odbytové možnosti pro luskoviny, klesá
plocha brambor a dalších plodin. Množství a pestrost plodin se
tak pro běžného zemědělce, který musí udat svou produkci na
trhu, radikálně omezilo. Hlavní plodinou zůstávají obiloviny,
které je ovšem nutné v osevním postupu střídat s jinou
odlišnou plodinou. Zde se nabízí právě řepka, která má dobré
odbytové možnosti a navíc zlepšuje dlouhodobě úrodnost půd. 

Občas se můžeme také setkat s tvrzením, že po řepce zůstává
„mrtvá půda“. Skutečnost je taková, že všechny postřiky ve
všech plodinách, ale i hnojení, ovlivňují skladbu mikrobiálního
společenstva, které pak funguje odlišným způsobem, protože
některé jeho přirozené funkce jsou narušené. Mrtvá půda to ale
zdaleka není.

Naopak, řepka má výbornou předplodinovou hodnotu
srovnatelnou s luskovinami či okopaninami a je vítanou složkou
osevního postupu, protože patří mezi tzv. zlepšující plodiny.
Např. pšenice pěstovaná po řepce mívá o cca 10 % vyšší výnosy,
než pšenice pěstovaná po pšenici. V osevním postupu má řepka
fytosanitární účinky, to znamená, že ozdravuje půdu od
patogenů napadajících např. právě obiloviny.

4-5

P Ř Í S P Ě V E K  R A K - P A

Závěry z představenstva 
RAK PA ze dne 24. 2. 2021   
1.  Žádáme, aby se na zemědělství pohlíželo jako na kritický sek-

tor a minimálně v nepřetržitých provozech by mělo být před-
nostně realizováno očkování. 

2.  Realizace programu Antivirus C (odpuštění sociálního a na 
prvých 50 zaměstnanců u všech firem, alespoň u kritického 
sektoru) – hrozí úplný lockdown, který se ale nemůže týkat 
nepřetržitých provozů.

3.  Najít cestu alespoň částečné úhrady ochranných pomůcek za 
dobu trvajícího nouzového stavu v ČR. 

4.  Program Agricovid – II. výzva – pokusit se o drobné ústupky, 
aby byl dostupnější pro podnikatele v zemědělství. 

5.  Pracovní skupiny (SZP) – v případě povinného podílu nepro-
dukčních ploch umožnit jejich naplnění obdobným způsobem, 
jako tomu bylo u greeningu (N vázající plodiny a meziplodiny).

6.  Vzhledem k současné době a potřebné strategické spolupráci 
ve společných prostorách žádáme, aby MZe nezvyšovalo sko-
kově nájemné zájmové organizaci – agrární komoře. Nájemné 
by mělo odpovídat cenám v dané lokalitě. 

PARTNER VŠECH POCTIVÝCH ZEMĚDĚLCŮ
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Novela zákona 
o potravinách. „Signál, 
který vítám,“ říká radní 
Pardubického kraje 
Miroslav Krčil
Každý krok, byť třeba ne zcela dokonalý, který ve svém důsledku 
povede k posílení potravinové soběstačnosti ČR, je krokem 
správným a je v zájmu nás občanů České republiky. A takto 
vnímám i novelu zákona o potravinách. Jako jasný signál vyslaný 
jednak k českým zemědělcům a zároveň jako signál vyslaný 
k veřejnosti.

Neříkám to poprvé a roz-
hodně také ne naposledy. 
Dlouhodobě zastávám 
názor, že je dobré mít 
vlastní potraviny. Zvláště 
tato složitá doba nám to 
jasně ukazuje. Je to zkrátka 
strategická otázka národní 
bezpečnosti. České potravi-
ny jsou kvalitní i bezpečné! 
A proto je nezbytné si vážit 
dobrých hospodářů bez 
rozdílu, odkud pocházejí, 
jestli z rodinné farmy nebo ze střední-
ho či většího zemědělského podniku. 
Nebojme se tedy v ČR dělat konkrétní 
kroky k jejich podpoře. A udělejme 
vše proto, aby české potraviny byly 
žádané.

Pro mnohé byla asi překvapující 
razance, se kterou se odpůrci pustili 
do kritiky zmíněné novely. Myslím, 
že ovšem odpovídá pouze síle zájmů. 
Opravdu tolik vadí podpora českých 
potravin? Opravdu je to špatný krok? 
Právo na různé názory je samozřej-
mě základním benefitem demokracie 
a je třeba za něj opakovaně děkovat 
i v tomto případě. A při respektování 
této skutečnosti musí kromě hlasu 
odpůrců také zaznít:

•  Podpora a propagace českých potra-
vin je správný krok

•  Nedostatek jídla nám nehrozí, když 
budeme podporovat české zemědělce

•  Kroky, které povedou k posílení potra-
vinové soběstačnosti, jako republika 
potřebujeme

•  Prioritou pro nás musí být odpovědné 
hospodaření, bezpečné a kvalitní jídlo, 
a to i pro naše děti

My v Pardubickém kraji podporujeme 
a i nadále budeme podporovat a pro-
pagovat místní producenty, regionální 
výrobce, a budeme k tomuto účelu 
hledat vhodné a konkrétní nástroje, 
abychom do budoucna tuto činnost na 
území našeho regionu ještě více zefek-
tivnili. Je to moje osobní priorita.

Miroslav Krčil
radní pro zemědělství, venkov a životní 

prostředí Pardubického kraje

P Ř Í S P Ě V E K  P A R D U B I C K É H O  K R A J E
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Pojištění podnikatelů, měst a obcí
korporátní pojištění ušité přímo pro vaše podnikání

Ing. Martin Olbrich, regionální manažer

• pojištění majetku – tvoří základ pojištění každé 
fi rmy. Komplexní pojistná ochrana, kterou nabízíme, 
ošetřuje mimo krytí katastrofi ckých škod i celou řadu 
dalších pojistných rizik. 

• pojištění přerušení provozu – je druhou základní 
složkou pojištění každé fi rmy

• pojištění odpovědnosti za škodu – tento druh pojiš-
tění je neméně důležitou součástí komplexní ochrany 
společnosti. V případě tohoto druhu pojištění provádí-
me důkladnou analýzu maximálních možných škod, 
na jejímž základě doporučíme odpovídající limity 
plnění a adekvátní spoluúčast.

• pojištění motorových vozidel – nabízíme zpro-
středkování povinného ručení a havarijního pojištění 
včetně všech možných doplňkových pojištění, např.: 
sedadel, čelních skel, zavazadel, pojištění právní 
ochrany atd.

• pojištění strojních zařízení

• pojištění elektronických zařízení

• pojištění managementu společnosti

• zemědělské pojištění

• požární pojištění

• pojištění měst a obcí

• stavebně-montážní pojištění

• pojištění autobazarů a čerpacích stanic

• pojištění ordinací

• fi nanční pojištění záruky v důsledku úpadku pra-
covní agentury

• pojištění tuzemských i vývozních pohledávek  - 
pojištění proti riziku nezaplacení, prověřování a moni-
toring odběratelů a vymáhání pohledávek z obchod-
ního styk

Nabízené oblasti v pojištění:

Jak spolupráce s námi probíhá?

1. 2.
3. 4.

zhodnotíme Vaši situaci 
(riskmanagement)

navrhneme Vám nejvhodnější pojistná 
řešení (vybereme nejvhodnějšího pojisti-
tele)

pečujeme o Vás (spravujeme pojistné 
smlouvy, řešíme pojistné události) budujeme vztah založený na důvěře

olbrich@astorieas.cz

724 488 212

letak podnikatel traktor olbrich.indd   1 05.03.2021   11:12:31
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Pojištění jako nástroj 
eliminace rizik
Pojištění je tématem, které se mezi zemědělci diskutuje stále častěji. 
Když se ohlédneme několik let nazpět, tak naše zemědělství postihla 
již celá řada nebezpečí, která lze pojišťovnami pojistit. Základním 
a nejstarším pojistitelným rizikem vůbec je krupobití. Pozadu však 
nezůstává ani vichřice, záplavy, výskyt škůdců a hrabošů, mráz 
a v posledních několika letech také riziko sucha. Pojištění sucha nabízí 
v České republice pouze jedna pojišťovna, a tou je Agra pojišťovna, 
pobočka rakouské krupobitní pojišťovny.

Jaký postoj k pojištění a zejména k pojiš-
tění plodin mají v podniku Agrodružstvo 
Morkovice na Kroměřížsku, jsme se 
zeptali předsedy představenstva, pana 
Ing. Josefa Uchytila.

Můžete nám krátce představit Agrodruž-
stvo Morkovice?
Naše družstvo patří svojí obhospoda-
řovanou výměrou s bezmála 5 000 ha 
zemědělské půdy (z toho podíl orné půdy 
4 700 ha) k velkým zemědělským druž-
stvům a podnikům v kraji. Pěstujeme 
zejména pšenici ozimou, cukrovou řepu, 

ječmen jarní, řepku olejnou a kukuřici. 
Specializujeme se na pěstování máku 
a ostropestřce. Rovněž se zabýváme živo-
čišnou výrobou. Na dvou farmách chová-
me 1 650 kusů dobytka, z toho 870 kusů 
krav na produkci mléka. Rostlinná výroba 
bohatě zajišťuje krmivo pro dobytek v po-
žadovaném množství a kvalitě.

Jaký je váš pohled na pojištění plodin? 
Přece jen rozloha podniku je větší než 
průměrná výměra zemědělského sub-
jektu.

Náš podnik byl historicky vždy pojištěn. 
Bez pojištění si nedovedu podnikání 
moc dobře představit. Nacházíme se 
totiž v místech, kde se pravidelně se-
tkáváme s riziky jako je mráz, vichřice, 
krupobití a posledních 5 let nás trápí 
i sucho. Pojištěni jsme a budeme i do 
budoucna.

Velké podniky se drží myšlenky, že mají 
rozložené riziko na velkou plochu a pří-
padné poškození „ustojí“. Vy tento názor 
také sdílíte?

... a sklízíte jistotu

Makové pole poškozené suchem 
(zdroj Agra pojišťovna)

Agrodružstvo Morkovice zajišťuje rostlinnou i živočišnou výrobu. (zdroj Agrodružstvo Morkovice)
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Hospodaříme v době, kdy se výrazně 
projevují změny klimatu. Nepřízeň po-
časí silně ovlivňuje naše výnosy, a tím 
také hospodářský výsledek. Jsem tudíž 
zastáncem toto riziko eliminovat právě 
zmíněným pojištěním. Náš podnik je 
dlouhodobě pojištěn. Již více než 15 let 
spolupracujeme s makléřskou skupinou 
OK GROUP a. s., která nám každoročně 
zprostředkovává nejaktuálnější informace 
z pojistného trhu. V loňském roce jsme 
se po dlouhých letech rozhodli pro změnu 
pojistitele.

Co vás k tomu vedlo? Jaká rizika máte 
u plodin pojištěná?
Je to právě rozsah nabízených rizik a pro-
duktů, co nás u Agra pojišťovny zaujalo. 
Samozřejmě i reference na likvidaci, která 
je důležitou součástí spolupráce. V ne-
poslední řadě jsme potřebovali pojistit 
riziko sucha, což nabízí Agra jako jediná 
z pojišťoven na trhu. Rozhodli jsme se pro 
uzavření komplexního pojištění, tedy rizika 
krupobití, požár, mráz, poškození škůdců 
i vichřici. A nově jsme zařadili do našeho 
portfolia také pojištění sucha.

Jaké plodiny jste pojistili pro případ 
sucha?
Zde jsme vybrali pro nás stěžejní plodiny, 
a to pšenici ozimou a kukuřici. Je to i pro 
laika jednoduchý produkt, protože se 
vyhodnotí pouze dlouhodobý srážkový 
průměr a srážky v aktuálním roce.

Měli jste v roce 2020 nějaké škody na 
pojištěných plodinách?
Tak na tuto otázku musím bohužel odpo-
vědět, že ano a velké. Je samozřejmě lepší, 
pokud plodiny sklidíte a nemusíte řešit 
náhradu od pojišťovny, ale loňský rok nám 
nadělil škody již do jarních měsíců a byli 
jsme nuceni zaorat porosty po zimě. Poté 
nás zasáhlo také krupobití a musím dodat, 
že i když rok 2020 byl celkově nadprů-
měrný, co se srážek týče, tak v jarních 
měsících nás zásadně postihlo i sucho. 
Zde bych rád zdůraznil, že nám pojištění 
sucha usnadnilo ztrátu způsobenou tímto 
rizikem eliminovat.

Takže obecně pojištění doporučujete?
Samozřejmě vím, že rozhodování, zda se 
pojistit či nikoliv, je na každém hospodáři 

a ne vždy je to rozhodování lehké. Pokud 
je tu však stále možnost zažádat si o do-
taci na pojištění, pak naše družstvo bude 
jednoznačně v pojištění i nadále pokra-
čovat.

Otázka na ředitele Agra pojišťovny, Mar-
ka Bizoně, jak je to s pojištěním sucha? 
Kdy je možné ho uzavřít?
Svým klientům nabízíme takzvané in-
dexové pojištění sucha. Indexové pojištění 
znamená, že se pracuje výlučně s úhrny 
srážek. V případě srážkového deficitu se 
vyplatí předpokládaná ztráta na výnosu 
plodiny. Pojištění sucha je nadstavba k zá-
kladnímu pojištění na krupobití. Pojistit lze 
pšenici ozimou, tritikale ozimé, oves ozi-
mý, žito ozimé, kukuřici, slunečnici a sóju. 
Rozhodné pro uzavření tohoto pojištění je 
počátek ručení, vždy je nutné uzavřít pojiš-
tění 14 dní před tímto počátkem. U obilnin 
začíná ručení 10. března, u ostatních plo-
din 25. dubna. Veškeré podklady, informa-
ce a kontakty najdete na našich webových 
stránkách www.agrapojistovna.cz.

Agra pojišťovna

Tango® Flex
Obsahuje Revystar® 
+ Flexity®

Nová konstelace 
úspěchu

  Zaručená ochrana obilnin 
od časného jara až po 
praporcový list

  Dlouhodobá preventivní 
a silná kurativní účinnost

  Spolehlivá účinnost od 5 °C 
i za deštivého počasí

Revycare®

Obilí nikdy nemělo 
takovou péči

  Nový standard v ochraně 
proti braničnatkám a důležitým 
listovým chorobám

  Rychlá kurativní účinnost

  Mimořádně dlouhá preventivní 
účinnost

  Vysoký výnos

Osiris® Pack
Obsahuje Alterno® 
+ Curbatur® EC 250

Špičková 
kvalita

  Špičková ochrana pšenice 
a ječmene v době metání 
a kvetení včetně fuzarióz

  Ideální kombinace účinných 
látek zajišťuje vysoký výnos 
a kvalitu

  Bez významných omezení 
aplikace

Novinky BASF ve fungicidní ochraně obilnin

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 
Tento materiál má pouze informativní charakter. Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení. www.agro.basf.cz
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Nově se do České republiky 
dováží plošný pneumatický 
secí stroj MULTIVA FORTE FX6000
– přímé setí (no-till), záběr 6 m, s přihnojením „pod patu“

Uvádíme několik technických specifikací

• Univerzální secí stroj určený pro přímé 
setí, do zpracované půdy, částečně 
zpracované půdy

• Rám z vysoce kvalitní oceli
• Přesné výsevní jednotky
• Ovládání přes SEED PILOT controller, 

Seed Pilot ISOBUS, RDS ISOCAN
• Alarm pro prázdný zásobník
• Nastavení množství výsevu a hnojení 

přes ovládací monitor
• Zásobník s centrálním plněním
• Rovnací lišta (srovnání půdních nerov-

ností)
• Rolovací plachta
• Možnost zakládání kolejových řádků 

přes SEED CONTROLLER
• Zadní zavlačovače
• Uzavřené secí disky (osivo, hnojivo)
• Přítlak nastavitelný 50–250 kg
• Znamenáky s horizontálním zvedáním
• Přepravní náprava s koly: 10
• Možnost instalace kontroly průtoku 

osiva a hnojiva DIGITROLL
• Světla a signalizační vybavení pro 

přepravu stroje
• Utláčecí kola včetně škrabek
• Společný zásobník pro setí a přihno-

jení, který je rozdělený a lze měnit 
poměr rozdělení

• Pracovní kola mají stěrku
• Skutečný přítlak na jednotku až 250 kg, 

nezávislé na hloubce výsevu
• Rychlost setí až 15 km/h
• Stroj je určený jak do upravené půdy, 

nezpracované, částečně zpracované, 
tak do travnatých porostů, ale i mezi-
plodin!

• Největší zásobník na trhu v dané 
kategorii!

• Hloubka výsevu není ovlivněná množ-
stvím (váhou) osiva (hnojiva) v zásob-
níku

• Vypínání poloviny stroje (option)
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• Jednoduché vyprazdňování a čištění 

zásobníku

CHARAKTERISTIKA
PRACOVNÍ ZÁBĚR 6,00 m

PŘEPRAVNÍ ŠÍŘKA 3,00 m

PEVNÝ RÁM ANO

ROZLOŽENÍ ZÁSOBNÍKU NA SETÍ/
PŘIHNOJENÍ
 8 000 l, rozložení poměru 

mechanicky nastavitelné
RYCHLOST SETÍ 8 až 15 km/h

PŘÍTLAK NA JEDNOTKU 50–250 kg

POČET DISKŮ 36

POČET ŘÁDKŮ A VZDÁLENOST –  
SETÍ A PŘIHNOJENÍ 36 po 16,7 cm

HNOJIVO/OSIVO 
 Umístění v různé hloubce, přes jeden disk

VÁHA 9 300 kg

KOLA 250/18–18

POŽADOVANÁ 
SÍLA TRAKTORU 230–290 Hp

Secí disky (50–250 kg)

MOREAU AGRI, spol. s r. o.
Nopova 70, 615 00 Brno-Židenice | provozovna: Huštěnovice 370, 687 03 Babice

Pavel Vítek
obchodní zástupce
Manitou, Joskin, Storti, Monosem, 
McCORMICK, Landini, Versatile, Sulky, 
Gregoire Besson, Multiva

Mobil: +420 724 723 473
e-mail: vitek@moreauagri.cz
web: www.moreauagri.cz
středisko Choceň, Na Bílé 1231, 565 01 Choceň
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Vzpomínáme…
Vážení kolegové, bohužel přinášíme 
i špatné zprávy, které jsou nedílnou 
součástí našich životů. Ti, kteří nás 
opustili, byli jedněmi z nás. Byli to kole-
gové, členové, kamarádi, přátelé. Do-
volte nám tedy na ně vzpomenout.

Ing. Josef Gracias zemřel náhle 
19. 3. 2021.

Tak už mi nikdy neřekne, když jsme 
se potkali nebo si telefonovali: „To jsem 
tak rád, že Tě vidím nebo slyším, Jirko.“ 
„Povídej, co je nového.“

Zastavilo se mi srdce, když jsem se 
to nedělní ráno dozvěděl, že nás Pepa 
opustil. Dva dny před tím jsme spolu 
mluvili a o to víc se nechce věřit, že ten 
druhý už prostě není a už nikdy nebude.

Znali jsme se víc jak 30 let a poznali 
jsme společně mnoho dobrého i zlého. 
Byli jsme přátelé a kamarádi a to nejen 
po stránce pracovní, ale věděl jsem 
všechno o jeho rodině a on o mojí. Celý 
život pracoval v zemědělství a dokázal 
za ty roky to, o co se mnozí snaží do-
posud. Vyslechl každého bez rozdílu, ke 
které skupině zemědělců patřil, nedělal 
rozdíl mezi soukromě hospodařícím 
rolníkem, ředitelem akciovky, či předse-
dou družstva. Všem měřil stejně a všem 
hlavně stejně pomáhal. A my všichni si 
toho vážili a dnes mě jen trochu mrzí, 
že jsme mu to víc nedali najevo, jak moc 
po této stránce pro nás znamenal.

Vím, že stejný kus obětavé práce 
odvedl na poli starostenském, kdy pro 
svůj Svojanov byl ochotný obětovat svůj 
volný čas a pohodlí.

Vím, že i přes toto své nasazení se 
plně věnoval své rodině. Své děti zajistil 
po stránce vzdělání a životního zabez-
pečení a o své manželce vždycky hovořil 
tak krásně, až jim člověk ten nádherný 
vztah trochu záviděl.

Všechno tohle vím. Byl jsem totiž 
jeho dlouholetý přítel a kamarád, a byl 
jsem u většiny jeho radostí i starostí.

Tak tam nahoře, Pepo, na nás dávej 
pozor, protože my budeme stejně každé 

ráno otvírat poštu s tím, že tam objeví-
me Tvoje zprávy, rady a doporučení.

Chybíš nám už teď a chybět už nám 
budeš napořád.

Tak ať už máš klid, starý kamaráde.

Jirka Navrátil

Pan inženýr Václav Cincibus se narodil 
dne 20. února 1945 v Tetově v země-
dělské rodině, kde prožil dětství a mlá-
dí. Po absolvování zemědělské školy 
v Čáslavi vystudoval Vysokou školu 
zemědělskou v Praze se zaměřením na 
ekonomiku. Od ukončení studia v roce 
1968 pracoval 
v zemědělství 
a patřil mezi něko-
lik málo absolven-
tů svého ročníku, 
kteří zemědělství 
zůstali věrní až do odchodu do penze.

V roce 1983 nastoupil do JZD Budo-
vatel v Chýšti na pozici hlavního eko-
noma. Roku 1993 byl zvolen ředitelem 
Zemědělského družstva Chýšť a do 
roku 2006 zde vykonával souběžně 
i funkci ekonoma.

Ve složité době transformace pů-
vodního družstva se podílel významnou 
měrou na jeho zachování a jeho dalším 
rozvoji až do roku 2013, kdy odešel do 
starobního důchodu. Svým jednáním 
a maximálním úsilím o prosperitu druž-
stva získal důvěru členů a vlastníků 
půdy, na které družstvo hospodaří. 
Nikdy nehleděl na pracovní dobu a bylo 
běžné, že pracoval i mimo pracovní 
dny. Družstvo bylo známé svojí ekono-
mickou stabilitou. Pod jeho vedením 
proběhla reorganizace živočišné výro-
by, výstavba velkokapacitního kravína 
s novou dojírnou, ale také výstavba 
první etapy posklizňové linky a dal-
ší investice, které vedly k prosperitě 
družstva. V důchodovém věku byl až do 
posledních dní členem představenstva 
ZD Chýšť. Snažil se dělat maximum pro 
družstvo i české zemědělství. Uvědo-

moval si, že nepříznivé situaci mohou 
čelit zemědělci jen tehdy, pokud se bu-
dou sdružovat do odbytových družstev. 
Podílel se na založení Východočeského 
mlékařského družstva v roce 1995 
a byl 5 let jeho představitelem. Když 
se podařilo zemědělce přesvědčit, aby 
prostřednictvím svých zástupců jednali 
s odběrateli a dodavateli a společně ob-
chodovali, stal se od roku 2000 členem 
představenstva družstva MLECOOP 
i jeho nástupnické organizace Viamilk 
CZ družstvo, které dnes sdružuje 140 
dodavatelů nejen z bývalého výcho-
dočeského kraje. V roce 2000 aktivně 

pomáhal založit 
Odbytové a hos-
podářské druž-
stvo Pardubice, 
které svým 127 
členům zajišťuje 

odbyt rostlinných produktů a nákup 
komodit potřebných v zemědělství. Byl 
zakládajícím členem Okresní agrární 
komory v Pardubicích, kde byl téměř 
20 let místopředsedou představenstva. 
Bylo by obsáhlé vyjmenovávat všechny 
jeho aktivity.

Pan inženýr Václav Cincibus byl 
člověkem slušným, čestným a velmi 
pracovitým. Měl úctu a vážnost u široké 
zemědělské veřejnosti.

Zemřel náhle 25. 1. 2021.

Dne 24. února 2021 zemřel po krátké 
nemoci ve věku 74 let Ing. Pavel Krej-
čík, CSc. Většinu svého života věnoval 
práci v zemědělství. Řadu let pracoval 
v plemenářských službách, v devade-
sátých letech prostřednictvím tehdejší 
Regionální agrární komory organizoval 
prodej zvířat od zemědělců. V závěru 
pracovní kariéry byl ředitelem národní-
ho odbytového družstva Centroodbyt. 
Vždy svou práci vykonával s maximál-
ním nasazením ku prospěchu druhých.

Děkujeme za nekrology kolegyni 
Ing. Jarmile Vlasákové.

Život měříme skutky, a ne časem
SENECA
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Doporučil byste tedy Sberbank 
svým kolegům a proč?
Výše uvedené považuji i za nejlepší 
doporučení zájemcům, kteří mají rádi 
v obchodních záležitostech jasno 
a preferují seriózní a korektní obchodní 
vztahy.

Právě jste dokončili velkou 
investici, můžete nám jí přiblížit?
Pro naši fi rmu byla vždy jednou z priorit 
investiční činnost, která zohledňovala 
chování prvovýroby k okolí, k přírodě 
a živým tvorům. I proto jsme se poslední 
roky věnovali investicím do živočišné 
výroby se zohledněním požadavků 
na welfare, pracovní podmínky 
zaměstnanců, nakládání s odpady 
a vedlejšími produkty živočišné výroby.

Začátek tohoto roku přináší ukončení 
poměrně fi nančně náročné etapy, která 
měla za cíl vyřešit kapacitu ustájení 
a dojírny pro asi 700 dojnic, výstavbu 
skladovacích kapacit pro přibližně 
10 000 m³ kejdy a pro téměř 14 000 m³ 
objemných krmiv, které zajistí celoroční 
potřebu pro celé středisko živočišné 
výroby.

Co pro Vás bylo nejdůležitější při 
výběru banky pro fi nancování této 
investice a jak hodnotíte průběh 
spolupráce během výstavby?
Již od začátku první etapy tohoto 
projektu jsme si byli vědomi, že bez 
silného strategického partnera, 
který nám bude garantovat fi nanční 
zabezpečení celé této investice, se 
nemá cenu do ní pouštět.

Při výběru fi nančního partnera jsme 
postupovali dle osvědčených kritérií, 
jako jsou úrokové sazby, doba poskytnutí 
úvěru, jeho garance a zajištění a ostatní 
náklady spojené s vyřízením úvěru. 
Novým kritériem byla i kvalita osobního 
kontaktu mezi naší fi rmou a zástupcem 
banky. Toto kritérium se postupně 
dostávalo v žebříčku priorit na jedno 
z prvních míst. Dnes mohu říci, že tato 
osobní spolupráce je pro mě při jednání 
o nových fi nančních aktivitách již 
nejdůležitější. Je založená na dlouhodobé 
korektnosti, komunikaci a vzájemné 
vstřícnosti. Na čem se dohodneme, 
to beze zbytku platí. Už po několikáté 
se jako nejlepší partner, vzešlý dle 
uvedeného výběru, ukázala Sberbank, 
zastoupená obchodním zástupcem 
Ing. Martinem Typlem. 

O tom, že tato spolupráce klape od 
navázání prvních kontaktů, až do této 
doby, svědčí i to, že nyní dokončujeme 
poslední etapu celého projektu v celkové 
hodnotě 70 milionu Kč. Za celou 
dlouholetou a bezproblémovou 
spolupráci bych chtěl všem pracovníkům 
Sberbank poděkovat.

Už po několikáté se jako nejlepší 
partner ukázala Sberbank
říká v rozhovoru Ing. Jiří Navrátil, 
předseda představenstva AGRONEA, a. s.

Dokončované stavby stájí a dojírny na Pomezí

Investice
• splácení sjednáme podle sezónnosti 

peněžních toků zemědělského 
podniku

• maximálně se přizpůsobíme 
podmínkám případně schválené 
investiční dotace

Zemědělská půda
• fi nancujeme nákup i refi nancování 

již nakoupené půdy až do 100 % 
kupní ceny

• splatnost až 20 let

Provozní potřeby
• poskytneme zdroje k pokrytí 

běžných provozních potřeb 
v průběhu sezóny 

• zajistíme předfi nancování dotací

Zajištění kurzového rizika u dotací 
pro zemědělce

Spořicí účty
• nabízíme několik variant spořicích 

účtů v CZK se zhodnocením až 
0,25 % p.a.

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 bankéři pro fi nancování v zemědělství
Ing. Martin Typl      tel.: 731 467 137
e-mail: typl.martin@sberbankcz.cz
Ing. Michal Červinka tel.: 606 624 983
e-mail: cervinka.michal@sberbankcz.cz
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P Ř Í S P Ě V E K  P A R D U B I C K É H O  K R A J E

Navzdory složité době. Pardubický 
kraj pomůže venkovu i propagaci 
zemědělství
Podpora Agrovenkova jako krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova.

Podpora 106 malých vesnických prodejen. 
Podpora více než tří stovek projektů obcí 
i podpora tradičních akcí propagujících 
zemědělství. Zastupitelstvo Pardubického 
kraje na svém únorovém zasedání schvá-
lilo rozpočet kraje pro letošní rok.

„Jsem velmi rád, že se nám i v součas-
né složité době podařilo v rozpočtu kraje 
prosadit a zachovat prostředky, které 
budou pomáhat venkovu. Všem kolegům 
zastupitelům, kteří rozpočet podpořili, za 
to děkuji,“ řekl radní pro venkov, zeměděl-
ství a životní prostředí Pardubického kraje 
Miroslav Krčil.

Navíc přesnější mantinely a pevnější 
základy pro nadcházející období dostane 
i spolupráce kraje a regionální agrární 
komory. „V uplynulých týdnech jsme 
spolu s hejtmanem kraje Martinem 
Netolickým jednali se zástupci Regionál-
ní agrární komory Pardubického kraje, 
předsedou Leošem Říhou a ředitelkou 
Vandou Rektorisovou. Výsledkem je 
dohoda o sepsání rámcové smlouvy 
o spolupráci mezi Pardubickým krajem 
a krajskou agrární komorou. Její text 
v současné době finalizujeme,“ upřesnil 
radní Miroslav Krčil. Miroslav Krčil
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Zemědělci a včelaři
Přichází jaro, nejkrásnější období roku, které je v mnoha kulturách symbolem rozmnožování. Všichni 
se na něj těšíme. Slunce má již sílu a obejme krajinu svou hřejivou náručí. Louky se zazelenají a stromy 
rozkvetou, ptáci zpívají a za okny rozkvétají první jarní květiny. V těchto dnech můžeme zahlédnout na 
květech v pilné práci nejmenší hospodářské zvíře v ČR – včelu. I když tvoří nedílnou součást přírody, 
zůstávají včely trochu stranou našeho zájmu. Když už se o včelách píše, tak většinou v souvislosti s jejich 
úhynem kvůli zemědělské činnosti. V Nasavrkách na Chrudimsku sídlí jediné specializované včelařské 
učiliště v Česku, a protože v posledních letech přibývá jeho absolventů, pojďme si téma včel osvěžit.

Včelaření a význam včel

Včelaření patří mezi nejstarší odvětví 
živočišné výroby a Česko je za Řeckem 
druhou zemí na světě v počtu včelstev 
na kilometr čtvereční. V zemědělství se 
uplatňuje při opylování rostlin a v potra-
vinářství je zdrojem medu. Produkty, jako 
je mateří kašička, se stále více používají 
v kosmetice, kde mohou zpomalovat 
proces stárnutí.

Včelí produkty jsou dále potřebné ve 
zdravotnickém, farmaceutickém a do-
konce i sklářském průmyslu. Používají 
se jak pro léčbu konkrétních problémů – 
například roztroušené sklerózy, hojení 
tkáně, na podporu trávení nebo jako 
prevence. Jejich účinky jsou známé už od 
starověku. V antickém Řecku aplikoval 
Hippokratés med na zranění a Římané 
označovali pyl za „prášek, který dává 
život“.

Včely jsou využívány jako bioindikátor 
kvality životního prostředí. Jsou velmi 
citlivé vůči škodlivým látkám, využívají se 
například k určení míst s výskytem kovů 
jako je olovo, mangan, zinek, měď. Díky 
jejich výjimečnému čichu se s nimi pracuje 
také při hledání výbušnin nebo drog. Pro 
představu – pes má 100 000x lepší čich 
než člověk a včela má 10x lepší čich než 
pes.

Včela medonosná, žijící v dokonale 
strukturovaných a nesmírně výkonných 
společenstvech, je nenahraditelná. V jed-
nom úlu na vrcholu letní sezony přebývá 
až osmdesát tisíc dělnic a každá z nich 
stihne během dne opylit několik tisíc kvě-
tů. Ostatní volně žijící opylovači jako čme-
láci, motýli nebo včely samotářky takový 
objem práce nikdy nezvládnou, nehledě 
na to, že i jich výrazně ubývá.

Včely přežily z dob dinosaurů. Mají tedy 
mimořádné schopnosti přizpůsobit se 
podmínkám této planety. Přesto v posled-
ních letech masivně oslabují. Jsou nepo-
stradatelnou součástí našeho světa, jejich 
vyhubení by mělo nedozírné následky. 
Albert Einstein jednou řekl, že až vymřou 
včely, lidstvo je přežije o čtyři roky. Bez 
opylení nebude úroda a lidé zahynou 
hlady. Kolapsy včelstev, které nedávno 
postihly řadu zemí, naznačily, že ta doba 
nemusí být daleko. A letos krize dorazila 
i k nám. Odhaduje se, že zimu nepřežije 
až třetina zdejších včelstev.

Největší nepřátelé včel

Včela má, ač se to nezdá, velké množství 
nepřátel, o kterých mnozí nevědí. Jsou to 
přirození škůdci a choroby. Mezi choroby 
patří mor včelího plodu, nosematoza, 
Septikemie a hniloba včelího plodu. Mezi 
škůdce patří kleštík včelí (je původcem 
varroázy), měňavka včelí, zavíječ voskový, 
včelomorka obecná, vosa obecná, mrave-
nec, rejsek obecný.

Někteří chovatelé tvrdí, že největším 
nepřítelem včel je sám člověk, potažmo 
zemědělec se svou snahou o ovládnutí 
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a řízení přírodních procesů, vedoucí k pěs-
tování monokultur (řepka) a malé pest-
rosti medotvorných rostlin. Další škoda 
vzniká různými nařízeními, jako např. 
časné sekání kvetoucích travin na lukách 
v termínech určených EU, kdy včely bojují 
s nižší nektarovou snůškou a to zejména 
ve vyšších polohách, kde jsou odkázány 
na kvetoucí louky.

Bohužel včela medonosná, chovaná po 
celé planetě jako domestikovaný živočich 
v úlech, se během posledních desetiletí 
proměnila v chronického pacienta.

Nechceme škodit

Pokud nechceme včelám škodit, je dobré 
včely a jejich zvyky znát. V předjaří dochá-
zí u včel k prvnímu proletu, tzv. „vypráše-
ní“. Včely po zimě mají plné kalové váčky 
a při tomto aktu je vyprázdní (kálejí). Tento 
okamžik ukazuje včelaři, v jaké kondici mu 
včelstva přezimovala. Po prvních prole-
tech následuje kontrola, zda je včelstvo 
v dostatečné síle a zda má dostatek zá-
sob.

Včelařské jaro začíná rozkvetením 
třešně ptačí během dubna. Pak následují 
ovocné stromy. V době květu ovocných 
stromů včelstvo roste a sílí. Mění se 
generace dlouhověkých včel za krát-
kověké. Zpočátku se líhnou jen dělnice. 
Tyto včely budou lépe přizpůsobeny 
na práce v následujícím období, kdy je 
mnoho práce nejen v úlu, ale i mimo něj. 
Koncem dubna se začínají líhnout první 
trubci. Intenzita letového provozu je na 
maximu, včely využívají tolik potřebné-
ho venkovního tepla a vyletují do stále 
většího okolí (za příhodných podmínek 
až 5 km).

S nástupem jara sleduje včelař přiro-
zený rozvoj a stav včelstev. Kontroluje 
stav zásob, a pokud nejsou dostatečné, 
přidává medocukrové těsto nebo roz-
tok. Je to velmi intenzivní období. Teplo, 
zásoby, kvalitní matky a dobrý zdravotní 
stav včelstev jsou nejlepšími předpokla-
dy pro rychlý růst a vývoj včelstev. Toto 
je nejvhodnější období pro aplikaci 
některého z podpůrných prostředků 
posilujících imunitu včel tak, aby byly 
připraveny v plné síle na první snůšku.

Po snůšce z ovocných stromů přichází 
snůška z řepky ozimé, která je první hlavní 
snůškou a tvoří v posledních letech na 
většině našeho území významný zdroj 
včelí pastvy.

Řepka a včely, zemědělci 
a včelaři
A právě v této době počátku kvetení řepky 
je intenzita zemědělských prací, zejména 
postřiků pesticidy, na nejvyšší úrovni. Pro-
tože o řepku nemají zájem jenom včely, 
ale i její škůdci, jsou pesticidy pro kvalitní 
zemědělskou produkci nezbytné. Období 
tvorby poupat a následné kvetení se bez 
intenzivní fungicidní a insekticidní ochrany 
neobejde!

Zemědělec sice má ze zákona povin-
nost informovat včelaře o tom, že bude 
stříkat, ale:

• zemědělec oznámí termín postřiku
s předstihem min. 48 hodin, jenže se
mezitím změní počasí a zemědělec
s postřikem nepojede,

• někteří zemědělci o postřiku včelaře
neinformují,

• nebo jim napíšou, že budou stříkat
třeba od března do července

Poslední věta zní jako ignorace potřeb 
včelařů, ale agronomovi opravdu není co 
závidět. Postřik musí zrealizovat, ale při 
stanovení termínu závisí na mnoha okol-
nostech – škůdci a choroby se nedostavují 
podle ohlášených termínů, počasí vhodné 
pro postřik objednat zatím neumíme, po-
střikovač se občas porouchá a v současné 
době může být obsluha v karanténě nebo 
podnik navštíví covid… V přírodě nelze nic 
naplánovat, proto by měla být na prvním 

místě snaha o porozumění a dohodu na 
obou stranách.

Jak včelám pomoci

Tvorba vhodného prostředí: Pro důleži-
tý jarní rozvoj včelstev, tj. výživy plodu, 
mladušek a následně létavek donášejí-
cích potravu a vodu, je potřeba v krajině 
v průběhu celé sezony nektarodárných, 
pylodárných rostlin. Jejich výsadbou na 
svých zahradách, na obecních pozemcích 
v parcích a ostatních vhodných místech 
prokážete včelám velikou službu.

Léčba: Léčením a včasnými zákroky 
při podezření na nákazu můžeme dosáh-
nout dobrého zdravotního stavu. Důležitá 
bývají preventivní opatření. Ta přinášejí 
větší efekt než následná léčba často již 
poškozených včelstev.

Správná výživa, přikrmování: Problé-
my s výživou včel vedou obecně k oslabe-
ní včelstev a značnému navýšení úhynů 
v posledních letech. Bez správné výživy 
nebudou včely schopny nadále splnit své 
nutriční požadavky.

Správná výživa a posílení 
imunity včel
Tradiční včelaři krmí včelstva cukernatým 
roztokem, případně invertním krmivem. Až 
dosud byla v doplňcích výživy většina bíl-
kovin vyrobena z GMO sóji, která obsahuje 
cukry nestravitelné včelami (Stachyóza). 
Krmení pouze cukrem poskytuje nulové 
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mikronutrienty pro včely, cukr nemá bio-
logickou hodnotu. Mnoho proteinových 
zdrojů má neefektivní aminokyselinové 
poměry nebo chybí esenciální aminoky-
seliny. Navíc – výživa získaná pěstováním 
GMO a zdroje surovin ošetřené přípravkem 
Roundup také poškozují zdraví včel. Je tře-
ba volit přípravky na přírodní bázi posilující 
imunitu včelstva a zvyšující odolnost vůči 
chorobám. Tím dosáhneme větší živo-
taschopnosti a udržitelnosti přirozeného 
životního cyklu včelstev.

Jednou z látek splňující tato kritéria 
ověřené u ostatních hospodářských zví-
řat jsou přírodní huminové kyseliny.

HUMAC® Natur AFM Liquid

HUMAC® Natur AFM Liquid je suspenze 
hnědočerného vzhledu s vysokým ob-
sahem huminových kyselin. Přípravek 
je 100% přírodní suspenze s vysokou 
biologickou a farmakologickou účinnos-
tí doplňující zvířecí organismus o vzác-
né minerální látky a stopové prvky 
v chelátové formě, které jsou lehce 
využitelné organismem zvířat. Účinně 
detoxikuje přijaté krmivo a celý trávicí 
trakt zvířat.

Pro včely se přípravek vyrábí s vyso-
kou čistotou. Huminové kyseliny ověřené 
u jiných hospodářských zvířat jsou akti-

vované pro život včel. Preventivní aplikace 
má následující základní účinky:

+  preventivně chrání včely před meta-
bolickými poruchami, omezuje výskyt 
zánětů a podporuje imunitní systém

+  vysoký obsah přírodních huminových 
kyselin váže mikrobiální toxiny, plísňové 
toxiny a jiné toxické látky (postřikové 
látky, PCB, dioxiny, těžké kovy atd.), 
které jsou následně vylučované trusem 
z organismu zvířat

+  stabilizuje pH v trávicím traktu, pozi-
tivně ovlivňuje činnost a složení střevní 
mikroflóry, stimuluje tvorbu a aktivitu 
střevních a pankreatických enzymů

+  doplňuje správnou výživu včel o mine-
rální látky a stopové prvky v cheláto-
vých vazbách

Závěrem

Doplňková výživa s použitím přírodních 
huminových kyselin nenahrazuje nedo-
statek přírodní potravy. Posiluje imunitu, 
a tím včelám pomáhá lépe bojovat proti 
virovým infekcím a škůdcům.

Ing. Jiří Teren
Envi Produkt, s. r. o.
www.enviproukt.cz

+420 720 539 437
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A tak se ptám, 
co bude dál …
Ve čtvrtek 4. 2. o půl desáté večer na ČT 1 v pořadu „Máte slovo“ byla diskuse na téma zastoupení českých 
potravin v supermarketech. Leckterého diváka asi ohromilo, kdože nás, a s jakým přesvědčením a názory, 
zastupuje v Evropském parlamentu. Též dojemná starost o kapsu spotřebitele vyzněla důvěryhodně. Je 
velmi těžké vysvětlovat dobrý úmysl těm, kdo nechtějí a ani se nesnaží porozumět. Ono totiž platí staré 
pravidlo: „koho chleba jíš, toho píseň zpívej“.

Není třeba zdůrazňovat, že vlastní pit-
ná voda a základní potraviny z vlastní 
produkce představují pro každý národ 
nepostradatelné existenční jistoty. Jen 
nezodpovědní politici vystaví své voliče 
závislosti na dovážených základních po-
travinách a dopustí devastaci vlastního 
zemědělství a destrukci zpracovatel-
ských potravinářských kapacit. To vše se 
po domluveném sametovém převratu 
v listopadu 1989 u nás stalo. Nová vlád-
noucí garnitura to vše s lehkou hlavou jen 
prokšeftovala, tedy to naše zemědělství 
a potravinářství.

Ta domluva o změně režimu mi byla 
nastíněna již v září 1989 nadporučíkem 
sovětské okupační armády, který velel 
brigádě ruských vojáků, co nám pomáhali 
v JZD při zpožděné sklizni slámy v prv-
ním týdnu měsíce září. Při rozhovoru mi 
z ničeho nic řekl: „Jaroslave, uvidíš, za půl 
roku nás tady bude polovina a za rok tady 
nebude ani noha“. Když jsem se ho zeptal, 
jak to může tvrdit, jen stručně odpověděl: 
„Nám to tak řekli, tak to bude“. Sešel se 
měsíc s měsícem a byl tu sametový pře-
vrat. My starší si jistě pamatujeme jména 
Bytčánek, Hegenbart, Lorenc, generál KGB 
Gruško, Zifčák alias student Růžička, nebo 
též student Martin Šmíd, v neposlední 
řadě Drahomíra Drážská, nebo nic netušící 
Jakeš atd., atd.

Šílenost toho zmíněného kšeftu uka-
zuje záporné roční saldo agrárního ob-
chodu, které neustále narůstá (saldo je 
poměr mezi vývozem a dovozem, záporné 
znamená, že se více doveze, než vyveze). 
V roce 2019 bylo dosaženo záporné sal-
do 47,2 mld. Kč. Zatím je to nejúžasnější 
roční rekord a obrázek toho, jak není 

záměrně hájen hospodářský prostor 
českého zemědělství a potravinářství. Od 
roku 1994 není saldo agrárního obchodu 
jiné než záporné. Za roky 1994 až 2019 je 
celkové záporné agrární saldo 673,5 mld. 
Kč. Dokonce jsme tak dobří, že máme i zá-
porné saldo u chleba, pekařského zboží 
a přípravků z mouky. V roce 2017 to bylo 
celkem 47.666 tun. Pochopitelně vysoké 
záporné agrární saldo velmi vyhovuje za-
hraničním obchodním řetězcům, které se 
staly v naší republice příkladem extrémně 
úspěšného, razantně expandujícího cizího 
hospodářského prostoru.

Zemědělství se opravdu dostalo na 
cestu strmého pádu po roce 1989. O tom 
všem svědčí vyčíslený rozměr zemědělské 
produkce ve stálých cenách roku 1989. 
Za rok 2018 byla zemědělská produkce 
73,7 mld. Kč. To představuje pouhých 
68 % produkce roku 1989, která tehdy 
byla 108,6 mld. Kč. Přímo děsivě vyznívá 
porovnání zemědělské produkce za rok 
2018 s produkcí v roce 1936. Hodnota za 
rok 1936 byla 80,9 mld. Kč. To je cca 75 % 
roku 1989. To jsou oficiální data udávaná 
ČSÚ. Současné zemědělství je tedy silně 
redukováno a nedosahuje ani úrovně 
roku 1936! Svůj díl na tom mají i nerovné 
podmínky v rozdělování dotací v EU, kde 
je stále vidět rozdíl mezi západem a vý-
chodem.

Tyto nerovnoměrné dotace zapříčinily 
totální pokřivení zemědělské soustavy. 
Došlo k velmi silné redukci živočišné 
výroby. Nedá se rozumně konkurovat 
např. dovezenému masu dotovanému 
11,50 Kč/1 kg pokud u nás neexistuje též 
taková dotace na produkci 1 kg masa. 
Zároveň došlo k nárůstu rostlinné výro-

by. Klasické osevní postupy, ve kterých 
bylo zastoupeno max. cca 50 % zrnin 
(obiloviny a luštěniny), cca 25 % technic-
kých plodin (olejniny, okopaniny) a cca 
25 % pícnin (jetel, vojtěška, jetelotrávy, 
jednoleté pícniny) se již dávno neužívají 
a praktikuje se volné střídání plodin podle 
poptávky.

V diskusi, ve shora citovaném tele-
vizním pořadu, padl opět do nekonečna 
omílaný nekvalifikovaný, hloupý názor, že 
řepka ničí půdu. Pokud by s tímhle dříve 
přišel kdokoliv na zkoušku z rostlinné 
výroby, nebo základní agrotechniky, tak by 
se s ním zkoušející profesor dále nebavil 
a rovnou by ho ze zkoušky vyhodil. Stále 
se opakuje, že je všude řepka. Každý agro-
nom ale ví, že se může tato plodina zařa-
dit na daném pozemku jen jednou za šest 
let, tj. připadá na ni max. 16,6 % plochy 
z celkového osevu. Z definitivních údajů 
o sklizni za rok 2019 vyplývá, že řep-
ka byla sklizena v rámci celé ČR z plochy 
379.778 ha, tj. 15,6 % z celkového osevu. 
Její koncentrace tedy odpovídá horní 
hranici klasických agrotechnických zvyk-
lostí. Aby byl celý problém úplně objasněn, 
je třeba připomenout, že největší plocha 
sklizené řepky (mezi roky 2008 až 2019) 
byla v roce 2013, tj. 418.808 ha, což bylo 
17 % z celkového osevu.

Několik slov o agrotechnické hodnotě 
vlastní řepky: Zemědělci hledali způsob, 
jak stabilizovat ekonomiku svých podniků 
doplácejících na již zmíněnou hlubokou 
devastaci naší zemědělské soustavy. Kdy 
byla zejména likvidována živočišná výroba 
a v souvislosti s tím došlo k redukci ploch 
přebytečných pícnin. K tomu se ještě při-
dala redukce ploch cukrovky na cca 51 % 
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Nová řada listových hnojiv s plně rozpuštěnými 
živinami a obsahem nitrofenolátů.

K-FENOL MIX

Výrazně podporuje:
	 aktivitu	kořene
	 aktivitu	asimilační	plochy
	 příjem	a	využití	živin
	 tvorbu	a	ukládání	stavebních	

	 a	zásobních	látek

Pro vyšší výkon plodin
v aktivní vegetaci.

4-nitrofenolát	draselný
2-nitrofenolát	draselný
5-nitroguajakolát	draselný

WWW.AGRA.CZ
AGRA GROUP a.s.

Tovární 201  

387 15 Střelské Hoštice 

Czech Republic

TEL.: +420 383 399 737 

FAX: +420 383 399 735 

MOBIL: +420 606 634 784  

E-MAIL: info@agra.cz

Přínos hnojiv řady FORTE FENOL:
	 vyšší	aktivita	kořene	a	asimilační	plochy
	 zvýšený	příjem	a	využití	živin	z	půdy
	 podpora	intenzity	růstových	procesů

N,	Mg,	Zn,	Mn,	Cu,	B N,	Mg,	Zn,	Mn,	B,	Mo N,	P,	K,	B

a brambor na cca 20 % proti roku 1989, 
a úplná likvidace ploch přadného lnu. Mu-
sela se najít plodina, která tento propad 
ploch nahradí. Řešením tohoto problému 
bylo setí větších ploch ozimé řepky, která 
má mezi jiným tyto vlastnosti:

• je zlepšující plodinou se zvládnutou 
agrotechnikou a zajištěným stálým 
odbytem, její pěstování a posklizňová 
úprava se zvládne se stroji a zařízeními 
totožnými s obilovinami

• po sklizni 3,8 t/ha semene řepky ozi-
mé se v posklizňových zbytcích zaoře 
celkem 102 kg živin na jeden hektar, 
tj. 6 kg fosforu, 49 kg draslíku a 47 kg 
vápníku; pro porovnání lze uvézt, že při 
normální zaorávce 40 t/ha hnoje skotu 
se zaoře na jeden hektar celkem 96 kg 
živin, tj. 11 kg fosforu, 49 kg draslíku 
a 36 kg vápníku

• kořenový systém řepky je tvořený 
kůlovým kořenem a bočními kořeny, 
zasahuje až do hloubky 70 cm (90 % je 
v orniční vrstvě do 25 cm) a řepka je 
schopna čerpat a využívat i do těchto 
podorničních hloubek spláchnuté živiny

• z pohledu vodní eroze není nijak nebez-
pečnou plodinou, řepka je hodnocena 
stejně jako pšenice nebo ječmen, má 
dlouhou vegetační dobu cca 320–330 
dnů, je tedy na pozemku až 90 % času 
celého roku

• řepkový med je hlavním českým jed-
nodruhovým květovým medem, dá se 
velmi dobře upravit pastováním (lépe 
než med lipový nebo slunečnicový), 
obsahuje brasiny, o kterých se tvrdí, že 
mají protirakovinný účinek

Tyto vyslovené věty se diametrálně 
rozcházejí s rétorikou všelijakých psy-
chopatických politiků, kteří zatahují své 
mnohdy jen osobní zájmy a egoistické 
ambice do biologických systémů a sou-
stav ke škodě nás všech. Je zajímavé, že 
lid obecný se s oblibou chytne kdejaké 
pitomosti, či spiklenecké teorie, aniž by 
se obtěžoval o daném problému nalézt 
objektivní a pravdivé informace. Ty bludy 
a smyšlenky jsou pak šířeny všemi sociál-
ními sítěmi dál a dál, až se z nich stane 
lidové náboženství.

V zájmu nás všech je, abychom se 
mohli spolehnout na stabilní a efektivní 
zemědělskou prvovýrobu, která bude 
produkovat suroviny pro výrobu dobrých 
a kvalitních základních potravin. Ty jsou 
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uvedeny v příloze novelizace Zákona 
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabáko-
vých výrobcích. Pokud dojde ke schválení 
této novelizace, bude šance, že se země-
dělská výroba vrátí do původního poměru 
mezi živočišnou a rostlinnou výrobou. 
V novelizaci se totiž počítá i s masem 
a masnými výroky, mlékem a mléčnými 
výrobky, vejci atd.

Mělo by se zároveň rozšířit i pěstování 
brambor a konzumních luskovin a někte-
rých druhů zeleniny. To vše zřejmě na úkor 
snížení ploch řepky ozimé, případně zrno-
vé kukuřice a třeba i pšenice.

Zregenerovaná živočišná výroba 
bude vyžadovat vyšší procento více-
letých pícnin na orné půdě, které mají 
blahodárný vliv na půdní strukturu a při 
jejich zaorávce se do půdy dostává velké 
množství tolik žádané organické hmoty. 
Nezanedbatelný je i jejich protierozní 
účinek. Eroze je poslední dobou neustále 

omílána různými aktivisty a ti vytvářejí 
mnohdy prapodivné tlaky na její řešení. 
Touto cestou vyššího zastoupení více-
letých pícnin v celkovém osevu by se 
problém převážně vodní eroze ornice 
z velké části řešil bez zbytečné adminis-
trativy, přirozenou cestou a bez dalších 
nesmyslných technických nákladů, jako 
je další násilné zmenšování produkčních 
pozemků, výstavba mnohdy zbytečných 
polních cest atd.

Bez podpory státu se tato aktivi-
ta a snaha o znovuvzkříšení zdravého 
a konkurence schopného zemědělství 
neobejde. Stát by si měl uvědomit, že 
má odpovědnost za své občany, že jim 
zajišťuje nejzákladnější životní jistoty. 
To ale nemusí být, ani ne v tak vzdálené 
budoucnosti, samozřejmostí. Začíná být 
stále patrnější sociální a mezináboženské 
napětí podtržené masivní migrací. Svou 
velmi negativní roli v současné době hraje 

i celosvětová pandemie koronaviru. Do 
budoucna nemusejí být případné nové 
záludné celosvětové pandemie lehce 
zvládnutelné a mohou mít nedozírné 
následky. A k tomu všemu se ještě přidává 
stále patrnější, za přispění člověka, změna 
klimatu. Pro ilustraci je možno uvézt jen 
několik příkladů.

Kdo má možnost sledovat na přísluš-
ných webových stránkách počasí a věnuje 
se tomu delší dobu, zajisté zaznamenal 
naprosto evidentní změny proti, ani ne 
tak vzdálené, minulosti. Přímo do očí bijící 
je oteplování severních poloh Atlantic-
kého oceánu, potažmo okrajových moří 
Severního ledového oceánu, jako jsou 
moře Barentsovo, Karské, nebo Moře 
Laptěvů. Letos ještě plně souvisle neza-
mrzlo západní pobřeží souostroví Nová 
země v Barentsově moři, nebo západní 
a severní pobřeží souostroví Špicberky 
v Severním ledovém oceánu. Poloostrovy 
Jamal a Tajmyr omývané Karským mořem 
nemají rovněž souvisle zamrzlá pobře-
ží. To platí i o souostroví Severní země, 
které je mezi Karským mořem a Mořem 
Laptěvů. Všechny tyto popsané jevy jsou 
mezi 70º až 81º severní šířky a v tomto 
rozsahu loni patrné nebyly. Rovněž Se-
verní ledový oceán nad Špicberkami na 
82º36‘ severní šířky není zamrzlý a moř-
ská voda je v těchto místech 2 ºC teplá. 
Je na místě si při této příležitosti připo-
menout, že polární kruh je na 63º33‘39‘‘ 
severní i jižní šířky.

Na Zemi dochází k exponenciálnímu 
nárůstu koncentrace CO₂. Z původních 
cca 270 ppm v roce 1765 vzrostla hladina 
CO₂ za 184 let na úroveň 310 ppm v roce 
1949 (18 dekád, dekádní růst o 2,1 ppm), 
v roce 1999 byla koncentrace CO₂ 370 
ppm (5 dekád, dekádní růst o 11,8 ppm) 
a v roce 2019 byla zaznamenána kon-
centrace CO₂ 415 ppm (2 dekády, dekádní 
růst 21,7 ppm). V květnu 2020 byly na 
Mauna Loa změřeny dosud nejvyšší hod-
noty CO₂ 417 ppm. Koncentrace druhého 
často vzpomínaného skleníkového plynu 
metanu stoupla z koncentrace 1.650 ppb 
v roce 1980 o 13 % na koncentraci 1.860 
ppb v roce 2018. S tím, jak roste koncen-
trace skleníkových plynů, roste i světová 
teplota. Podle měření americké vládní 
vědecké agentury NOAA bylo posledních 
dvacet průměrných ročních teplot nejvyš-
ších v historii měření teploty. Podobně 
i u nás je změřena průměrná dekádní 
teplota od roku 1961. Každá následující 

KVALITA • INOVACE • SOFISTIKOVANÁ ŘEŠENÍ

Kontakty:

Radek Svoboda
tel.: 724 531 213

Jan Bradáč
tel.: 601 089 405

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

EOS Arrow 100

Kontrolujte a plánujte 
hranice svých pozemků 
snadno pomocí 
příruční GPS

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

•  lehký přístroj do kapsy
•  jako displej využijte svůj mobil 

nebo tablet
•  jednoduchý software v češtině
•  vysoká přesnost
•  samostatná anténa

A POZOR: čepice s kapsou 
na anténu pro usnadnění vašich 
zaměřovacích pochůzek

Uživatele při nákupu zaškolíme.
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dekáda je vždy teplejší než dekáda před-
chozí.

Velmi nezvykle vyzní současný stav, 
kdy u nás v Chrudimi 8. 2. 2021 na 49º58‘ 
severní šířky je teplota −6 ºC a při pobřeží 
Norska za polárním kruhem na 69º14‘ je 
+2 ºC. Podle předpovědi počasí bychom 
měli mít 16. 2. v Chrudimi až −16 ºC 
a v Norsku na stejném místě by pak mělo 
být až +4 ºC. Z tohoto jen velmi přibližné-
ho porovnání lze vycítit jak silným a těžko 
vyzpytatelným zásobníkem nakumulova-
ného tepla je Atlantický oceán, jakou roli 
může hrát pro bezprostřední vývoj klima-
tu v Evropě.

Snad lze z těch třech odstavců po-
chopit, že klima je velmi složitý a křehký 
systém, který má zásadní význam pro 
stabilitu každého lidského společen-

ství. Poslední dobou to vypadá, že se 
klima mění a bude zásadním způsobem 
ovlivňovat mezi jiným i výši zemědělské 
produkce. Pokud se sejdou nepříznivé kli-
matické, hospodářské a politické vlivy na 
větším území, třeba u nás v Evropě, pak 
bude velký problém do států závislých 
na dovozech základních potravin vůbec 
nějaké potraviny v přijatelném množství 
a ceně dovézt. Toto by měli pochopit 
všichni, kteří mohou tu naši potravinovou 
soběstačnost ovlivnit. Pokud nastane 
konkrétní problém s tím nedostatkem, 
jistě se najdou chytří politici a jiní za-
prodanci cizího kapitálu, kteří alibisticky 
řeknou nám zemědělcům: „chtěli jste 
zásobovat naše lidi, tedy zásobujte“ a bu-
dou při tom hrát rádoby roli ušlechtilých 
zastánců lidu. Ono to ale nepůjde. V rost-

linné výrobě totiž nejkratší produkční 
cyklus trvá cca tři čtvrtě roku a v živočiš-
né výrobě vychování produkčního stáda 
trvá cca pět let.

Z nastíněných problémů vyplývá, že se 
musí v blízké době udělat zásadní roz-
hodnutí, zda nám stojí za to chránit svůj 
hospodářský prostor aspoň tak, jak to 
dělají naši sousedé na západ od nás, nebo 
budeme věřit bajkám o rovných tržních 
vztazích, volném trhu a liberálním mone-
tarismu. A tak se ptám, co bude dál, co, 
vládo a parlamente, jak se zachováš a co 
pro nás uděláš?!?

Jaroslav Kopista
soukromý zemědělec

předseda Agrární komory Chrudim
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Anděl strážný vašich polí

 Specialista na rezistentní populace chundelky metlice
 Nejvyspělejší graminicid na trhu
 Nejvyšší spolehlivost účinku

Hlídá a chrání před rezistencí…

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte 
označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

 

www.syngenta.cz
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte 
označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.
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PORADENSTVÍ: +420 725 560 894 
 PRODEJ: +420 727 930 923

www.dlf.cz
DLF Seeds s.r.o., Fulnecká 95, Hladké Životice, email: office@dlf.cz

ŠLECHTÍME VÁŠ ÚSPĚCH
vytrvalé směsi pro luční a pastevní porosty 

s kostřavovitými festulolii
KVALITA PÍCE · SUCHOVZDORNOST · STRAVITELNOST

KONKURENČNÍ SCHOPNOST POROSTU
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��  Marie Průchová
tel: 607 589 132
marie.pruchova@innvigo.com

�  Milan Krátký
tel: 602 113 392
milan.kratky@innvigo.com

�  Roman Lesa
tel: 777 178 600
roman.lesa@innvigo.com

��  Pavla Jiříková
tel: 777 173 121
pavla.jirikova@innvigo.com 

��  Soňa Vrátná
tel: 777 305 336
sona.vratna@innvigo.com

�  Jana Dočkalová
tel: 777 754 465
jana.dockalova@innvigo.com

�  Marie Lunerová
tel: 608 595 977
marie.lunerova@innvigo.com

�  Stanislav Tolar
tel: 777 178 586
stanislav.tolar@innvigo.com

�    Pavlína Sedláková
tel: 777 363 450
pavlina.sedlakova@innvigo.com

�     Jiří Jarolík
tel: 777 178 066
jiri.jarolik@innvigo.com

Petr Kopecký
vedoucí obchodního týmu
tel. 777 067 650
petr.kopecky@innvigo.com

INNVIGO Agrar CZ s. r. o. 
je na trhu více než 5 let
Společnost INNVIGO Agrar CZ s. r. o., dceřiná společnost INNVIGO Sp. z o.o. Polsko, zahájila svoji 
činnost v České republice v roce 2016. Přípravky na ochranu rostlin a hnojiva jsou vyráběny společností 
Przedsiębiorwo Usługowo-Handlowe „CHEMIROL“ Sp. z o.o., která působí v zemědělském odvětví 
v Polsku již více než 30 let a je jedním z jeho největších dodavatelů.

Aktivity společnosti CHEMIROL jsou velmi 
široké a zahrnují výrobu a prodej přípravků 
na ochranu rostlin, hnojiv a biostimulátorů 
vlastních značek, osiva, krmiva, strojní 
mechanizaci a servis, obchod s komodita-
mi, zpracování škrobu, alkoholu a lihovin 
a další. Jedná se o post-patentovou pro-
dukci a ne souběžný dovoz.

INNVIGO se zaměřuje na vysoce kvalit-
ní přípravky, které chrání plodiny a zvyšují 
jejich výnos s ohledem na životní pro-
středí. Název INNVIGO vyjadřuje přístup 
k podnikání: inovace, energie, vitalita, 
síla a entuziasmus. Porozumění 
zemědělství, inovativní řešení 

problémů a hledání nových strategií jsou 
hlavními složkami přístupu společnosti 
INNVIGO, které zvyšují kvalitu přípravků.

INNVIGO klade důraz na lidské zdro-
je. Proto je jeho tým složen z nejlepších 
specialistů, kteří získali své profesionální 
zkušenosti v renomovaných českých i za-
hraničních společnostech. Členové vedení 
společnosti jsou specialisté v oblasti ze-
mědělství, marketingu, prodeje a strate-
gického managementu. Společnost zna-
mená lidi. Společně tvoříme jedinečnou 

hodnotu – INNVIGO.
Tým společnosti 

 INNVIGO věří, 
že 

přesnost a spolehlivost jsou hlavními 
zásadami úspěšného podnikání, které 
ocení především zákazníci, se kterými 
spolupracuje. Zákazníci oceňují efektivní 
a spolehlivá řešení za příznivé ceny, roz-
růstající se portfolio přípravků na ochranu 
rostlin a hnojiv, marketingovou a technic-
kou podporu.

V případě zájmu o přípravky na ochra-
nu rostlin či hnojiva kontaktujte naše 
obchodní zástupce či Vašeho distributora.

Děkujeme za důvěru a těšíme se na 
spolupráci i v letošním roce.



29ZPRAVODAJ  RAK PA – D UB E N 2021

 
 

 

NABÍDKA jaro 2021 

KVALITA ZA ZAJÍMAVOU CENU  

KLAS Nekoř a.s. • Nekoř 180 • 561 63 Nekoř 
tel.:  702 120 274 • 720 235 877 • 605 504 774 
               465 676 453 • 465 676 445 

                      E-mail: klas@klas-nekor.cz • www.klas-nekor.cz 
 

DOPRAVA PO CELÉ ČR A NAD 500 kg ZDARMA NEBO OSOBNÍ ODBĚR  
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+ vysoká dávka fosforu s kombinovaným účinkem
+ aplikace organické složky zmírňující stres
+ omezení vlivu tvrdosti vody díky komplexotvornému činidlu
+ optimalizace pH postřikové jíchy – podpora účinku řady přípravků na ochranu rostlin

AGRA GROUP a.s.

Tovární 201, 387 15 Střelské Hoštice, Czech Republic
TEL.: +420 383 399 737, FAX: +420 383 399 735,  
MOBIL: +420 606 634 784, E-MAIL: info@agra.cz
WWW.AGRA.CZ

KOMBINACE S ŘADOU VÝHOD
všechny přednosti hnojiva 
RETAFOS®prim + další výhody



31ZPRAVODAJ  RAK PA – D UB E N 2021

1. Vysoká dávka fosforu s kombinovaným účinkem
 zvýšení dávky P2O5 o 40 % oproti samotnému hnojivu RETAFOS®prim
 fosfor ve dvou formách – kombinovaný účinek:

  rychle účinný polyfosfát – okamžitá podpora rostlin a intenzivní působení po dobu cca 10 dnů po aplikaci
  pozvolna působící běžný fosfát – nástup intenzivního nasycení rostliny 10 až 14 dnů po aplikaci

3. Omezení vlivu tvrdosti vody díky komplexotvornému činidlu
 REVITIN obsahuje komplexotvorné činidlo (řada „okyselovačů“ nemá) - vyváže Ca2+ a Mg2+ z vody
 nedochází ke srážení fosforečných hnojiv
 samotné okyselení nesníží tvrdost vody

4. Optimalizace pH postřikové jíchy – podpora účinku řady přípravků na ochranu rostlin
 REVITIN snižuje pH postřikové jíchy tak, aby došlo k jeho optimalizaci z pohledu přípravků na ochranu rostlin
 ve spojení s hnojivem RETAFOS®prim nastaví u postřikové jíchy hodnotu pH cca 6. Tím vytvoří prostředí vyhovující  

 pro širokou škálu přípravků na ochranu rostlin
 pokud je u přípravku na ochranu rostlin vysloveně požadováno přesně určené pH, je potřeba toto zohlednit

Složení a dávkování přípravků

doporučená 
dávka obsah živin (g/l) přítomnost organických složek

(l/ha) N P2O5 K2O B betain oligopeptidy humáty

RETAFOS®prim 5 125 250 250 5 ano ano ano

REVITIN 2 43 255 - - - - -

obsah živin (g/ha) přítomnost organických složek

RETAFOS®prim PLUS 7 708 1 760 1 250 25 ano ano ano

Hmotnost sušiny rostlin
Množství živin odebraných pšenicí ozimou koncem odnožování

(při vyrovnaném výživném stavu)

N P2O5 K2O CaO MgO S

(g/rostl.) (t/ha) (kg/ha)

0,15 0,45 18,9 4,7 20,1 3,2 1,0 1,4

RETAFOS®prim PLUS

Množství živin v doporučené dávce (kg/ha) I v případě, že se na rostlinách zachytí pouze 
50 % aplikované jíchy, je předpoklad zvýšení 
obsahu P v rostlinách o cca 15 až 20 %, 
což je velmi významný nárůst.

N P2O5 K2O

0,708 1,76 1,25

Zvýšení obsahu fosforu v listech a srovnání účinnosti polyfosfátu a běžného fosfátu
(řepka, BBCH 16, AGRA GROUP a. s. a MENDELU Brno, 2018)
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Vždy ve Vašem zájmu.
www.renomiaagro.cz

Rozumíme 
Vašemu podnikání.
Do posledního zrníčka.

Obchodní sdělení RENOMIA, a. s.

Navrhneme pro Vás pojištění 
přesně podle Vašich potřeb
Třetina českých zemědělců na nás denně spoléhá díky individuálnímu a vstřícnému přístupu a perfektní znalosti pojistného
trhu. Kromě pojištění plodin a zvířat navíc zajistíme nejvýhodnější pojištění i pro Váš majetek, technologie či vozidla. Najdeme
řešení i pro odpovědnostní a osobní pojištění.

Proč s RENOMIA AGRO
�    Nejlepší ceny i podmínky
�    Široký rozsah pojistného krytí
�    Rychlé řešení škod
�    Speciální pojistné programy

Rádi Vám pomůžeme s konkrétním nastavením Vašeho pojištění.

Postaráme se o pojištění
�    Zemědělských rizik
�    Majetku, strojů a vozidel
�    Odpovědnosti, finančních škod
�    Výrobních rizik

RENOMIA AGRO
je specializovanou značkou pojišťovací 
makléřské společnosti RENOMIA, a. s., 
která disponuje odborníky s dlouholetou
praxí v oblasti pojištění zemědělských rizik.

Partner Agrární komory ČR

AGRO_INZ_2021:185x275  3/10/21  9:51 AM  Stránka 1
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Dožeňte nepříznivý 
podzim správnou jarní 
regenerací a listovou 
výživou
Jaro je tu! Příroda se probouzí po zimě, ptáci zpívají, hmyz poletuje a rostliny pomalu, ale jistě regenerují 
a cítí, že jejich chvíle přišla. S tím také přichází ten kolotoč nekončící práce, péče o porost, starostí 
s počasím i lidmi, hádky se starostou kvůli blátu na silnici a tisíce dalších věcí, které vyvrcholí až 
vyprávěním nad pivem při dožínkách. Práce je to náročná, ale neskutečně záslužná a romantická. A my, 
Bioaktiv CZ, jsme tu, abychom vám pomohli správně zvolit a posléze i snadno dodat rostlinám veškeré 
živiny a ostatní látky, které jim pomohou překonat veškeré nástrahy povětrnostních podmínek, obzvláště 
pak po nepříznivém a velmi vlhkém podzimu.

Co po jarním přihnojení 
u lepších porostů?
V tomto období je důležitá převážně 
revize porostu a provedení všech po-
třebných aplikací včetně restů herbicidní 
ochrany. Neuškodí zběžně zkontrolovat 
stav houbových chorob, protože porosty 
byly celkem dlouho pod sněhem, místy 
jsou poškozeny broukem nebo hrabo-
šem a vody je taky dost! Nespěchejte 
ale s investicí do fungicidu. Je možné 
zvolit alternativní variantu se solidním 
fungistatickým efektem (S, P, Cu a další). 
Houbové choroby hrozí hlavně u silněj-
ších porostů s větší nadzemní hmotou. 
Ty zároveň budou potřebovat pomoc 
s metabolismem dusíku ze starších listů 
i půdy a fosforu, který je z jara hůře pří-
stupný. Proto je vhodná aplikace AktiFer 
SuperPhos+Cu s prvním, nebo druhým 
vstupem, který řeší v podstatě všechny 
tyto problémy. Skvěle ozdraví porost po 
zimě, dodá velkou dávku fosforu a mědi 
pro metabolismus a využití dusíku v rost-
lině a obsahuje i velké množství amino-
kyseliny prolin, která rostlině pomáhá se 
zvládáním stresů.

Výhodou je, že v řepce mix se systémo-
vým insekticidem zrychluje vstup účinné 

látky do rostliny. Proto ho lze ve vegetaci 
využít klidně i v pozdější fázi pro preven-
tivní podporu fungicidu v květu a injekci 
P a Cu pro maximální využití N při tvorbě 
výnosotvorných prvků. Vysoká dávka 
prolinu v SuperPhosu navíc výrazně zvýší 

odolnost vůči extrémním teplotám a zlep-
ší práci s vodou. Vše je úhledně zabalené 
v jednom vstupu. U hustších a silnějších 
porostů pšenic jde o skvělé ozdravení 
prostu po zimě i energetickou injekci s P 
a Cu za 280 Kč/ha!
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P2O5 | K2O | Cu | Epin | prolin

Nastartování metabolismu rostlin

Zvýšení odolnosti proti  
fungicidním onemocněním

Lepší využití dusíku z půdy

Fosfor pro silné porosty

N | P2O5 | B | Mn | Epin

aminokyseliny | cytokininy 

Stimulace zakořenění

Skvělé odnožování

Silné a odolné rostliny

Podpora silných porostů

Zefektivnění výživy plodin

Podpora zakořenění

Zlepšení mikrobiálního života 

Rychlý příjem dusíku z půdy

Vyšší výnosy o 5 – 15 %
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Co s horšími porosty?

Častým scénářem letošní sezony budou 
také pšenice na podzim pozdě seté, ať 
už kvůli počasí, nebo sklizni kukuřic. Tyto 
porosty mnohdy stěží vypíchaly, nebo 
nejsou optimálně odnožené, nemají tedy 
dobrou strukturu a než se sezona pořádně 
otevře, je potřeba je zahustit a podpořit 
v růstu, aby se s porostem dalo v průběhu 
roku rozumně pracovat. Čím blíže optimu 
budeme, tím větší prostor má porost 
vyrovnat se s nepřízní počasí v průběhu 
roku. Ideální je využít přes list CCC, cyto-
kininy či mangan pro podporu odnožení, 
fosfor pro podporu zakořenění a metabo-
lismu a aminokyseliny pro dodání potřeb-
né energie slabším rostlinám. U takových 
porostů přidáváme 2–3 l/ha AktiFer 
GROW přes list s prvním postřikem. Do-
dáme fosfor, mangan, bor, aminokyseliny 
a cytokininy. Investice do porostu od 400 
do 650 Kč/ha se v tuto fázi bohatě vyplatí, 
obzvláště pak pokud v průběhu roku přijde 
období přísušků, popálení nebo jiný stres, 

který bude muset porost určitým způso-
bem kompenzovat.

Problém nastává ve chvíli, kdy potřebu-
jeme a chceme porost vybudit i jinak, než 
jen regeneračním přihnojením, ale nemá-
me v době aplikace dostatečnou listovou 
plochu pro příjem výživy i účinných látek. 
Výbornou variantou je aplikovat postři-
kem PlantAktiv pro rostliny v množství 
1 kg/ ha s převážně půdním účinkem na 
podporu zakořenění, stimulaci odnožování 
a hlavně uvolňování a příjem živin z půdy. 
Princip je, že po aplikaci v brzkém jaře 
dojde k výraznému uvolnění a zpřístupnění 
živin (NPS) z minerálních hnojiv i z půdní 
zásoby rostlinám, které díky tomu zrychlí 
svoji regeneraci a dojde i k celkově lepšímu 
využití dodaných živin i dusíku. To bude 
klíčové hlavně v následujících letech při 
výpočtech bilance dodaných a odebraných 
živin z půdy a následné hnojení podle 
těchto hodnot. Čím více živin dodaných do 
půdy dokážeme dostat do rostliny a využít 
je pro tvorbu výnosu, tím lépe pro eko-
nomiku, a tím více prostoru pro následné 

hnojení dalších plodin. Obzvláště to platí 
pro plochy s dodáváním organických hno-
jiv, kde je klíčovým procesem výživy mine-
ralizace a nitrifikace v půdě. PlantAktivem 
usměrníme výraznější uvolňování živin do 
doby, kdy to rostlina využije.

Tato aplikace je základem našich ag-
rotechnik s přihnojováním porostů a její 
účinnost je dlouhodobě hodnocena přes-
nými pokusy v Selgen a. s., na ČZU a Men-
delově univerzitě, v AgroEko Žamberk, 
v ÚKZUZ nebo zkušební stanici v Necha-
nicích. Výsledky jasně ukazují, že se tento 
zásah vyplácí v lepších i horších letech.

Všechny vstupy i naše práce mají za 
úkol co nejsnáze zapojit ověřené moderní 
poznatky a postupy přímo do vaší stan-
dardní agrotechniky. I malá změna pomů-
že dosáhnout velkého přínosu na poli. Pro 
další informace o možnostech v moderní 
výživě a v péči o půdu a rostliny navštivte 
náš web www.bioaktiv.cz.

Ing. Martin Bohuněk
BioAktiv CZ
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Zhodnocení činnosti 
AGROVENKOVA o. p. s. 
v roce 2020
Rok 2020 byl rokem nestandardním, rokem, na který nebudeme rádi díky COVID−19 vzpomínat. 
Tato anomálie se projevila i v činnosti společnosti.

V oblasti přenosu informací, poradenství 
pro zemědělské podnikatele jsme byli, jako 
partner AK ČR, zapojeni po celý kalendářní 
rok do DT 9.Fe. Informace neadresně všem 
zemědělcům v regionu poskytovali akre-
ditovaní poradci Ing. Smítal a Ing. Rektori-
sová a dále Ing. Štěpanovský, Ing. Gracias, 
Ing. Brožková, a to formou odpovědí na 
dotazy e-mailem, telefonicky a bohužel 
kvůli pandemii v malé míře i osobně.

Vycházel už 15. ročník tištěného Zpra-
vodaje, v roce 2020 vyšla 3 čísla. Přenos 
informací probíhal i prostřednictvím 
každodenně aktualizovaných webových 
stránek www.agrovenkov.com, je umož-
něno zasílání týdenního souhrnu informa-
cí (zatím využíváno 47 zemědělci).

I v roce 2020 byl Agrovenkov ak-
tivní v připojení ke skupině Facebook 
a zprostředkovával tak přenos informací 
prostřednictvím této sítě. V současné 
době má 1 600 přátel, většina osob jsou 
obyvatelé Pardubického kraje, kteří nejsou 
spojeni se zemědělstvím.

V oblasti vzdělávání a organizování se-
minářů v roce 2020 proběhly 4 semináře 
s Ing. Smrčkem k novinkám v LPIS a nitrá-
tové směrnici; jarní část v Chrudimi a Ústí 
nad Orlicí a podzimní ve formě webináře.

Organizování 14. ročníku potravinářské 
soutěže MLS PK v roce 2020 a dění kolem 
soutěže ovlivnila rovněž pandemie coro-
naviru a nouzový stav v průběhu roku. Do 
14. ročníku se přihlásilo 29 výrobců s 96 
výrobky. Soutěž byla na jaře přerušena 
a znovu vyhlášena v průběhu prázdnin, 
kdy se v srpnu sešla odborná hodnotitel-
ská komise. Ocenění MLS Pardubického 
kraje se porota rozhodla udělit 26 výrob-
kům. Šesti výrobcům, kteří se do soutěže 
přihlásili poprvé, byl udělen titul „Objev 

roku“. Předávání ocenění neproběhlo 
veřejně, jak jsme plánovali na Krajských 
dožínkách v Pardubicích, ale individuálně 
na provozovnách výrobců. Z důvodu pan-
demie byla omezena možnost prezentace 
regionálních výrobců a propagace jejich 
výrobků na veřejných akcích – vloni to 
byly pouze dvě – Dny Pardubického kraje 
a Koně v akci.

Pro prezentaci oceněných výrobků 
a jejich výrobců byly aktualizovány webo-
vé stránky www.mlspardubickehokraje.cz 
a vydán tištěný katalog. Prodejcům byly 
dle zájmu rozdávány samolepky s ozna-
čením oceněný výrobek MLS Pardubic-
kého kraje a na podzim byl vyroben ka-
lendář prezentující oceněné výrobky. Byla 
vytvořena databáze s 604 subjekty – 
regionální výrobci, služby, provozovny; 
ta byla zpracována do mapy „Vyrobeno 
v Pardubickém kraji“ na portále Mapotic 
https://www.mapotic.com/vyrobeno-v-
-pardubickem-kraji.

Vlivem pandemie byla loňská spolupráce 
se zemědělskými neziskovými organizacemi, 
zemědělskými školami včetně dalších aktivit 
téměř utlumena. Spolupráce se středními 
školami byla zúžena pouze na spolupráci 
s organizátory Technohrátek. Ing. Brožko-
vá byla zapojena do hodnocení projektů 
a společnost předala věcné dary pro vítě-
ze soutěže.

Při komunikaci s veřejností byly využí-
vány webové stránky www.agrovenkov.
com, které jsou každodenně naplňovány 
aktuálními zprávami z několika zdrojů. 
Prostřednictvím webových stránek jsou 
předány informace dle dotačního progra-
mu MZe – 9.F.e.

Pro zasílání elektronické hromadné 
pošty se využívá aplikace E-sender, která 

umožňuje vytváření zpráv v aplikaci a hro-
madné rozeslání bez sankcí za spam.

V roce 2020 Agrovenkov o. p. s. ko-
munikoval se širokou veřejností také 
prostřednictvím Facebooku. Byla zde 
komunikována témata spojená se země-
dělstvím, ale především slouží jako propa-
gace oceněných výrobků MLS Pardubické-
ho kraje. Na konci roku 2020 měla stránka 
1 611 přátel (tj. osob, které dostávají naše 
zprávy). Většina těchto osob jsou běžní 
občané, kteří nejsou vázaní na zaměstnání 
v zemědělství.

Také akce pro veřejnost byly v roce 
2020 z důvodu pandemie omezeny. 
Regio nální výrobce jsme propagovali na 
akcích Dny Pardubického kraje a Koně 
v akci. V říjnu jsme se zúčastnili Dnů ote-
vřených dveří v ZD Sloupnice.

Pro rok 2021 byl zpracován a MZe 
schválen k podpoře projekt „Už vím proč“, 
zaměřený na podporu pozitivního vnímání 
chovu hospodářských zvířat a propagaci 
zemědělství, který je určen pro děti MŠ, 
ZŠ, studenty SŠ, rodiny s dětmi, širokou 
veřejnost. V rámci tohoto projektu byla 
navázána spolupráce se Sítí pro rodinu, 
která sdružuje rodiče s dětmi a projevila 
zájem o účast v tomto projektu.

Aby toho nepříjemného v minulém roce 
nebylo dost, tak koncem minulého roku 
se rozhodla ukončit svůj pracovní poměr 
ředitelka Ing. Brožková. Za její přínos 
rozvoji společnosti je jí třeba poděkovat. 
Věřím, že nový statutární zástupce, který 
se v současné době vybírá ve výběrovém 
řízení, naváže na její práci a posune spo-
lečnost opět dále.

Ing. František Smítal
správní rada Agrovenkova o.p.s.
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Traktor CLAAS AXION 
960 získal ocenění 
Sustainable TOTY 2021
Odbornou porotu zaujal systém CEMOS. Mezinárodní porota složená z 26 odborných novinářů udělila 
traktoru CLAAS AXION 960 CEMOS ocenění Sustainable Tractor of the Year 2021 (Udržitelný traktor roku 
2021). Toto ocenění podtrhuje důležitost a jedinečnost systému CEMOS pro traktory.

Ocenění Sustainable TOTY 2021 obdržel 
traktor CLAAS AXION 960 CEMOS. Spo-
lečně s ním o ocenění usilovalo 17 dal-
ších konkurentů.

CLAAS AXION 960 CEMOS bodoval 
zejména kvůli systému CEMOS, který je 
velkým krokem k udržitelnějšímu země-
dělství. „Veškerá technologie dostupná 
u tohoto traktoru je snadno použitelná. 
CEMOS dokáže optimalizovat technologie 
a veškerou elektroniku, v neposlední řadě 
optimalizuje tlak v pneumatikách. Díky 
tomuto systému má traktor pozoruhod-
nou úsporu paliva a dosahuje mnohem 
efektivnějšího výkonu na poli za jakýchkoli 
pracovních podmínek,“ uvedla k traktoru 
hodnotící komise složená z novinářů.

CLAAS představil nejnovější řadu vel-
kých traktorů AXION 900 v září loňského 
roku. Jednou z novinek je možnost trak-
tory na přání vybavit (i zpětně) systémem 
pro regulaci tlaku v pneumatikách CLAAS 
CTIC a systémem CEMOS. Systém CEMOS 
nedávno získal štítek „DLG approved/DLG 
schváleno“ díky dosažení úspory paliva 
až 16,8 % a 16,3% zvýšení produktivity při 
kultivaci (DLG test report 7096).

Ukázalo se, že jedinečný systém CE-
MOS pro traktory významně zvyšuje 
účinnost při použití závaží a regulace tlaku 
v pneumatikách. To prospívá nejen farmá-
řům a podnikům služeb z hlediska tlaku 
na čas a náklady, ale v mnoha ohledech 
také životnímu prostředí. Spotřeba paliva, 
emise CO2 a zhutňování půdy jsou pouze 
tři aspekty, které jsou z hlediska udrži-
telnosti pozitivně ovlivněny systémem 
CEMOS. Nechybí ani integrovaný asistent 
pluhu – pomáhá dosáhnout ideálního 

nastavení pro pluhy od osmi předních 
výrobců.

Traktory CLAAS AXION 900 pokrývají 
výkonový rozsah od 325 do 445 koní 
(maximální výkon) a splňují emisní normu 
Stage V. Systémem CEMOS lze traktory 
Axion 900 CMATIC, Axion 800 CMATIC 
a Arion 500/600 CMATIC vybavit již z vý-
roby. Systémem CEMOS Touch lze zpětně 
dovybavit traktory od modelového roku 
2018.

V rámci polního testu „DLG approved“ 
dokázala technologie CEMOS snížit spo-
třebu paliva u všech testovacích posádek 
ve srovnání s jejich vlastním individuálním 
nastavením traktoru a současně zvý-
šit plošný výkon u 80 % posádek – což 
dokazuje, že systém pomáhá zlepšovat 
dovednosti i těch nejzkušenějších obsluh. 
Pro všechny traktory AXION je k dispozici 
nejnovější generace systémů pro regulaci 
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Rozhovor 
s Ing. Štěpánem Kalou
Jaký je Váš vztah k Pardubickému kraji?
Musím říct, že tato otázka mě pře-
kvapila, ale mile překvapila. Můj vztah 
k Pardubickému kraji je více než kladný. 
Abych byl konkrétnější: na Pardubicku 
mám řadu velmi blízkých přátel jako 
je například rodina Urbanova z oblasti 
Železných hor, kteří vlastní zemědělský 
podnik. Je pravdou, že před tím, než 
jsem nastoupil na ÚZEI 2016 jsem byl 
u nich na farmě, abych si osvěžil někte-
ré věci, které jsem se učil na univerzitě 
v předmětech zaměřených na živočišnou 
a rostlinnou výrobu, které pro mě, jako 
absolventa Provozně ekonomické fakul-
ty ČZU, nebyly v minulosti úplně priorit-
ními tématy.

Opět, když budu konkrétní, například 
jsem si osvěžil, co je to plynulý pás zele-
ného krmení nebo kdo je to suchostojka, 
jaké jsou běžné porážkové hmotnosti 
u býčků. Také jsem měl možnost vidět, jak 
také může vypadat podnik v ANC (LFA) 
oblastech v okolí Sečské přehrady, bylo mi 
umožněno navštívit jednoho zpracovatele 
masa ze Slatiňan, kde jsme diskutovali 
o fungování trhu s masem v rámci Ev-
ropy, jeho cenotvorba a spousty dalších 
zajímavostí, se kterými jsem si vystačil na 
prvních pár dní v nové funkci.

Vlastě by se dalo říct, že mé působení 
v resortu ministerstva zemědělství ÚZEI 
začalo na Pardubicku.

Rád se do této oblasti vracím a je prav-
dou, že jsem každoročně zván a účastním 
se mysliveckých honů v Železných horách 
a dalších akcí, jako je Svatojakubská noc, 
kde jsem se několikrát i účastnil stavění 
hranice na pálení čarodějnic.

Musím říct, že v jednom období mého 
života jsem několik let byl na Pardubic-
ku v podstatě každý týden, konkrétně 
Heřmanův Městec, anebo Ronov nad 
Doubravou. Dokonce nechybělo mnoho 
a obrazně řečeno jsem se téměř přiženil 
do Heřmanova Městce, ale jak říká kla-
sik „člověk míní a život mění“, ale bylo to 
krásné období.

Na Pardubicko nikdy nezapomenu, 
vždy jsem tam rád jezdil, jezdím a také se 
tam rád vracím.

Co je dle Vás hlavním cílem práce 
zemědělce v dnešní době? Považujete 
národní zemědělství za obor pro národní 
hospodářství významný i v dnešním 
globálním světě?
Myslím, že smysl zemědělství, a tedy i cíl 
práce zemědělce, by měl být stejný už od 
vzniku zemědělství tedy téměř 10 000 
let, a to:

Ve svém nejširším smyslu využívá 
přírodní zdroje k „produkci komodit zajiš-
ťujících život obyvatel, včetně potravin, 
textilních vláken, lesnických produktů, za-
hradnických plodin a souvisejících služeb 
s ohledem na udržitelné hospodaření“.

Je ale pravdou, že dnešní moderní, 
globální a mnohdy hektická doba klade 
na současné zemědělce mnohem větší 
nároky a cíle, než je uvedeno výše, a to 
zejména v oblasti administrativní, ale 
i toho, že zemědělec musí znát a vyhod-
nocovat mnohem více vlivů na jeho farmu, 
a to jak na národní úrovni, mezinárodní, 
ale i globální.

Například výsledná cena komodit a fi-
nálních produktů je už mnohdy ovlivňová-
na globálními vlivy, jako je třeba poptávka 
asijských trhů po kravském mléce nebo 
u rostlinných komodit zahraniční komodit-
ní burzy, které určují cenu nebo poptávka 
z USA, a spousty dalších faktorů.

Je více než zřejmé, že pokud by země-
dělec měl sledovat všechny tyto faktory 
a další povinnosti, novinky, které by mohl 
plnit nebo se jimi inspirovat, tak by mu na 
„produkci komodit zajišťujících život oby-
vatel“ nezbývalo dostatek času.

I přes tuto mou úvahu se domnívám, 
že čeští zemědělci velmi dobře inovují 
a snaží se jít s trendy, i když jak mnozí 
uvádějí při individuálních diskusích, že to 
stojí velké úsilí a odříkání. Lze tedy kon-
statovat, že se nejedná o pouhé zaměst-
nání nebo podnikání, ale je to celospole-

čenské poslání, a tak je k tomu potřeba 
přistupovat.

Národní zemědělství jednoznačně 
považuji za obor pro národní hospodářství 
významný i v dnešním globálním světě.

Považujete zemědělství za atraktivní 
obor?
Ano, zemědělství považuji za vysoce 
atraktivní obor, ve kterém, pokud kdokoliv 
chce, může najít multioborový přístup 
jako v málokterém jiném odvětví. Je škoda 
a je pořád velká skupina laické veřejnosti, 
která má stále představu, že zemědělství 
znamená, cituji z jednoho průzkumu o ná-
zoru na zemědělství u mladé generace: 
„Montérky, hnůj, traktor, málo peněz, za-
staralé, nemoderní“. Stále převládá před-
obraz možná někde z období 70.–80. let 
minulého stolení.

Sám se ptám, kde mladá generace 
bere tyto představy o zemědělství, a jak je 
změnit. A to zejména proto, že zeměděl-
ství moderního typu už je více o zpraco-
vání dat a poznatků vědeckých, které jsou 
u krmiv někdy i na úrovni laboratorních 
rozborů atd. To mi přijde jako velmi mo-
derní a atraktivní.

Na druhou stranu sleduji už jistý 
odklon od touhy po zaměstnání v kor-
porátním prostředí a příklon k přírodě 

Ing. Štěpán Kala, MBA, Ph.D. – ředitel ÚZEI
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a zaměstnání v souvislosti s tímto za-
měřením. Tedy jestli bych mohl udělat 
takovou osobní prognózu, myslím, že 
přijde doba, kdy se začnou opět lidé více 
zajímat o zaměstnání v zemědělství 
a přidružených oborech, bude to ale 
přicházet spolu s generační obměnou 
napříč odvětvími.

Proč se podle Vás potýká s generačním 
problémem?
Myslím, že image zemědělství mezi mla-
dými lidmi není ideální a nedaří se ji příliš 
dobře budovat. A tak mnohdy ani neprah-
nou po vzdělání v zemědělských oborech. 
Na tuto problematiku je možno pohlížet 
z několika úhlů.

1)  může být vliv rodiny (rodičů) na výběr 
střední školy. Rodič má velký vliv na 
směřování svého potomka v rámci 
vzdělávání, a to minimálně do úrovně 
střední školy. Toto nepřímé ovlivňování 
rodičem probíhá už na prvním stupni 
základní školy, kdy už dětem vymlou-
vají a vysvětlují, co není dobré povolání 
a co naopak je. Typický příklad, když 
dítě řekne rodičům, že chce být pope-
lář, většina rodičů neřekne, to je skvělá 
perspektiva. Je otázkou, zda směrem 
k zemědělským zaměstnáním také 
nevzniká podobné usměrňování dětí 
rodiči.

2)  Dalším úhlem pohledu je problematika 
středních zemědělských škol, a to z po-
hledu, když se studenti na školy hlásí, 
mnohdy se jedná až o jednu z mnoha 
variant, kde lze studovat a mnohdy 
střední zemědělská škola je záložní 
varianta.

3)  Neméně důležitým tématem je odliv 
absolventů středních zemědělských 
škol do jiných oborů. Z diskusí s ře-
diteli Středních zemědělských škol 
mám poznatek, že dost absolventů jde 
například k policii, hasičům a k jiným 
bezpečnostním nebo záchranným 
složkám, a to z toho důvodu, že ab-
solventi zemědělských škol se nebojí 
manuální práce a umí si poradit v růz-
ných situacích, které jsou, řekněme, 
i pracovně nekomfortní. Je otázkou, 
zda na tuto problematiku by mohla 
praxe zemědělských podniků lépe 
reagovat ve smyslu větší nebo hlubší 
spolupráce se středními školami a re-
krutovat potenciální zaměstnance již 
v průběhu studia.

4)  Další úhel pohledu může být na úrovni 
univerzit se zemědělským zaměřením 
a skladbou studijních oborů. Kde vi-
dím určitý odklon od klasických oborů 
k takzvaným výklenkovým oborům, 
které jsou spíš reakcí na vývoj módních 
trendů a poptávky ve vzdělávání než 
snaha řízení vzdělanostního profilu, 
v horizontu generačních obměn.

Domnívám se, že generační obměna je 
v dnešní době založena spíše na předává-
ní v rámci jednotlivých rodin tzv. z „otce na 
syna“ myšleno obrazně.

Jak vnímáte práci a význam Agrární 
komory ČR?
Význam AK ČR vnímám jako podstatný, 
z pohledu ÚZEI máme s AK velmi dobrou 
spolupráci, a to jak na úrovni prezidia, tak 
na úrovni jednotlivých regionálních komor.

Velmi oceňuji a vážím si současné kon-
struktivní diskuze nad tématy, která spo-
lečně s Agrární komorou a dalšími nevlád-
ními organizacemi posouváme dál. Toto 
je dle mého soudu jediný úspěšný model 
posouvání problémových oblastí dále. 
V rámci politiky ÚZEI k nevládním organi-
zacím máme velmi otevřený přístup, a tak 
není problém, a musím říct, že to velmi 
dobře funguje, když představitel nevládní 
organizace zavolá, napíše apod. s dota-
zem, informací apod. Vždy se snažíme 
hledat cestu, jak problém, dotaz, případně 
zmíněné téma vyřešit. Musím říct, že se 
nám to ve většině případů velmi daří.

Jak byste zhodnotil současnou situaci 
v zemědělství – (ceny komodit, 
trh s půdou, velký vliv obchodních 
řetězců)? – můžou být jiná témata 
z vašeho pohledu
Toto je velmi široká otázka. Současná 
ekonomická situace našeho zemědělství 
a většiny podniků je v porovnání s jiný-
mi národohospodářskými sektory ČR 
v podstatě velmi příznivá, a to myslím 
i vzhledem k situaci s COVID- 19, protože 
některé obory byly postiženy zcela zásad-
ně. V rámci zemědělství vlivem výpadku 
gastro sektoru a dalších návazných od-
větví vznikl problém s odbytem některých 
komodit, ale na druhou stranu došlo 
k nárůstu odbytu v rámci retailu v podobě 
hotových výrobků. Nutno však poukázat 
i na značný vliv dotací při stabilizaci a ze-
sílení sektoru zemědělství, a to zejména 
v nepříznivých obdobích.

Pokud jde o trh půdy, působí na něm 
v rámci otevřeného, tedy v podstatě ne-
regulovaného trhu, ekonomicky silní hráči 
a sílí tak nejen uživatelská, ale částečně 
i vlastnická koncentrace půdy. Posilování 
vlastnické koncentrace půdy však může 
přinášet pozitivní dopady do větší sta-
rostlivosti o kvalitu půdy než v některých 
případech u pronajímané půdy. Dalším 
tématem je možnost ochrany půdního 
zemědělského fondu různými nástroji 
ze strany státu, respektive legislativy. 
Na trhu s půdou ale také existuje řada 
subjektů, které nemají se zemědělskou 
činností nic společného, a pouze realizují 
spekulativní nákupy zemědělské půdy, 
a tím dosahují i zvyšování ceny půdy, to 
není rozhodně pozitivní skutečnost.

Pokud jde o trh a ceny komodit, je nut-
no respektovat, ale také zároveň využívat, 
že Česko je součástí jednotného trhu 
EU. Na tomto trhu se mohou střetávat 
konkurenti EU s rozdílnými podmínkami 
včetně národních podpor, které mohou 
vytvářet tržní rozdíly. Domnívám se však, 
že největší vliv na ceny zemědělských 
výrobců (CZV) má schopnost našich ze-
mědělců se sdružovat do skutečně efek-
tivních obchodních organizací a využívat 
všech možných tržních kanálů, tzv. krát-
kých řetězců tak, jak je to pěkně viděl 
například u komodity kravského mléka. 
Nutno také v této souvislosti připomenout 
vliv českého potravinářského průmyslu, ve 
vztahu k výrobě produktů s vyšší přidanou 
hodnotou. Ve zpracování lze vidět jed-
noznačně pozitivní trend směrem k větší 
produkci produktů s vyšší přidanou hod-
notou, i když prostor ke zrychlení tohoto 
trendu je stále velký.

Tato skutečnost může také být mnoh-
dy příčinou velkého podílu vývozu „laciné“ 
suroviny (mléka, jatečného skotu, obilí, 
řepky atd.) a dovozu výrobků s vyšší 
přidanou hodnotou, včetně potravin do 
obchodních řetězců.

Obchodní řetězce, ať se nám to líbí či 
nelíbí, do značné míry respektují zájmy 
českých spotřebitelů, protože jejich cílem 
je levně koupit a prodat s ohledem na 
kupní sílu zákazníka. Bohužel Český ma-
loobchodní trh s potravinami je přepro-
movaný, a až 80 % tržeb je realizováno ve 
slevových akcích, což má za důsledek, že 
je český zákazník cenově citlivý.

Je pravdou, že obchodní řetězce mají 
i z tohoto pohledu v celé vertikále rozho-
dující vliv u převažující části potravin (ne 
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však u všech). Bohužel, proti tomu stojí 
slabší ekonomická pozice našich potravi-
nářů a menší organizovanost zemědělců, 
nehledě na významný vliv tzv. informační 
asymetrie ve prospěch „silnějších“. Byl 
bych rád, aby se čím dál tím více tato ne-
rovnováha balancovala opačným směrem.

Jak vidíte SZP v příštím období a její 
dopad na naše zemědělství?
S velkou pravděpodobností bude SZP 
v příštím období do určité míry propojena 
s ambiciózními požadavky strategických 
dokumentů EU, byť o některých požadav-
cích si můžeme myslet různé věci.

Pokud bychom připustili tento předpo-
klad, bude nutné připravit podmínky po-
litiky pro český agrární sektor tak, aby při 
plnění náročných strategických cílů nebyla 
snižována potravinová bezpečnost Česka, 
ani ekonomická situace sektoru a jeho 
podniků. Musím říct, že Ministerstvo 
zemědělství ČR se snaží ve vyjednávání 
nové SZP tuto pomyslnou „zatáčku“, která 
hrozí českému zemědělství, co nejvíce 
vybrat, aby nebyla příliš prudká.

Už několikrát historické milníky čes-
kého zemědělství ukázaly na odolnost, 
stabilitu a sílu českého zemědělce a ce-
lého sektoru, tak i v případě nové SZP lze 
přijmout úvahu, že České zemědělství ve 
své stabilitě má předpoklady zvládnout 
i tuto hrozbu/výzvu.

Tuto stabilitu spatřuji jednak v síle vel-
kých podniků, které mohou určitě využít 
výhod ze své velikosti při zajišťování oče-
kávaných přísnějších podmínek, i když to 
s sebou pravděpodobně ponese i zapojení 
do různých ekosystémových služeb. Ale 
i ve struktuře a výrobním zaměření střed-
ních a malých podniků, které budou muset 
také plnit nové podmínky, a pro mnohé 
z nich to nebude jednoduché měnit stáva-
jící systémy hospodaření.

Příležitostí v rámci nového nastavení 
SZP bude také rozvinutá výzkumná zá-
kladna rezortu, pro niž se právě připravuje 
nová koncepce rezortního výzkumu, která 
by měla být schopna zajistit potřebné vý-
stupy pro nové podmínky, a také rozvíjející 
se poradenské služby, do kterých se prav-
děpodobně zapojí i nevládní organizace, 
přímo navazující na výzkum.

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

Tady jako zástupce ekonomického ústa-
vu musím zmínit závěr celoevropských 
ekonomických výzkumů, které upozor-
ňují na skutečnost, že dotace s vazbou 
na produkci jsou možným rizikem naru-
šování konkurenčních podmínek jednot-
ného trhu EU, a že tzv. decoupling, tedy 
oddělení přímých plateb od produkce, je 
dlouhodobým úsilím aplikovaným v rám-
ci SZP.

Z těchto závěrů lze konstatovat, že 
bude velmi náročné dosáhnout ve vy-
jednáváních vyšších % podílů na přímých 
platbách. Vzhledem k této skutečnosti 
je velmi pravděpodobné, že dosažení 
12–15% podílu přímých plateb spojených 
s produkcí z celkového objemu těchto 
plateb v nové SZP bude pravděpodobně 
dlouhodobější „kompromisní maximum“, 
ale uvidí se, jak dopadnou vyjednávání 
v těchto oblastech.

Jsou v ČR srovnatelné podpory u citlivých 
komodit a v LFA jako v okolních zemích?
Je nutno zvlášť posuzovat platby na 
citlivé komodity a platby LFA. Pokud jde 
o platby na citlivé komodity, každá země 
EU si (v rámci celoevropsky dohodnu-
tého, výše zmíněného maximálního po-
dílu těchto plateb na celkových přímých 
platbách) sama zvolí spektrum citlivých 
komodit a úroveň příslušných plateb, 
resp. sazeb na 1 ha, 1 tele či 1 DJ. Úroveň 
těchto sazeb by měla přispět k nesnižo-
vání příslušné produkce či ekonomické 
situace producentů, nikoliv však ke zvy-
šování produkce. Při zvyšování produkce 
je pak obtížné obhájit tento typ podpor 
v rámci Evropské komise. Nejsem si jist, 
zda si všichni zemědělci tuto skutečnost 
uvědomují a znají.

Mozaika podpor v tomto směru podle 
zemí EU je pochopitelně velmi pestrá. 
Jsou země EU, např. Německo, které se 
do nového období dobrovolně vzdávají 
veškerých plateb spojených s produkcí, 
aby se jimi nezasahovalo do konkurenč-
ního prostředí nejen v rámci jednotného 
trhu EU, ale i v rámci rozsáhlého hete-
rogenního agrárního trhu Německa. Na 
druhou stranu jsou státy jako Portugal-
sko nebo Finsko, kde je nabídka těchto 
podpor velmi využívána na úrovni vyšší 
než u nás.

Pokud jde o platby LFA, i tam si každá 
země EU v rámci „balíku“ Pilíře 2 urču-
je jak celkový objem podpor LFA (nyní 
ANC – oblasti s přírodním omezením), 

tak sazby pro jednotlivé kategorie ANC, 
a to všechno včetně příspěvku národních 
zdrojů jako spolufinancování. Míra spo-
lufinancování se podle zemí EU liší, a tím 
může skutečně růst určitá disproporce 
v této oblasti.

Je nutno si však uvědomit, že platby 
ANC jsou primárně zaměřeny na to, aby 
nedocházelo k opouštění zemědělské 
půdy a zanedbávání údržby krajiny a musí 
být jako specifické zemědělské kompen-
zace odůvodněny reálností a mírou rizik 
v tomto směru v kontextu ekonomické 
úrovně (reálné parity kupní síly) příslušné 
země EU.

V jakém typu obchodů nakupujete 
potraviny nejčastěji?
Denní běžný nákup realizuji nejčastěji 
v prodejně malého formátu, kritérium 
výběru této prodejny je ryze praktické, 
a to je dostupnost. Je totiž situována cca 
300 m od mého bydliště. Je pravdou, že 
ceny jsou vyšší než ve velkých řetězcích, 
ale na druhou stranu sortimentní zastou-
pení českých produktů v kategorii mléč-
ných a masných je dostatečné. Pokud je 
to možné, upřednostňuji české výrobky.

Nákupy většího rozsahu nakupuji 
v prodejnách velkého formátu. Čerstvé 
potraviny ve specializovaných prodejnách.

Řešíte původ surovin i v restauraci?
Někdy ano, záleží, do jaké restaurace jdu 
a co si dávám. Například když si objednám 
hovězí steak a není v menu uveden původ, 
tak se doptám na původ produkce.

Jste gurmán, a jaké je Vaše oblíbené jídlo 
a pití?
Nevím, zda se mohu nazývat gurmánem, 
ale dobré a kvalitní jídlo mám rád. Záběr 
mám široký, vesměs mezinárodní kuchy-
ně. Je ale pravdou, že jsem vyrůstal na 
ryze české kuchyni, dlouhou dobu byla 
favoritem svíčková na smetaně s alternací 
zvěřinového masa. Velmi mám rád kachní 
maso na grilu.

Co se týče pití, je to vcelku jednodu-
ché, dobré víno není třeba zmiňovat, také 
kombinace GIN a TONIC v různých alter-
nativách pochutin, které se dají použít 
do nápoje, jako je třeba zázvor, brusinky, 
tymián, chilli apod. a také dobrá „whiska“ 
není špatná volba. Jsem rád, že i Česká re-
publika se v rámci produkce Ginů a Whisek 
zapojila a sbírá i těmito produkty meziná-
rodní ocenění.
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Nové, nepoužité pneu za VÝHODNÉ ceny
17,5L-24 10PR Mitas, šíp 2 ks à 8 300 Kč
600/70R28 154D MachXBIB Mich., šíp 1 ks à 23 000 Kč
540/65R34 AC65 Conti, šíp  2 ks à 21 500 Kč
650/65R38 157/166D Cultor, šíp  2 ks à 31 000 Kč
520/70R38 Fir 8000, 20 %, šíp  1 ks à 5 000 Kč
9,5R48 (230/95R48) Dněpro, 129A8, šíp  2 ks à 4 700 Kč
24R20,5 Mich., kostka  2 ks à 23 600 Kč
600/55-26,5 163C, Alliance A328  1 ks à 20 000 Kč

  Agrotrans Otice s.r.o., 747 82 Štáblovice 179
Tel. +420 553 791 319, www.agrotrans-otice.cz a1

00
84

šíp kostka A328

kontakt: Agrotrans Otice s.r.o., tel.: 603 508740 

Radličkový aplikátor 
kejdy AGROTRANS
pracovní záběr 4,5 m,
3-řadý,
dělící hlava Vogelsang, 
nový-nevyužitý

cena:

500 000,- Kč

cena:
740 000,- Kč

Diskový aplikátor 
kejdy do travního 
drnu VREDO
pracovní záběr 7,2 m,
dělící hlava Vogelsang,
automatické mazání,
pěkný, plně funkční

a10084.indd   1 5.3.2021   9:48:40



43ZPRAVODAJ  RAK PA – D UB E N 2021

Recepty
Pobavilo mě krátké video na internetu, kde na pánvi maminka obracela ubrousek a na něm stálo „já 
nevím“. Tedy je to rok, co nám v našich životech „úřaduje“ korona a tak mi dají za pravdu ti, kteří měli 
nebo mají děti doma na distanční výuce. 

Kromě své práce, IT odborníka, protože 
pořád „internet nejede“ a „já si to vyma-
zal“, se většina stala kuchařem na plný 
úvazek. Padá tedy více než často otázka 
zoufalých kuchařů do řad zbytků rodiny, 
co by sis dal k obědu, k večeři a také často 
padá právě odpověď „Já nevím!“. Přiznám 
se, že už jsem také často nevěděla co, 
a ptala se těch, co se stravují někde jinde, 
co měli k obědu, abych se inspirovala. 
Zhruba tak měsíc nikdo neměl potřebu 
sladkého od Vánoc. Nyní už ale pomalu 
a polehoučku sem tam něco upéct chce. 
Přináším zimní polévku – pěkně hustou 
a s masem, takže se může stát i samot-
ným chodem například k večeři a která 
nás opravdu nadchla, a tak není důvod 
nechávat ji jen na zimu. Zvěřiny je letos 
dost, a tak jsem zařadila vyzkoušenou 
klasiku. Omáčka připomíná svíčkovou, 
není v ní však smetana. Sladkost nebude 
žádná novinka, ale oprášený biskupský 
chlebíček. Pekla jsem i novou bábovku, 
mohli byste o ní brousit leda kosu. Chle-
bíček se ale opravdu povedl, a protože má 
málokdo nervy na pokusnictví, bude sáz-
kou na jistotu.

Zimní polévka

Potřebujete: pórek, máslo, 2 měkké 
sýry (tavené), smetana, syrová sekaná 
(0,250 kg), cibule, brambory, sůl, pepř

Postup: Na másle osmahneme cibulku, 
přidáme mleté maso, nakrájený pórek 
a zalijeme vývarem nebo vodou. Přidáme 
nakrájené brambory na kostičky. Až jsou 
brambory měkké, přidáme tavené sýry, 
zalijeme smetanou a dochutíme kořením.

Srnčí hřbet na víně a zelenině

Potřebujete: srnčí hřbet, slanina, máslo 
(může být i sádlo), divoké koření, kořenová 
zelenina, cibule, červené víno, 1 polévko-

vá lžíce cukru, rybízový džem, popřípadě 
mouka na zahuštění

Postup: Hřbet očistěte od blan a prošpi-
kujte. Posypte divokým kořením a solí 
a můžete nechat odležet (pokud nemáte 
čas, nevadí, vařte hned po přípravě). Na 
másle orestujte zbytek slaniny a pak 
opečte prudčeji hřbet, aby se maso 
zatáhlo. Hřbet vyndejte a do výpeku 
dejte cibuli. Až zesklovatí, zasypte ji 
cukrem a nechte karamelizovat. Na ni 
dejte nakrájenou nebo nastrouhanou 
kořenovou zeleninu, kterou opečte. Až 
se obdělá, zalijte vínem a přiměřeně 
podlijte vodou. Hřbet vraťte do této 
směsi a dejte péct. Nejprve mírně na 
160 °C cca 30 min. a poté teplotu zvyš-
te na 180–190 °C a pečte doměkka 
(1–1,5 hodiny, dle stáří zvířete a velikos-
ti hřbetu). Poté maso vyjměte a zeleninu 
rozmixujte. Podle konzistence buďto 
ještě podlijte a nařeďte nebo zahustěte 
moukou. Nakonec dejte lžičku rybízové-
ho džemu (já dala víc), můžete okyselit 
citronem. Jako příloha jsou doporučené 
knedlíky houskové, karlovarský, ale třeba 
i bramborové nočky.

Biskupský chlebíček

Potřebujete: 120 g másla, 100 g moučko-
vého cukru, 150 g hladké mouky, 4 vejce, 
½ prášku do pečiva, kandované ovoce, rozin-
ky, ořechy, čokoláda (přísady dle vaší chuti)

Postup: Bílky oddělíme od žloutků. Žlout-
ky utřeme s cukrem a přidáme máslo. 
Do pěny zašleháváme mouku s kypřicím 
práškem. Bílky ušleháme v tuhý sníh, ten 
pak opatrně vpravíme do směsi s moukou. 
Nakonec zapracujeme kandované ovoce aj.

Pečeme cca na 170 °C asi 40 minut. 
Každá trouba peče jinak – udělejte test 
špejlí, zda je dobře upečeno – těsto po 
vpichu špejlí na ní nezůstane.

Upečený chlebíček můžeme jen pocuk-
rovat nebo polít polevou.
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Agra Group, a. s.

Agra pojišťovna, o. s.

Agrospol Czech, spol. s r. o.

Agrotrans Otice, s. r. o.

ASTORIE, a. s.

BASF, spol. s r. o.

BioAktiv CZ, s. r. o.

Envi Produkt, s. r. o.

INNVIGO Agrar CZ, s. r. o.

MACH DRŮBEŽ, a. s.

Sberbank CZ, a. s.

Selgen, a. s.

UPL Czech, s. r. o.

AGRALL, a. s.
zemědělská technika

Agricol, s. r. o.
výroba mléčných výrobků

Agroteam CZ, s. r. o.
dotační zemědělské poradenství

Comagrin, a. s.
obchod s komoditami

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

Generali Česká pojišťovna, a. s.
pojišťujeme všechny oblasti vašeho života

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

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 zvířat 
a domácích zvířat, zvěře i koní

Generální partneři Hlavní partneři

Madiální partner

Partneři

AG NOVACHEM, s. r. o.
AGROSTAV Ústí nad Orlicí, a. s.
Boviline, s. r. o. 
Česká spořitelna, a. s.
Leading Farmers, a. s. 
LUMIUS, spol. s r. o.
MASO UZENINY POLIČKA, a. s.
Moreau Agri, spol s r. o.
Syngenta Czech, s. r. o.
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