
Zpravodaj

Divný rok
Určitě se letošní rok do dějin zapíše jako epidemiologicky významný z hlediska 
celosvětové covidové pandemie. Jasně se ukázalo, jak i v globálním světě 
potřebujeme najednou to základní.

A to je zdraví. Ukázalo se, že i po více než 100 le-
tech od španělské chřipky lidstvo proti novým 
virům bojuje ve velké míře úplně stejně, a to po-
mocí roušek, větší vzájemnou izolací a větším 
důrazem na hygienu. Ukázalo se také logicky, že 
národní zájmy v situaci vyšší nouze vítězí nad po-
hledem EU, a stejně tak, že zemědělci, potraviná-
ři, ale i obchodníci dokázali zásobovat obyvatele 
i v době nouzového stavu. Oprávněně mluvíme 
s úctou o zdravotnících, oprávněně se snaží-
me pomáhat těm, kteří ne vlastní vinou nemoh-
li provozovat své podnikání, ale myslíme si, že 
pomoc by si zasloužili i ti, kteří provozy ze své 
podstaty zavřít nemohou, protože už by je ne-
otevřeli, a navíc národ by toto uzavření pocítil 
více fatálně, než se mu v době dostatku zdá.

Covidová situace ukázala, jak důležité je mít 
vlastní vyspělé zdravotnictví, a domníváme 
se, že i naznačila, jak totéž platí i pro zeměděl-

ství a potravinářství. Letošní rok také přesvěd-
čil řadu i vícepamatujících lidí, že elektronická 
komunikace od elektronického receptu až třeba 
po videokonference má něco do sebe a snižu-
je nejen riziko nákazy, ale i šetří čas. V letošním 
roce se v řadě zemí, rodin a osudů řešilo téma 
život nebo peníze (míra omezení ekonomiky), ži-
vot nebo svoboda (po všech volbách v řadě zemí 
se zvětšilo procento nakažených), zodpověd-
nost nebo zbabělost atd. Všechna tato dilemata 
nepomáhají lidské pohodě, a proto byl rok 2020 
divný, a bude i drahý v prvé řadě tam, kde se ži-
voty nepodařilo zachránit, a pak v řadě druhé 
i z ekonomického pohledu, protože nevím, jestli 
některá opatření, ať už u nás, ale i v EU, jsou ve 
prospěch celé ekonomiky nebo jen určité skupi-
ny voličů.

Divný pocit máme letos mnozí i z vyjed-
návání naší nové společné zemědělské po-
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Hodnocení výsledků 
zemědělských podniků 
na základě dat FADN 
(článek ÚZEI)
FADN je nástrojem pro hod-
nocení příjmů zemědělských 
podniků a dopadů společ-
né zemědělské politiky. Je je-
diným zdrojem mikroekono-
mických údajů založených na 
harmonizované metodice. 
Na základě dat tohoto šetře-
ní bylo provedeno následující 
hodnocení.
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Rozhovor s Janou 
Trojanovou – herečkou 
a moderátorkou našich 
dožínek
Letos si tak maximálně udělá-
me koncert doma v obýváku. 
:-/ Bude to určitě jiný advent, 
ale věřím, že si ho s rodinou 
užijeme.
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Rozhovor s novým radním 
pro venkov, životní 
prostředí a zemědělství 
Bc. Miroslavem Krčilem
Říkám to opakovaně – osob-
ně v koronavirové krizi přes 
všechna její negativa vidím 
jednu obrovskou příležitost 
pro Českou republiku. A tou je 
nastartování procesu k potra-
vinové soběstačnosti.



2 ZPRAVODAJ  RAK PA – PROSINEC 2020

litiky. Riziko zastropování je přes velké úsilí stálé, a kdyby do-
padla například verze EP, tak nevím, jak Česká republika může 
mluvit o naší společné zemědělské politice, když zastropová-
ní by u nás mělo daleko větší dopad než třeba v sousedním Pol-
sku. Nejde však hlavně o dopad primárně na největší naše firmy, 
ale jde o dopad do naší živočišné produkce a do naší potravino-
vé bezpečnosti, třeba pro takové situace, kdy se mluví o zavírání 
hranic, jak tomu bylo letos. Proč máme my, aktivní zemědělci, 
v naší zemi z tzv. naší SZP dlouhodobě pocit, že se v prvé řadě 
jedná o to, abychom dostali peníze za to, že budeme tzv. držet 
hubu a krok, tj. vyklidit trh a pečovat o krajinu. Například čís-
la o zahraničním obchodě či o produkci na ha svědčí o tom, že to 
nemusí být jen náš subjektivní pohled. U nás se najde velká část 

lidí a zákonodárců, kteří v zájmu společenské objednávky a vo-
lebních preferencí zahodí zbytky selského rozumu a hlasují pro-
ti potravinářské bezpečnosti v této zemi. Jak líbivě zní, nepou-
žívejte pesticidy, hnojiva, širé rodné lány do 30 ha v některých 
k. ú. i do méně hektarů.

Uvědomuje si někdo, že když se všechna tato líbivá hes-
la hodí na hlavu zemědělcům a dostanou méně podpor, a tak 
vypadá návrh SZP, že zemědělci musí vedle využití už malé-
ho prostoru na zvýšení své rentability zdražit, a to výrazně 
své produkty, a tím i potraviny, a přitom stále hodně lidí ve fi-
nále volí peněženkou. U nás to má ale zemědělec o to složitěj-
ší, že naše země sousedí se státy, které jsou bohatší (Rakous-
ko, Německo) nebo dotačně pružnější a silnější (Polsko) a hrozí, 
jestli nebudeme mít s těmito stejné podmínky, že budeme stále 
více vyklízet svůj trh s přidanou hodnotou. Toto bohužel není jen 
o SZP, ale rozdílných národních podporách a podmínkách při ote-
vřených hranicích. Takže třeba nebudeme moci pro naše obča-
ny zdražit na pultech převážně zahraničních obchodníků, protože 
tu bude levnější dovoz sice dotačně a kvalitativně různě ovlivně-
ný, ale na to zatím náš zákazník neslyší tolik, jak zákazník třeba 
v Německu. Rovnat se s okolními zeměmi je důležité a národo-
hospodářsky návratné více, než ušetřit pár mld. na podpo-
ru komodit s přidanou hodnotou či výchovu zákazníka a více 
a více přitom nenávratně vyklízet trh.

U řady nápadů SZP je legitimní znát dopady těchto třeba dobře 
míněných záměrů. Snížíme v EU výnosy, nezavedeme GMO a o to 
více vykácíme pralesů v jiné části světa a dodáme tam techni-
ku na rozvoj průmyslu, je toto celosvětově ekologicky smyslu-
plné. Stanovujeme si v EU cíle, o kolik snížíme spotřebu pestici-
dů, hnojiv a neměli bychom si všímat taky pokroku v zemědělství 
než jen cesty zpět. To, co dnes pěkně zní, může příštím genera-
cím, když už dnes k líbivým heslům nepřidáme odborné objek-
tivní dopadové studie, znít pěkně falešně. Zabývá se někdo tím, 
o kolik snížíme v příštích letech také počty obyvatel EU (které tře-
ba neuživíme) a kolik je budou stát potraviny? O kolik, když jsme 
tak proti chemii, snížíme množství léků pro lidi, když chceme sni-
žovat léky pro rostliny? Nejsem protievropský, ale fascinuje mě, 
kolik lidí v EU maká na tom, aby ti, co tvoří skutečné hodnoty 
včetně aktivních zemědělců, to měli těžší. Nelze pak nevidět, že 
věda, včetně třeba vakcíny proti covidu, jde rychleji dopředu větši-
nou mimo EU.

Přitom letošní rok v řadě koutů našeho kraje nebyl vůbec jed-
noduchý. Hraboš na kopcích a přemokřené nížiny, to vše se po-
depsalo na kvantitě a kvalitě rostlinné produkce. Klesající ceny 
mléka a masa se zase podepsaly na výsledcích v živočišné výro-
bě. Je mi proto někdy líto, když vedeme často naše žabomyší spo-
ry třeba o hraboších, a necháváme zemědělce, který chce dodržo-
vat zákon, napospas přírodě a jeho ekonomickému osudu. Jako by 
škůdce byl u nás nad živitele. Nechci být pesimistou a jsem pře-
svědčen, že se musíme v rámci možností snažit prosazovat s co 
největší efektivitou společně naše zájmy, protože to za nás ni-
kdo neudělá.

Vážení kolegové, přeji Vám po všech stresech letošního div-
ného roku jeho pohodový závěr, krásné Vánoce a mnoho štěstí 
a zdraví do toho roku nového.

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

Kvalitní potraviny 
z českých surovin na Váš 

stůl nejen o Vánocích.

Pf 2021

Přejeme všem poctivým 
zemědělcům  a jejich příznivcům 

příjemné prožití vánočních 
svátků  a mnoho zdraví 

a úspěchů v novém roce 2021.
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Jsme tradiční, a proto vydáváme 
náš Zpravodaj fyzicky, stále ještě 
v tištěné formě.

Vnímáme trendy doby a pokrok, elektroni-
zaci, videokonference, webináře a možná 
k nim budeme také donuceni. Chápeme, 
že často jde i o časovou úsporu, možná 
i formu ekologie, když se nepřejíždí autem 
sem a tam, ale to tradiční má pro nás přeci 
jen prioritu. Doufáme, že se situace uklid-
ní a budeme moci navázat na naše osobní 
setkávání. I zemědělství se přeci dělá tra-
dičně. Je to práce v přírodě. Čeká nás jistě 
spousta nových technologií, které usnad-
ní hodně. Asi ještě dlouho budeme ale če-
kat na tak dokonalé zařízení, které nahradí 
kontakt člověka se zvířetem nebo po-
rostem na poli. Šílený rok 2020, kdy je tu 

s námi COVID−19, změnil vše. Digitalizu-
je a odděluje nás v zájmu ochrany zdraví. 
Různé postupy a kroky, které byly zvoleny 
pro ochranu, asi budeme moct hodnotit až 
zpětně. No a znáte to, po boji každý král. 
Prostě najednou tu musíme žít s úplně ně-
čím novým a vyrovnávat se s tím. Zmíně-
ná digitalizace vstupuje do oborů, u kte-
rých bychom řekli, že je to nemožné. Lékaři 
začali vyšetřovat na dálku. No, i v země-
dělství máme moderní technologie a robo-
ty, přesto ten základ práce je stále o lidech, 
kteří jsou v tomto oboru nenahraditel-
ní. Jsou před námi jedny z nejhezčích svát-
ků v roce. Jsou také o tradicích. Pravděpo-
dobně to budou úplně jiné Vánoce a přát si 
dost možná budeme i zcela jiné dárky. Ne 
všechno se dá ale koupit. Můžeme si přát, 
aby bylo lépe a mohli jsme se alespoň tro-
chu vrátit k normálnímu životu.

Přeji Vám, ať si Vánoce užijete se svou 
rodinou. Osobně budu ráda sedět celý ve-
čer s rouškou na puse, ale mezi svými nej-
bližšími. Hodně věcí asi bude jinak. Musí-
me hledat na tom všem i něco dobrého. 
Je to těžké, ale jde to. Vždy by přeci moh-
lo být hůř. A tak přeji pokoru a trpělivost 
nám všem. Letos možná budou až moc 
klidné Vánoce, a tak si odpočiňte. Do no-
vého roku přeji hlavně pevné zdraví.

-vr-

Ctíme tradice
Ú V O D N Í  S L O V O

Závěry z jednání Komoditní rady pro 
mléko a hovězí maso při AK ČR ze dne 
23. října 2020
on-line jednání přes platformu Zoom

P Ř Í S P Ě V E K  R A K - P A

Závěry z jednání KR pro 
mléko a hovězí maso
I. KR v ceně mléka předpokládá do nej-
bližšího období mírný růst, a to i z důvo-
du toho, že současná cena je hluboko pod 
náklady r. 2019 a v současnosti náklady 
výrazně rostou (nakoupená krmiva, ná-
klady se zajištěním provozu v nouzovém 
stavu)

II. Přes veškerou snahu MZe pokles od-
bytových cen a růst nákladů není u chova-
telů skotu ani zdaleka sanován dosavad-
ní pomocí a chovatelé skotu s ohledem na 

pracovní nároč-
nost oboru budou 
v druhé složitěj-
ší vlně pandemie 
potřebovat po-
moc jak ze strany 
MZe, tak vlády.

Žádáme 
o následující 
pomoc
1.) Odpuštění sociálního pojištění ales-
poň na prvních 50 zaměstnanců všem ze-

mědělským firmám, které nemohou pře-
rušit ani omezit provoz a jsou významné 
pro výživu obyvatel. Rostou nám nákla-
dy, klesají ceny, organizační zajištění pro-
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vozů je stále v době karantén složitější 
a Antivirus A, B se nás většinou netýka-
jí, a proto by nám alespoň odpuštění so-
ciálního pojištění v této složité době nou-
zového stavu finančně pomohlo, řada 
významných chovatelů má více než 
50 zaměstnanců, takže antivirus C se 
jich nedotkl, a proto prosíme o pomoc 
na prvých 50 zaměstnanců u všech 
zemědělských firem.

2.) V době nouzového stavu zrušit kon-
troly ZIF, IBP apod. Máme hodně staros-
tí se zabezpečením nepřetržitého provozu 
a nezbývá nám sil se věnovat kontrolním 
orgánům.

Zároveň prosíme o přípravu možnos-
ti v nouzovém stavu povinného nasaze-
ní studentů zemědělských škol k zajiště-
ní nepřetržitých provozů tam, kde by to 
už firmy z vlastních sil nezvládaly. V této 
souvislosti žádáme o okamžité maximální 
zjednodušení a zrychlení postupů pro při-
jímání zahraničních pracovníků.

3.) Prosíme o posílení dalšího, co nej-
bližšího jarního kola PRV o maximum pro-
středků ze všech zdrojů včetně fondu ob-
novy, a žádáme, aby po dlouhé době byl 
do tohoto kola opět zařazen dojný skot.

4.) Dle situace prosíme, stejně jako 
v jarním období, o pomoc trhu (gastro 

a školní propad) s využitím posílení zá-
sob SSHR.

5.) Aktuálně v reakci na deštivé počasí 
letošního roku, prodloužení sklizně a úby-
tek práceschopných zemědělců vlivem 
nákazy, potřebujeme prodloužit v tomto 
nouzovém stavu termíny na vývoz kejdy 
alespoň do konce listopadu.

Ing. Leoš Říha
Předseda KR pro mléko 

a hovězí maso při AK ČR
Viceprezident AK ČR

P Ř Í S P Ě V E K  R A K - P A

Závěry z Komoditní rady pro mléko 
a hovězí maso ze dne 26. 11. 2020
Komoditní rada konstatuje, že od posledního jednání 23. 10. 2020 došlo k mírnému zvýšení ceny mléka, 
které souviselo zejména se zvýšením obsahu tuku a bílkovin. Vzhledem k růstu obsahových složek mléka, 
a zároveň vzhledem k růstu vstupů a poklesu produkce předpokládáme, že tento trend mírného růstu 
ceny mléka bude i nadále v nejbližším období pokračovat, a to tím spíše, že naše cena je letos výrazně 
nižší oproti průměru EU než v roce minulém.
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Vzhledem k přetrvávajícímu nouzovému 
stavu a každodennímu dopadu covidu do 
nepřetržitých chovatelských a zpracova-
telských provozů, naléhavě a zcela vážně 
požadujeme:

1.  Odpuštění sociálního pojištění po 
dobu nouzového stavu u zeměděl-
ských a potravinářských firem na 
prvých 50 zaměstnanců, bez ohle-
du na velikost firmy.

2.  V co nejkratší době (duben, květen 
2021) vyhlásit kolo příjmu žádos-
tí v PRV na investice pro zeměděl-
ce, a to minimálně na oblast chovu 
skotu, která byla takto podpořena 
naposledy v roce 2018. Jedná se 
přitom o odvětví důležité pro celý 
sektor a musí proto držet konku-
renceschopnost s okolním světem, 
a navíc se jedná o odvětví důleži-
té pro řadu navazujících dodavate-
lů a zpracovatelů. Z toho důvodu je 
odvětví chovu skotu i důležité pro 
obnovení růstu a ekonomiky celé 
země, při současném plnění ak-

tuálních ekologických požadavků 
Evropské unie. Je proto třeba pro 
toto kolo PRV zajistit maximum 
prostředků, včetně využití fondu 
obnovy.

3.  V připravovaném Strategickém 
plánu je třeba počítat i do dalšího 
období s minimálně stejnou pod-
porou chovu skotu v naší zemi 
jako dosud, a to mimo jiné z důvo-
du, že stavy skotu u nás jsou pod 
průměrem EU a není možné z hle-
diska naší potravinové bezpečnos-
ti, včetně úrodnosti půdy, dopustit 
jejich další snižování.

4. Konkrétně zejména požadujeme 
do případných neprodukčních ploch 
započítat i dusík vázající plodiny ur-
čené ke krmení skotu. Vnímáme to 
i z ekologického pohledu za daleko 
lepší řešení, než do EU dovážet 
sóju přes polovinu světa a přispívat 
k dalšímu kácení pralesů na Zemi.

5.  Pokládáme za důležité opatře-
ní pro naši konkurenceschop-

nost nedanit speciální zemědělské 
podpory – které zajišťuje plateb-
ní agentura SZIF, a to i z důvodu, 
že tyto podpory nejsou daněny 
i v řadě jiných zemí EU, přičemž 
u nás je navíc poměrně vysoké 
daňové zatížení práce a v rámci EU 
i vysoká DPH na potravinách.

6. Apelujeme na co nejrychlejší do-
končení notifikace dotačního titulu 
na výkrm skotu a jeho zavedení do 
praxe v příštím roce.

7. Podporujeme oprávněnou sna-
hu MZe o nezbytné zachování roz-
počtu resortu na rok příští, ales-
poň ve výši roku 2020.

8.  V chystaném společném projek-
tu nevládních organizací a Mze na 
propagaci zemědělství a potravin 
je nutné pamatovat i na patřičnou 
propagaci českého hovězího.

Ing. Leoš Říha
Předseda Komoditní rady

Viceprezident AK ČR

Takový klidný 
den to mohl být
Určitě to všichni znáte. Některý den Vás štve i vzduch kolem a někdy 
jste tak nad věcí.

P Ř Í S P Ě V E K  R A K - P A

Jeden naprosto všední říjnový den a byl 
to pro mě ten druhý případ. Vše tak nějak 
probíhalo ze začátku v pohodě. Navzdory 
tomu, že jsem nestíhala udělat, co jsem 
si předsevzala. Nijak jsem se nehroutila, 
nevyčítala si to. Prostě zítra je také den 
a rozhodně jsem se neflákala. Snad stih-
nu více zítra. Odjela jsem a cestou jsem 
se stavila v obchodě. Zdvořilostní fráze 
a pak na mě paní vypálila otázku. „Tak 
kdy ty zemědělci přestanou používat ty 
pesticidy? Dyť je to hrozný!“

Nahrnula se mi krev do hlavy. Z na-
prosté pohody jsem si připadala jako hr-

nec s vřelou vodou, která každou chví-
li přeteče.

„Vy nechodíte k doktorovi a nebere-
te léky, když jste nemocná?“ zaútoči-
la jsem. Paní na mě koukala. „Bez toho 
prostě nic nevypěstujete. Doma si taky 
postříkáte kytky proti mšicím, použí-
vá se Roundup na trávu. Víte, že máme 
několikrát nižší spotřebu pesticidů, než 
mají opěvovaní Němci? Pokud sníží spo-
třebu oni, dobře, pokud snížíme my, mů-
žeme tu mít tak jenom trávu. Proč se 
hází zemědělci do jednoho pytle? Jakou 
produkci mají v cizině oproti nám?“ ved-

la jsem monolog. Paní koukala a pak jen 
řekla: „A jak to, že tohle nikdo neví?“

A to jsem koukala zase já. „Copak to 
někdo chce slyšet? Copak o tom někdo 
napíše?“

Poslala jsem SMSku: „Mě Ti ta práce 
baví čím dál míň. Lidé jsou tak hloupí. Nic 
jim nevysvětlíš, jen hladomor by jim mohl 
pomoct.“ Chtěla jsem si postesknout. Při-
šla mi odpověď ve smyslu, ať si vzpomenu 
na jiné, kteří nám říkali, že jsme jim ote-
vřeli oči. Uklidnilo mě to, trochu.

Budu věřit, že ta konverzace v obcho-
dě byla ve výsledku víc než celodenní pa-
pírování a úřadování. Propagace země-
dělství. Řeknu Vám ale, je to náročné. Pro 
mě je to o nervy, udržet se nad věcí a ar-
gumentovat věcně a bez emocí. -vr-
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PIONEER... TO ŽERU!

P7460 FAO 220

P8201 FAO 240

P8358 FAO 260

P8888 FAO 290

P9127 FAO 310

P9415 FAO 350
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Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se na další spolupráci. 
Jiří Havelka, ředitel RENOMIA AGRO

Přejeme Vám klidné prožití 
vánočních svátků, pevné zdraví 
a hodně úspěchů v novém roce 2021.

Radostné
Vánoce

Vždy ve Vašem zájmu.

RA_VANOCE_2021:210x297  11/4/20  12:26 PM  Page 1
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Regionální bankéři pro fi nancování v zemědělství
Ing. Martin Typl, e-mail: typl.martin@sberbankcz.cz, tel.: 731 467 137

Ing. Michal Červinka, e-mail: cervinka.michal@sberbankcz.cz, tel.: 606 624 983

PF     2021 Děkujeme desítkám zemědělských podniků Pardubického kraje 
za důvěru a spolupráci a přejeme mnoho úspěchů v novém roce.

Investice
• splácení sjednáme podle sezónnosti 

peněžních toků zemědělského podniku
• maximálně se přizpůsobíme 

podmínkám případně schválené 
investiční dotace

Zemědělská půda
• fi nancujeme nákup i refi nancování již 

nakoupené půdy až do 100 % kupní ceny
• splatnost až 20 let

Provozní potřeby
• poskytneme zdroje k pokrytí běžných 

provozních potřeb v průběhu sezóny 
• zajistíme předfi nancování dotací

Zajištění kurzového rizika 
u dotací pro zemědělce

Spořicí účty
• nabízíme několik variant spořicích účtů 

v CZK se zhodnocením až 0,50 % 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
Sberbank již několik let aktivně spolupracuje 
s Regionální agrární komorou Pardubického 
kraje. Pravidelně se účastní akcí komory a pořádá 
společné akce pro zemědělce. Na českém 
bankovním trhu navázala na působení Volksbank, 
která zde fungovala již od roku 1993, a pokračuje 
ve fi nancování zemědělských fi rem, které patří 
k jejím hlavním prioritám.

Po mnoha letech podpory agrárního odvětví 
dokáže Sberbank fi nancovat veškeré potřeby 
zemědělců, jak nákup zemědělské techniky či 
zemědělské půdy, tak i velké investiční projekty, 
které umí přizpůsobit zcela na míru konkrétnímu 
podniku a záměru. Financuje i běžné provozní 
potřeby.

Samozřejmostí se již stala pravidelná podpora 
magazínu komory, kde banka představuje 
fi nancované investiční projekty.

Samozřejmostí je spolupráce Sberbank s PGRLF. 
V rámci fi nancování projektů PRV má navázanou 
také spolupráci i se SZIF.

Jako referenční lze zmínit spolupráci 
s Agrodružstvem Sebranice, Agronea a.s. Polička, 
Zemědělskou a.s. Krucemburk, ZOD Zálší, 
ZD Rosice, ZD Chýšť, Agro Vysočina Bystré a.s., 
Agrokonzulta Žamberk s.r.o. a mnoho dalších.

SB20-117 Medialni prezentace 06TISK.indd   1SB20-117 Medialni prezentace 06TISK.indd   1 25.11.2020   15:46:3725.11.2020   15:46:37
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CENA stroje v uvedené výbavě: 933 065 Kč (+ DPH)

CENA PŘEDVÁDĚCÍHO stroje: 
790 000 Kč (+ DPH)
(Cena platí do vyprodání zásob.)

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

Mobil: +420 724 723 473
e-mail: vitek@moreauagri.cz
web: www.moreauagri.cz
středisko Choceň, Na Bílé 1231, 565 01 Choceň

Předváděcí návěs 
JOSKIN Trans-CAP 
6000/20 BC 150
Nosnost 16 tun, objem 20.1 m3

Velkokapacitní sklápěcí návěs skořepinové konstrukce dosahující maximální odolnosti, který splňuje 
požadavky zákazníků na vysokou intenzitu přepravy

VLASTNOSTI A SPECIFIKACE:

• zkosený tvar skořepinové konstrukce (korba kónického tvaru), 
vyrobeno z vysoce pevnostní oceli, boční a spodní stěny bez svárů, 
síla stěn 4 mm vysoce pevnostní oceli, síla dna 4 mm ocel Hle 42, 
horní podélná výztuha korby

• přední čelo v horní části průhledné ke sledování velikosti nakládky
• povrchová úprava ester epoxidovou barvou a vypálení v peci
• hydraulické jednodílné zadní dveře s centrálním skluzným žlábkem 

na obilí o rozměru 500 × 500 mm
• hydraulické sklápění pomocí pístnice
• podvozek vyroben z ocelových profilů 300 × 100 × 8 mm
• zadní náběžně řízená náprava
• odpružení listovými pery
• oje odpružené příčným listovým perem
• vzduchové brzdy 406 × 120 mm
• podvozek a odpružení „Roll-Over Boggie“ s parabolickými listovými 

pery (velmi snadné vlečení – „přetahování“ kol přes překážky)
• nápravy ADR 2 × 130 × 2000
• rozklad brzdící síly podle hmotnosti nákladu na podvozku 

odpruženém listovými pery (ilustrační foto)
• hydraulická odstavná noha, laterální světla (LED), zadní nárazník 

(nastavitelná výška)
• průhledové okno s pozinkovaným žebrováním
• kola 560/60 22.5 (BKT) 161 D
• připojení – přišroubované pevné oko do spodního závěsu

Vánoční dárek!
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Prvního prosince se konalo jednání před-
stavenstva RAK PA za účasti prezidenta 
AK ČR Ing. Jana Doležala, na kterém jsme 
problematiku černé zvěře také řešili. Divo-
čáci se dostali i do našich závěrů.

Letošní rok patří novelizaci myslivec-
kého zákona a v něm prodloužení termínu 
pro hlášení škod. AK ČR vidí možnost, kte-
rá by mohla pomoci i v tomto, a to v ná-
vrhu – nedanit dotace. Mohl by se pak 
vytvořit fond a z něj by se hradily ško-
dy způsobené lesní zvěří. Zástupci AK ČR 
tuto problematiku znovu otevřou na MZe.

Známé dilema z filmu Slavnosti sněže-
nek, ve kterém myslivci řeší, jestli kance 
se šípkovou nebo se zelím, letos asi moc 
kuchařů neřeší. Díky COVID−19 a uzavře-
ní restaurací je velký problém s odbytem 
masa zastřelených kusů.

V neposlední řadě by se stavy zvěře 
měly regulovat kvůli šíření nemoci afric-
kého moru – stanovení nárazových zón. 
Předmětem rozšíření zástřelného by ne-

měl být pouze Šluknovský výběžek, ale 
všechny pohraniční okresy, které bezpro-
středně sousedí s Polskem nebo Němec-
kem.  -vr-

Odstřel 
divočáků
Všichni víme, že škody 
způsobené černou zvěří jsou 
dalším evergreenem.

Štěstí v neštěstí, tedy výskyt africké-
ho moru, byl určitě spouštěčem zvýše-
ného odstřelu. Za období 2019/2020 tak 
vzrostl meziročně odstřel u černé zvěře 
o 74 %, zastřeleno bylo 239 818 divočáků. 
Navazuje se tak na rok předloňský, tedy 
2017/2018, kdy to bylo 229 182 ks. Vím, 
že je to stále málo, ale každopádně lepší 
než nic, a tak to berme za dobrou zprávu.

-vr-

P Ř Í S P Ě V E K  R A K - P A

Se šípkovou 
nebo se zelím?
Divočáci i na představenstvu RAK PA
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Chraňme vodu 
a prohlubujme 
odborné znalosti
Spolek absolventů a přátel zemědělské školy v Chrudimi založený v roce 1897 je výjimečným spolkem 
při střední škole, který stále aktivně pracuje a snaží se šířit dobré jméno školy i města. Svojí činností 
nepodporuje jen zájmy střední zemědělské školy, ale i zároveň rozvíjí svoji vlastní činnost především 
v oblasti zemědělství a ochrany krajiny formou seminářů a besed.

Od roku 2017 spolek rozšířil a povýšil 
svoji působnost až na mezinárodní spo-
lupráci, a to díky Domu zahraniční spolu-
práce v rámci programu ERASMUS+ v ob-
lasti vzdělávání dospělých. Tímto počinem 
výbor spolku usiluje o prohloubení specia-
lizací a odborných kompetencí vlastních 
aktivních členů. První projekt s názvem 
„Zemědělství jako nositel tradic a základ 
kvalitní výživy“ byl realizován ve španěl-
ské Andalusii a byl zaměřen na možnos-
ti podpory drobných chovatelů a proble-
matiku marketingových strategií prodeje 
kvalitních regionálních zemědělských pro-
duktů.

V letošním roce spolek získal finanč-
ní podporu pro realizaci dalších dvou pro-
jektů.

Téma projektu „Chraňme vodu“ v rám-
ci programu KA204 Strategická partner-
ství vzešlo z dlouhodobého globálního 
problému ochrany vody v návaznosti na 
globální oteplování. Do projektu jsou kro-
mě spolku zapojeny další tři partnerské 

země – Španělsko (Magenta Consultoría 
Projects), Portugalsko (EduPlus) a Bul-
harsko (European Center forQuality), a to 
především díky své geografické poloze. 
Navíc tyto partneři se v určitých částech 
svých zemí s nedostatkem vody potýka-
jí a byly již nuceni přijmout určitá opatření 
pro ochranu vody a její hospodárné vyu-
žívání. Každá země si vybrala své speci-
fické téma pro řešení projektových úkolů 
a na toto téma připraví odborný vzdělá-
vací program. Bulharsko se bude zabý-
vat problematikou hospodaření a ochrany 
vody v oblasti rostlinné produkce, Por-
tugalsko v živočišné produkci, Španělsko 
se zaměří na alternativní zdroje energie 
a hospodaření s vodou při pěstování ener-
getických plodin. My jako Česká republi-
ka připravíme vzdělávací aktivity k tématu 
zadržování vody v krajině a její hospodár-
né využívání. Všichni účastníci projektu se 
budou následně podílet na plnění výstupů 
projektu, tj. šířit poznatky formou vzdělá-

vacího semináře, připraví studijní mate-
riály apod.

Druhý projekt v oblasti podpory KA104 
Mobility pracovníků, s názvem „Prohlou-
bení odborných znalostí členů spolku“ se 
bude realizovat ve dvou hostitelských ze-
mích ve Španělsku a Irsku. Vybraní čle-
nové spolku si prohloubí své odborné 
dovednosti formou týdenní stáže ve špa-
nělských firmách zaměřených především 
na ovocnářskou a zelinářskou produk-
ci, a farmách v Irsku, které budou příno-
sem v oblasti živočišné výroby se zamě-
řením na mléčnou produkci a následné 
zpracování mléka. Výsledkem celého pro-
jektu bude ucelený výukový program, tzv. 
„Fiktivní farma“. Ve vzdělávání dospělých 
takovýto komplexní program chybí a po 
ukončení projektu bude uveden ve vzdělá-
vací nabídce spolku zdarma.

Ing. Ludmila Kabelová 
a Ing. Michaela Vachunová

Spolek absolventů a přátel 
zemědělské školy v Chrudimi z. s.
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AGRA GROUP a. s.
Česká společnost založená na inovacích a kvalitě

Více jak 25 let na trhu

Společnost založena v roce 1992 ve Střelských Hošticích

Vlastní výzkum

Vývoj v oblastech výživy, rostlin a nových technologií

Moderní výroba

Naše portfolio zahrnuje více než 40 produktů např.: UREA Stabil, 
StabilureN, RETAFOS Prim, Forte Fenol, Campofort, K Fenol Mix, 

NanoFYT Si, AmisaN, AmiPhos

Komplexní služby

Poskytování odborných poradenských služeb přes oblastní 
 reprezentanty

Vážení obchodní přátelé zemědělci,
rok 2020 se pomalu blíží ke svému závěru a já bych Vám za sebe i za naši společnost AGRA GROUP a. s. 
chtěl poděkovat za spolupráci v tomto roce, který nepatřil rozhodně z pohledu zemědělství k těm 
jednoduchým. Před námi je rok 2021 a nezbývá, než s optimismem očekávat, co nového nám přinese.

ve výživě rostlin pomocí odběrů půd a vyhodnocení N min a sta-
novení dávek dusíku, odběrů rostlin a vyhodnocení výživného sta-
vu (ARR), následně doporučení mimokořenové výživy dle metod 
DRIST pro lepší využití živin dodaných do půdy.

Pokud používáte kapalná dusíkatá hnojiva typu DAM 390, 
AmisaN, SAM, AmiPhos a roztoky močoviny, tak jejich stabiliza-
ce produktem StabilureN®30 omezí ztráty únikem N do ovzdu-
ší a významně zvýší jeho využití rostlinami. Ekonomický přínos 
s jistotou převýší náklady, které do této stabilizace investuje-
te. Je zde nutné podotknout i ekologický význam StabilureN®30 
v omezení úniku NH3 do ovzduší. Úspora až 29 % z aplikovaného 
dusíku v hnojivu DAM 390.

AGRA GROUP a. s. je v ČR nositelem této technologie a Stabi-
lureN®30 určený ke stabilizaci je ověřený širokou zemědělskou 
veřejností a mezi pěstiteli získal již pevnou pozici. Podrobné in-
formace o tomto produktu najdete na stránkách www.agra.cz, 
nebo www.stabiluren.cz.

Závěrem Vám všem děkujeme za důvěru v uplynulém nelehkém 
roce 2020.

Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a mno-
ho úspěchů a pevného zdraví v nadcházejícím novém roce 2021 
a těšíme se na další spolupráci.

Ing. Ivo Janecký
Zdroj: Úroda
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Hodnocení výsledků 
zemědělských podniků 
v roce 2019 na základě 
dat FADN
Kontaktní pracoviště FADN (Zemědělská účetní datová síť) při Ústavu zemědělské ekonomiky 
a informací (ÚZEI), resortní organizaci Ministerstva zemědělství, provádí každoročně výběrové šetření 
hospodářských výsledků zemědělských podniků. FADN je nástrojem pro hodnocení příjmů zemědělských 
podniků a dopadů společné zemědělské politiky. Je jediným zdrojem mikroekonomických údajů 
založených na harmonizované metodice. Na základě dat tohoto šetření bylo provedeno následující 
hodnocení.

Ekonomické výsledky zemědělských pod-
niků získané na základě šetření FADN byly 
v roce 2019 pozitivní.

Území ČR bylo znovu zasaženo suchem 
a část území byla navíc postižena kalamit-
ním přemnožením hraboše polního. Nic-
méně průběh počasí byl pro značnou část 
rostlinné produkce příznivý a výnosy vět-
šiny významných plodin byly meziroč-
ně vyšší, např. výnos pšenice se v soubo-
ru podniků celkem mezi roky zvýšil o 7 %. 
Příhodné byly ve sledovaném roce také 
tržní podmínky, neboť ceny zemědělských 
výrobců oproti předchozímu roku opět 
vzrostly. Meziročně tedy u rostlinné pro-
dukce došlo k poměrně významnému ná-
růstu o 5,3 %.

Živočišná produkce zaznamenala 1% 
nárůst, a zůstala tak víceméně na úrov-
ni roku 2018. Celkové stavy skotu mírně 
poklesly, stejně jako ceny hovězího masa. 
Produkce mléka a mléčných výrobků mír-
ně stoupla díky růstu ceny mléka spolu 
s mírným nárůstem průměrné roční doji-
vosti. Produkce vepřového masa se rov-
něž zvýšila díky nárůstu cen.

Celkové vynaložené náklady v roce 
2019 se zvýšily o přibližně 3 %, hodnota 
provozních dotací a podpor přepočtená na 
hektar zemědělské půdy poklesla asi o 4 % 
a objem vyplacených investičních dota-

Tabulka č. 1: Vývoj cen zemědělských výrobců podle FADN 2017–2019

Jedn.
Fyzické osoby Právnické osoby Celkem

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Pšenice ozimá Kč/t 3 651 4 087 3 984 3 765 4 109 4 170 3 753 4 107 4 149

Pšenice jarní Kč/t 3 684 3 991 3 827 3 921 4 230 4 361 3 853 4 181 4 261

Žito Kč/t 3 868 4 392 3 921 3 827 4 271 4 174 3 830 4 280 4 154

Ječmen ozimý Kč/t 3 574 3 857 3 893 3 459 3 805 3 905 3 469 3 809 3 904

Ječmen jarní Kč/t 3 997 4 425 4 401 4 197 4 589 4 849 4 178 4 574 4 811

Kukuřice na zrno Kč/t 3 773 4 027 3 827 3 815 4 154 3 829 3 813 4 148 3 829

Brambory pozdní 
konzumní Kč/t 5 050 5 951 6 738 4 086 4 863 5 654 4 244 5 046 5 812

Cukrovka Kč/t 763 801 747 810 811 757 804 810 756

Řepka Kč/t 9 784 9 460 9 580 10 194 9 270 9 397 10 149 9 288 9 414

Kravské mléko Kč/l 8,1 8,3 8,5 8,6 8,6 8,8 8,6 8,6 8,8

Hovězí maso Kč/kg 51,0 50,5 49,7 47,0 46,2 44,9 47,3 46,5 45,3

Vepřové maso Kč/kg 32,2 31,9 34,9 31,3 27,2 31,2 31,4 27,4 31,3

cí se snížil zhruba o 6 %. Došlo k meziroč-
nímu nárůstu čisté přidané hodnoty pře-
počtené na AWU (roční pracovní jednotku) 
o necelá 4 %, a to díky mírnému poklesu 
pracovní síly při růstu celkové produkce. 
Důchod ze zemědělské činnosti se za sou-
bor podniků celkem snížil o téměř 5 %, a to 
i přes mírný nárůst čisté přidané hodno-
ty vlivem poklesu investičních dotací a ná-
růstu externích faktorů.

Podniky specializované na chov prasat 
a drůbeže nebyly do následujícího hodno-
cení zahrnuty.

Produkce

Celková produkce dosáhla v roce 2019 hod-
noty 39,2 tis. Kč/ha, což bylo o téměř 5 % 
více než v roce předešlém. Rostlinná produk-
ce se zvýšila o 5,3 % na 21,8 tis. Kč/ha, pou-
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k mírnému poklesu došlo u krmiv vlast-
ních (−3,8 %).

Ostatní věcné náklady, tedy zejmé-
na náklady budov a strojů, energie a služ-
by, vzrostly u PPO o 4,7 % na hodnotu 
12,8 tis. Kč.

Externí faktory, jakožto další významná 
položka celkových nákladů, se meziročně 
zvýšily o 3,9 % na hodnotu 15,2 tis. Kč/ha. 
Největší podíl na externích faktorech činily 
mzdové náklady, které se u PPO meziroč-
ně zvýšily o 3,3 % na 11,6 tis. Kč/ha, dále 
pak pachtovné, které vzrostlo o 4,2 % na 
3,5 tis. Kč/ha.

U podniků fyzických osob celkem byl 
z pohledu nákladů trend opačný než 
u PPO, došlo k mírnému meziročnímu sní-
žení (−1,2 %) na hodnotu 27,2 tis. Kč/ha.

Přímé náklady klesly o 4,9 % na část-
ku 10,4 tis. Kč/ha. Hnojiva nakupova-
ná, prostředky ochrany rostlin a krmiva 
vlastní, které tvoří nejvýznamnější po-
ložku přímých nákladů, setrvaly na úrov-

ze mírně vzrostla živočišná produkce (+1,1 %) 
na 12,3 tis. Kč/ha, k nejvyššímu meziročnímu 
nárůstu však došlo u ostatní produkce (o té-
měř 11 %) na hodnotu 5,2 tis. Kč/ha, jednalo 
se především o zpracování produktů rostlin-
né výroby a o produkci obnovitelných zdrojů 
energie (OZE), což souviselo s příznivým ro-
kem pro rostlinnou výrobu.

Z hlediska právní formy se celková pro-
dukce meziročně zvýšila u podniků právnic-
kých osob (PPO), a to v přepočtu na hektar 
o 2,4 tis. Kč na hodnotu téměř 44 tis. Kč/ha 
(+5,7 %). Produkce rostlinné výroby stoupla 
o 1,2 tis. Kč/ha na 22,7 tis. Kč/ha (+5,8 %), 
a to zvláště díky nárůstu produkce obilo-
vin (+10,2 %), krmných plodin (+12,9 %), 
ale také zeleniny (+18,3 %) nebo bram-
bor (+47,8 %). Produkce živočišné výroby 
u PPO zůstala téměř na úrovni předchozí-
ho roku s hodnotou 14,7 tis. Kč/ha (+0,7 %). 
Při snížení stavů dojnic o 2,2 % (na hodnotu 
13,19 DJ/100 ha) a zvýšení dojivosti (o ne-
celá 2 %) se mírně zvýšila produkce mléka 
a mléčných výrobků (+1,7 %). Produkce ho-
vězího masa zůstala téměř na úrovni roku 
2018 (+0,1 %), při mírném poklesu sta-
vů skotu (−0,73 DJ/100 ha). Ostatní pro-
dukce se ve skupině podniků PPO mezi-
ročně zvýšila o 1,0 tis. Kč/ha na hodnotu 
6,5 tis. Kč/ha (+18,4 %).

Celková produkce podniků fyzických 
osob zůstala na úrovni předchozího roku 
(- 0,8 %). Produkce rostlinné výroby u PFO 
stoupla o 650 Kč/ha na 19,4 tis. Kč/ha 
(+3,5 %), a to díky nárůstu produkce obilo-
vin (+5,0 %), krmných plodin (+17,9 %), ze-
leniny (+27,6 %) nebo brambor (+7,3 %), 
oproti tomu produkce olejnin poklesla stej-
ně jako u podniků právnických osob. Pro-
dukce živočišné výroby zůstala u PFO také 
na úrovni předchozího roku s hodnotou 
5,8 tis. Kč/ha (+0,4 %). Stavy dojnic u pod-
niků fyzických osob meziročně vzrost-
ly o 8,2 % (na hodnotu 2,99 DJ/100 ha) 
a při téměř nezměněné průměrné dojivosti 
(−0,4 %) se produkce mléka a mléčných vý-
robků mírně zvýšila (+4,6 %). Produkce ho-
vězího masa poklesla (−5,6 %) při mírném 
snížení stavů skotu (−2,8 %). Ostatní pro-
dukce se ve skupině podniků PFO snížila 
na hodnotu 1,6 tis. Kč/ha (−36,1 %).

Celková produkce PFO v přepočtu na 
hektar zemědělské půdy dosáhla v roce 
2019 necelých 61 % celkové produkce 
PPO, u rostlinné výroby to bylo asi 85 %, 
u živočišné přibližně 39 % (u produkce 
mléka a mléčných výrobků dokonce jen asi 
18 %) a u ostatní produkce 24 %.

Náklady

Celkové náklady v roce 2019 meziroč-
ně opět mírně vzrostly o 3,2 % na hodnotu 
46,2 tis. Kč/ha. Hodnota podílu nákladů na 
produkci bez započtení mzdových nákladů 
poklesla o 1,6 %. Náklady za celý výběro-
vý soubor podniků (bez započtení mzdo-
vých nákladů) dosáhly necelých 95 % cel-
kové produkce.

Celkové náklady PPO meziročně 
vzrostly o 3,7 % na 53,6 tis. Kč/ha. Výrobní 
spotřeba se zvýšila o 4,1 %. Přímé nákla-
dy činily necelých 62 % z výrobní spotřeby 
a ostatní věcné náklady zbývajících 38 %.

Mezi přímými náklady vzrostla u PPO 
hnojiva nakupovaná (+9,2 %), mírně 
vzrostly také náklady na osiva nakupo-
vaná (+3,0 %), prostředky ochrany rost-
lin (+1,5 %) a krmiva nakupovaná (+1,6 %), 
o 12,2 % pak vzrostly specifické náklady 
OGA (ostatní výdělečné činnosti), což sou-
visí s nárůstem ostatní produkce. Naopak 
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ni předešlého roku, ke zvýšení došlo u osiv 
(+2,4 %) a krmiv (+7,8 %) nakupovaných, 
specifické náklady na ostatní výdělečné 
činnosti se snížily.

Ostatní věcné náklady se zvýšily 
o 1,1 % na 8,4 tis. Kč/ha a externí faktory 
o 6,4 % na 3,6 tis. Kč/ha s tím, že mzdové 
náklady stouply o přibližně 12 % a pach-
tovné o 2,5 % na hodnotu 2,2 tis. Kč/ha.

Celkové náklady PFO dosáhly ve sledo-
vaném roce necelých 51 % hodnoty cel-
kových nákladů podniků právnických osob.

Pracovníci

V roce 2019 došlo opět k mírnému po-
klesu pracovní síly, hodnota AWU (roční 
pracovní jednotka) přepočtená na 100 ha 
zemědělské půdy se v souboru celkem 
meziročně snížila o 1,8 % na hodnotu 
2,51 AWU/100 ha. K poklesu však došlo 
pouze u podniků právnických osob, a to 
o 3,5 %, u podniků fyzických osob se po-
čet pracovníků zvýšil asi o 2 %. V PPO se 
jednalo skoro výlučně (99,6 %) o placenou 
pracovní sílu, naopak u PFO byla vykázá-
na většina (79,5 %) pracovní síly jako ne-
placená.

Dotace a podpory

Hodnota provozních dotací a podpor cel-
kem přepočtená na hektar zemědělské 
půdy sledovaná dle metodiky FADN se me-
ziročně snížila o 4,1 % na 12,0 tis. Kč/ha, 
hodnota dotací investičních rovněž po-
klesla (−6,2 %) na 819,3 Kč/ha. Ve sledova-
ném roce činila Jednotná platba na plochu 
včetně Greeningu a Mladého zemědělce 
43,1 % z celkové hodnoty provozních dota-
cí a podpor.

Ostatní dotace, jakožto druhá nejvý-
znamnější položka se meziročně sníži-
ly o téměř 14 % na hodnotu 3,1 tis. Kč/ha 
a dosáhly přibližně 26 % z celkové částky 
provozních dotací a podpor. Nejvyšší mě-
rou (42,5 %) se na ostatních dotacích podí-
lely podpory na obnovitelné zdroje ener-
gie, které se meziročně snížily o 15 % na 
1,3 tis, Kč/ha. Dále pak jsou v ostatních 
dotacích zahrnuty dobrovolné podpo-
ry vázané na produkci, přechodné vnitro-
státní podpory, národní podpory a podpo-
ry výjimečného charakteru.

Dotace ANC se oproti roku 2018 mír-
ně snížily (−1,6 %) na 1,2 tis. Kč/ha. Dotace 
na výrobní spotřebu zaznamenaly nárůst 
(+12,3 %) na hodnotu téměř 1 tis. Kč/ ha, 

naopak environmentální dotace meziroč-
ně poklesly o 8,2 % a dosáhly tak částky 
1,4 tis. Kč/ha.

Ve skupině podniků právnických osob 
poklesla celková částka provozních do-
tací a podpor o 4,9 % na 12,5 tis. Kč/ha. 
Jednotná platba na plochu včetně Gree-
ningu a Mladého zemědělce činila ve sle-
dovaném roce 41,0 % z celkové hodno-
ty provozních dotací a podpor a zůstala 

na úrovni předchozího roku (+0,3 %). Do-
šlo k poklesu ostatních dotací o 14,4 % na 
3,8 tis. Kč/ha, především poklesly dotace 
na OZE, dále byly v roce 2018 přiznává-
ny mimořádné dotace na zmírnění škod 
způsobených suchem v roce 2017 (trž-
ní a krmné plodiny) i v roce 2018 (krm-
né plodiny), zatímco v roce 2019 byly 
poskytovány pouze mimořádné dota-
ce na zmírnění škod způsobených su-
chem v roce 2018 (tržní plodiny). Snížily 
se rovněž environmentální dotace, kte-
ré oproti předchozímu roku poklesly o té-
měř 10 % na 1,2 tis. Kč/ha. Naopak dota-
ce na výrobní spotřebu vzrostly o 10,4 % 
na 1,2 tis. Kč/ha. Částka investičních do-
tací v přepočtu na hektar zemědělské 
půdy se u PPO mezi roky snížila o nece-
lých 8 %.

Hodnota provozních dotací a pod-
por u PFO se meziročně snížila o 2,2 % na 
hodnotu 10,7 tis. Kč/ha. Jednotná platba 
na plochu se ve sledovaném roce na cel-
kové hodnotě provozních dotací a pod-
por podílela asi 49 % a zůstala, stejně 
jako u PPO, na úrovni roku 2018 (+0,3 %). 
Druhou nejvýznamnější položkou pro-
vozních dotací a podpor u PFO byly envi-
ronmentální dotace, které meziročně po-
klesly o 4,8 % na 1,9 tis. Kč/ha a tvořily 

tak 18,2 % z celkové částky. Dotace ANC 
u PFO poklesly o 1,8 % na 1,4 tis. Kč/ha. 
Ostatní dotace oproti předchozímu roku 
poklesly o 13,3 % na hodnotu  
1,4 tis. Kč/ha, u PFO dosahují pouze ne-
celých 38 % hodnoty ostatních dota-
cí PPO, a to kvůli absenci bioplynových 
stanic v podnicích fyzických osob, které 
tím pádem nevykázaly téměř žádné při-
jaté podpory na obnovitelné zdroje ener-

gie. Investiční dotace se u PFO oproti roku 
2018 snížily o 3,2 %.

Přidaná hodnota a důchod 
ze zemědělské činnosti (zisk, 
ztráta)
Čistá přidaná hodnota (ČPH) je ukaza-
tel kompenzace všech produkčních fak-
torů (půda, kapitál a práce) vlastních 
i externích. Rovná se celkové produkci 
s přičtením provozních dotací a odečtením 
výrobní spotřeby (přímé náklady a ostatní 
věcné náklady) a odpisů. Je to tedy ukaza-
tel ekonomické výkonnosti podniku, musí 
pokrýt mzdy, nájmy, úroky a kompenzovat 
vlastní faktory produkce.

Přes pokles provozních dotací a pod-
por se při nárůstu celkové produkce i mír-
ném zvýšení výrobní spotřeby zvýšila ČPH 
přepočtená na hektar zemědělské půdy 
o 1,9 % na hodnotu 16,7 tis. Kč/ha. Čistá 
přidaná hodnota přepočtená na roční pra-
covní jednotku (AWU) za celý soubor sle-
dovaných podniků se vůči předchozímu 
roku zvýšila o 3,8 % na hodnotu 664,5 tis. 
Kč/AWU, a to mimo jiné díky mírnému 
meziročnímu snížení pracovní síly (počtu 
AWU) v souboru podniků celkem o nece-
lá 2 %.
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U podniků právnických osob se hodno-
ta ČPH/ha zvýšila o 2,1 % a dosáhla hod-
noty 17,9 tis. Kč/ha. Hodnota ČPH/AWU 
se u PPO celkem zvýšila o 5,8 % na částku 
téměř 761 tis. Kč/AWU.

Důchod ze zemědělské činnosti (DZČ) 
je dalším ukazatelem ekonomiky podniku, 
ten zůstane po odečtení mzdových nákla-
dů, nájemného a placených úroků od čis-
té přidané hodnoty a po přičtení investič-
ních dotací.

Vzhledem k nárůstu externích fakto-
rů (+4,7 %) a poklesu investičních dota-
cí (–6,2 %) došlo i při růstu ČPH/ha, který 
však nestačil k vyrovnání, k poklesu hod-
noty DZČ přepočtené na hektar země-
dělské půdy v souboru podniků celkem 
o 4,7 % na částku 5,6 tis. Kč/ha. Ve skupi-
ně podniků právnických osob byl zazna-
menán pokles hodnoty DZČ/ha o 7,0 % na 
3,5 tis. Kč/ha a u podniků fyzických osob 
došlo ke snížení o 1,5 % na 11,0 tis. Kč/ha.

V souboru PFO zůstala čistá při-
daná hodnota na úrovni předchozí-
ho roku (+0,6 %) a dosáhla tak 13,6 tis. 
Kč/ha, souvisí to s téměř nezměně-
nou hodnotou celkové produkce (−0,8 %) 
a mírným poklesem výrobní spotře-
by (−2,3 %) i provozních dotací a podpor 
(−2,2 %). ČPH přepočtená na pracovníka 

u PFO celkem poklesla o 1,6 % na část-
ku necelých 464 tis. Kč/AWU. Pracov-
ní síla u PFO vzrostla o 2,3 % na hodnotu 
2,93 AWU/100 ha, proto došlo, na rozdíl 
od podniků právnických osob, k poklesu 
tohoto ukazatele.

Průměrná ČPH/AWU podniků fyzic-
kých osob dosahuje pouze necelých 61 % 
průměrné hodnoty podniků právnických 

osob. Podniky PFO opět vykázaly niž-
ší efektivitu práce s průměrnou hodnotou 
2,93 AWU/100 ha, u podniků právnických 
osob byla hodnota o 0,6 AWU/100 ha 
nižší.

Pokud jde o důchod ze zemědělské čin-
nosti, ten v souboru PFO celkem opro-
ti roku 2018 poklesl o 1,5 % na částku 
11,0 tis. Kč/ha.

Podrobnější výsledky šetření FADN CZ včetně publikace Výběrové šetření hospodář-
ských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ jsou dostupné na www.fadn.cz.

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

EZ-Pilot nebo autopilot 
 Trimble se slevou 15%

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

Při nákupu sady EZ-Pilot Pro nebo Autopilot 
Motor Drive včetně navigačního displeje 
GFX-750 získáte nyní slevu 15%. 

Neváhejte a naskočte do přesného 
zemědělství, chraňte půdu a zvyšujte svůj zisk.

Akce platí do 31. 12. 2020 pouze při nákupu přímo u Leading Farmers CZ, a.s. 
Dodávku předem bezplatně konzultujte s obchodním zástupcem. 

Uvedené ceny nezahrnují cenu za instalaci a kalibraci. Modely traktorů 
jsou z plastu, měřítko 1:16, zn. Bruder.

GFX-750 DGPS + EZ-Pilot Pro  

již od 154 785 Kč bez DPH

Například... 1
2

3

45
6

78
… a ještě si vyberte jako 

dárek svůj malý traktor
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S DLF úspěšně i v roce 
2021! 

KVALITNÍ TRAVNÍ A PÍCNÍ SMĚSI

WWW.DLF.CZ 
Naše vylepšené internetové stránky pro ještě více informací.

Nový katalog na rok 2021 již nyní k nahlédnutí.
Nová produktová řada VitalMax. 

PORADENSTVÍ: +420 725 560 894 • PRODEJ: +420 727 930 923 

 
Buďte  
s námi  
ve spojení: @dlf.cz DLF CZ
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Kvalitní půdní podmínky 
jsou základem úspěšného 
pěstování
V době, kdy čtete tento článek, bude již všechna technika zazimována a za okny bude vládnout zimní 
předvánoční atmosféra. Tento podzim bude mít mnoho agronomů jistě dlouho v paměti. Taková nepřízeň 
počasí pro podzimní přípravu půdy pro zasetí ozimů tu dlouho nebyla a věřme, že dlouho nebude. Počasí 
tu sehrálo rozhodující úlohu a přes veškerou snahu o kvalitní přípravu půdy to na mnoha místech prostě 
nešlo. Předcházející sucha vystřídaly vydatné deště, které zejména na poškozených půdách nedovolily 
kvalitní přípravu či zasetí ozimin.

Kvalitně připravená půda zaručuje její 
schopnost fungovat v rámci místního eko-
systému a zachovat biologickou produkti-
vitu při zachování environmentální kvality 
a podpory zdravotního stavu rostlin. Z en-
vironmentálního pohledu je možné kva-
litu půdy definovat jako schopnost půdy 
podporovat růst rostlin, regulaci infiltra-
ce vody, rozdělení srážek a prevenci zne-
čištění vody a vzduchu díky biologickým 
procesům omezujícím dopad znečišťují-
cích látek, jako jsou pesticidy a průmyslo-
vé chemikálie.

Jestliže má být zachována funkčnost 
půdního systému, je třeba půdu udržo-
vat v souladu s přírodními zákonitost-
mi. Vhodná je proto péče o půdu založe-
ná především na organických materiálech. 
V této souvislosti se v posledním období 
ukazuje jako velmi zajímavé využívat lát-
ky a materiály, které je možné souhrnně 
označit jako biostimulanty.

Biostimulanty obsahují látky a mikro-
organismy schopné zlepšovat příjem živin 
rostlinou, zefektivňovat výživu, toleranci 
k abiotickým a biotickým stresům a kvali-
tu sklizně (European Biostimulant Indust-
ry Concil, 2013). Jestliže jsou biostimulan-
ty aplikované do půdy, mohou stimulovat 
mikroorganismy v rhizosféře a půdní en-
zymy, fotosyntézu a produkci rostlinných 
hormonů v rostlině. V neposlední řadě 
mohou mít vliv na sorpční schopnost půdy 
a její hospodaření s vláhou.

Mezi biostimulanty se zařazují také hu-
minové látky. Huminové kyseliny zlepšu-
jí fyzikální, chemické i biologické vlastnos-
ti půdy a podporují růst rostlin díky vlivu 

na růst kořenů. Pozitivní vlivy huminových 
látek na metabolismus rostliny jsou dob-
ře známé a představují činnost podobnou 
rostlinným hormonům. Podílí se na změ-
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nách v architektuře kořenového systému 
prostřednictvím tvorby postranních koře-
nů a kořenového vlášení (CANELLAS et al., 
2011, MORA et al., 2012). Dochází tak ke 
zlepšování sorpčních schopností kořeno-
vého systému.

Půdní organická hmota zajišťuje důle-
žité funkce týkající se biologické diverzity, 
půdní úrodnosti, produkčního potenciá-
lu, omezení eroze, výměny prvků mezi pů-
dou, atmosférou a vodou a zásobování ži-
vinami (STOCKMANN et al., 2013).

Humus působí jako vý-
znamná zásobárna živin, zlep-
šuje strukturu půdy a vodo-
držnost půdy. Proto přírodní 
materiály s vysokým obsa-
hem huminových kyselin, jako 
je Leonardit, mohou být vy-
užité ke zvýšení podílu orga-
nické hmoty, tvorbu humusu 
a zlepšení dostupnosti živin 
v půdě, potřebných pro růst 
rostliny.

Leonardit je proto mož-
né považovat za biostimu-
lant. Leonardit je produkt at-
mosférické oxidace lignitu. 
Leonardit obsahuje 25–85 % 
huminových kyselin, zatím-
co půda obsahuje v průměru 
1–5 % humusu, jehož nejkva-
litnější složku tvoří humino-
vé kyseliny. Leonardit, kte-
rý obsahuje vysoké množství 
huminových látek, stimulu-
je růst rostlin (ARANCON et 
al., 2002). Leonardit je jeden 
z nejdůležitějších půdních 
zlepšovačů, který je využíva-
ný jako regulátor růstu rost-
lin. Tento kondicionér zlepšuje 
obsah půdní organické hmoty, 
pH, kationtovou výměnnou ka-
pacitu, vododržnost, pórovitost, 
úroveň infiltrace a omezuje ero-
zi díky zvýšení stability půdních 
agregátů (ERKOC, 2009). Leo-
nardit má schopnost zvyšovat 
obsah organických dusíkatých 
látek v půdě.

Výrobek HUMAC® Agro vy-
ráběný z Leonarditu je půd-
ním zlepšovačem uhlíkového 
typu. Jeho dodávkou do půdy 
se dlouhodobě zvyšuje úrod-
nost půdy tím, že význam-
ným způsobem zlepšuje stav 

   
 

 

Vysoký obsah  

přírodních huminových 
kyselin 

min. 62% 

www.enviprodukt.cz 

Přírodní stimulátor 
úrodnosti půdy 
uhlíkového typu 

 
KVALITNÍ PŮDA = VYŠŠÍ VÝNOS  A ZISK 

 

dlouhodobě zvyšuje úrodnost půdy 

zlepšuje půdní strukturu a hospodaření s vodou 

doplňuje organickou hmotu do půdy 

zabezpečuje efektivnější využití dusíkatých hnojiv 

 

organominerálního půdního sorpčního 
komplexu, a tím zlepšuje půdní strukturu, 
zlepšuje podmínky pro rozvoj mikroorga-
nismů a zvyšuje sorpční a pufrovací kapa-
citu půdy. Vysokým obsahem organického 
uhlíku upravuje poměr C:N v půdě.

Uhlík je základní „palivo“ pro půdní mi-
kroorganismy, které využívají tento prvek 
jako zdroj energie a sloučeninu ke stav-
bě buněčných stěn. Mikroorganismy žijí-
cí v půdě využívají okolo 8 dílů uhlíku na 
jeden díl dusíku, tzn., že půdní mikroor-

ganismy potřebují průměrný poměr C/N 
(8:1). Ve většině půd je dominantní forma 
uhlíku organická. Půdy slouží jako příjem-
ce pro atmosférický CO2, jestliže manage-
ment, který zvyšuje půdní organický uh-
lík, je používaný. Ukládání půdního uhlíku 
závisí na rovnováze mezi vstupem uhlíku 
a ztrátami prostřednictvím dekompozice. 
Vstupy půdního uhlíku mohou být zvýše-
né prostřednictvím organických přídav-
ných látek nebo ozelenění. Čistý vliv půd-
ního organického uhlíku závisí na tom, 
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www.syngenta.cz

•  Hybridy ošetřené 
Elevation Plus zahrnují 
insekticidní moření. 

•  S výběrem 
vhodných hybridů 
vám pomohou naši 
obchodní zástupci.

Přinášíme (R)Evoluci 
v moření kukuřice. 
Dopřejte kukuřici 
skvělý start.

Špičkové na siláž i zrno

Nové hybridy kukuřice 
pro sezonu 2021

 FAO 240 zrno  FAO 230 siláž

  SY Invictus Neporazitelný...

 FAO 260 zrno  FAO 260 siláž

  SY Amfora Kvalita z jiné dimenze  

  FAO 320 zrno  FAO 320 siláž  

  SY Ignis Výkon, stabilita, fl exibilita 

 FAO 360 zrno  FAO 350 siláž

  SY Solandri Maximální výkon na stanovišti 

 FAO 380 zrno  FAO 380 siláž

  SY Minerva Maximální výkon i stabilita

jaké množství z uhlíku, který vstoupí do 
půdy, je nakonec zachovaný.

Půdní mikrobiální společenství pod-
poruje klíčové ekologické procesy a přímo 
odpovídá za zprostředkování funkcí půd-
ního ekosystému, jako jsou dekompozice, 
mineralizace živin, poutání vzdušného du-
síku a ukládání uhlíku.

Dusík je jedna z nejdůležitějších živin 
pro všechny kulturní plodiny. Úroveň zá-
sobování dusíkem ovlivňuje růst plodin, 
jejich výnos a další parametry. Organická 

hmota je nejdříve přeměněná na minerál-
ní dusík prostřednictvím půdních mikro-
organismů, který může být plodinou ab-
sorbovaný. Toto je komplexní a dynamický 
proces, který závisí na mnoha faktorech: 
provzdušnění půdy, teplota půdy, vlhkost 
půdy, pH půdy, typ organické hmoty a ze-
jména poměr C/N.

HUMAC® Agro díky svému původu 
a vlastnostem je vhodný nejen do lehkých 
písčitých půd, kde dochází k vyplavová-
ní živin, ale i do těžkých jílovitých půd, kde 

mění strukturu půdy a zlepšuje hospoda-
ření s vláhou.

Užijme si zimního spánku přírody a po-
přejme si úspěch při našem hospodaření 
v nadcházejícím roce 2021.

Ing. Jiří Teren
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Výhradní prodejce pro východní Čechy:
KLAS Nekoř a.s.
Nekoř 180, 561 63 Nekoř
www.klas-nekor.cz
petr.kosek@klas-nekor.cz
tel: +420 606 488 735

AXION 900 TERRA TRAC.
Využijte jeho silné stránky.
• Největší palivová nádrž na trhu s objemem 860 l
• TERRA TRAC poskytuje o 15% lepší trakci a o 50% menší tlak na půdu
• První polopásový traktor s plným odpružením
• Díky koncepci nízkých otáček šetříte spoustu paliva
• CEMOS dělá Vás i Vaše řidiče ještě lepšími
• Traktor ovládáte intuitivně přes 12“ dotykovou obrazovku CEBIS
• Stisknutím tlačítka za Vás souvraťová automatika CSM a systém řízení
 s funkcí TURN IN převezmou všechny otáčecí manévry

SKLÍZEJTE VÝHODY JIŽ DNES.
AKČNÍ FINANCOVÁNÍ STROJŮ CLAAS

• ÚROKOVÁ SAZBA OD 2,49%
• ODKLAD SPLÁTEK JISTINY AŽ O 12 MĔSÍCŮ
• OD 0% VLASTNÍCH ZDROJŮ KLIENTA
• DÉLKA SPLÁCENÍ AŽ 96 MĔSÍCŮ
• RYCHLÉ A JEDNODUCHÉ UZAVŘENÍ SMLOUVY

Tento materiál má za cíl upozornit na produkty a služby v něm uvedené a není závazným návrhem, který by zakládal práva a závazky účastníků.

Nekoř Axion 900.indd   1Nekoř Axion 900.indd   1 15.10.20   9:5815.10.20   9:58
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P Ř Í S P Ě V E K  R A K - P A

Ital nezná ten zázrak
Možná si pamatujete vtíravou melodii písničky, která pasuje nás Čechy do role požitkářů. Kousek textu pro 
připomenutí: Ital nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo, Ital nezná ten zázrak, pivo vepřo knedlo zelo.

cizímu kapitálu, stále ho dělat umíme, a to 
včetně kvalitní výchozí suroviny chme-
le a ječmene. Potvrzuje to i trend posled-
ní doby – rozvoj minipivovarů. Vězte ale, 
že dle ČSÚ jsme ale jen průměrní evropští 
pijani. V konzumaci na našem území nám 
totiž pomáhají turisté a zahraniční děl-
níci. K tomuto zjištění pomohl i nechval-
ný koronavir. V první vlně se totiž alkoho-
lu prodalo méně v hotelích a restauracích, 
zatímco maloobchodní prodej  vzrostl 
o 14 %. Své způsobilo i uzavření hranic, pít 
nám tak nepomohli turisté a zahraniční 
pracovníci, nebo nakupující Němci či Ra-
kušáci, kteří si náš národní poklad vozili od 
nás k sobě domů.

Pivo v číslech:

• 284 piv vypije průměrný Čech za rok.
• Více piva se prodá v obchodech než 

v restauracích.
• ČR je třetí v produkci chmele na svě-

tě za rok 2019 (7,145 tun). Před námi 

je Německo (48,472 t) a první je USA 
(51,275 t). Na „krk nám dýchá“ Čína 
(7,044 t).

Pro zasmání a zajímavost:

Trest smrti kvůli pivu. Dle prastarých zá-
konů (Chammurapiho zákoník) pokud 
někdo pančoval pivo vodou, měl být 
utopen nebo do něj lili pivo trychtýřem tak 
dlouho, dokud nezemřel. Dále nesměla 
šenkýřka za pivo přijmout stříbro, ale jen 
ječmen, byla by také utopena. No a na zá-
věr, šenkýřka nesměla strpět v hospodě 
žádné politické debaty. Pokud by to dovo-
lila, byla by také usmrcena. Na rovinu, to 
by bylo u nás hodně mrtvých.

Vězte také, že v porovnání se světem pa-
tříme k těm levnějším, třeba na Islandu 
byste zaplatili 2,5× více. Tak na zdraví!

-vr-
Zdroj: ČSÚ

Dlouhodobě se diskutuje, že jsme na prv-
ních příčkách konzumace alkoholu. Pivo, 
zlatavý mok, a troufám si říct naše ná-
rodní zlato, i když jsme většinu zaprodali 
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„Vysoké dotace do živočišné výroby 
zvířatům nijak nepomáhají…“
Obávala jsem se října a premiéry dokumentu s názvem Svědectví. Pokud jste tuto informaci 
nezaznamenali, jedná se o film, ve kterém měly být známé osobnosti, a má masírovat veřejnost, aby 
nejedla maso, protože všechna zvířata ve velkochovech trpí.

Ostatně obsah filmu na www.csfd.cz po-
pisují takto: Dokument Svědectví odhalí 
pravdu, již živočišný průmysl záměrně tají. 
Pronikne za ostnaté ploty a vysoké zdi 
českých velkochovů, aby ukázal skuteč-
ný život zvířat, která jsou degradována na 
zboží. Představí konkrétní jedince ukryté 
za úhlednými balíčky v obchodech a ukáže 
je jako jedinečné bytosti bojující o život do 
posledního dechu.

Cílí na emoce. Pokud čtete dál, dozvíte 
se, že tuto skupinu můžete podpořit i fi-
nančně a rozdávají dárky za to, že je pod-
poříte. Naprosto chápu, že mladí lidé, kte-
ří neznají souvislost a myslí si, že jídlo se 
bere samo na pultech, přistoupí na jejich 
hru. Jistě, veganství nebo vegetariánství 
je názor, způsob života. Asi nebude pře-
kvapení, že dle statistik jsou vegetariáni 
či vegani nejvíce ve městech a jsou mladí 
(14–34 let).

Jsme tedy zahrnuti do jednoho pyt-
le s bachaři a zvířata, o která se staráte, 
jsou jako v koncentrácích – dle popisu. 
Ano vy, poslední nadšenci, protože po-
kud byste se chtěli v podnikání v země-
dělství zbavit problému, jako první bys-
te zrušili živočišnou výrobu. To se člověk 
musí urazit i kdyby nechtěl.

Spolek Otevři oči, z jehož prohlášení 
je název příspěvku, má dokonce jasnou 
představu o tom, jak se bude naše země-
dělství dál vyvíjet. Chce zastavit dotace 
do živočišné výroby a chce podporovat 
podpůrné programy na přechod chova-
telů, kteří chovy zruší, aby měli pouze 
rostlinnou výrobu. Ano, čtete dobře. Dále 
chtějí vytvořit programy na rekvalifikaci 
pracovníků z ŽV do RV.

Veřejnost zatím nepropadla žádné ma-
sové panice. Nicméně, pozvolna a poti-
chu se nám tento trend rozšiřuje a o ten 
pomalý způsob vtírání a masírování lidí 
je to nebezpečnější. Nemůžete otevře-
ně argumentovat. Zákaz klecových chovů. 
Kdo je z branže ví, jak je to u kožešinových 

zvířat. Jak je to s náhradami za zrušené 
chovy, které zatím zřejmě ještě nikdo ne-
dostal. Letošní podzim a zákaz klecových 
chovů u drůbeže bude podle stejného scé-
náře? Pokud se podíváte na přehled hla-
sování u jednotlivců, osobně nejsem u ně-
kterých překvapena a často mi to zavání 
spíš alibismem a populismem. Všech-
ny jsme písemně informovali o možných 
úskalích, která zákaz ponese.

Takto hlasovali 13. 11. 2020 senátoři 
z Pardubického kraje: 
 
CR: Tecl – pro zákaz 
SY: Kortyš – zdržel se 
ÚO: Šilar – zdržel se 
PA: Horská – pro zákaz

Přitom chov zvířat je ve výsledku více 
ekologický, protože udržuje  
biologickou rozmanitost.

Možná si pamatujete, že 
jsem již kdysi psala o novém 
trendu masa z laboratoře. Mů-
žeme jen spekulovat, jestli celá 
tato kauza není účelová a ně-
kdo si nepřipravuje prostor pro 
svůj nový byznys…

A budu pokračovat. V Ze-
mědělci č. 45/2020 z 2. lis-
topadu je článek s názvem 
Veganský burger zůstane bur-
ger. Jednoduše europoslan-
ci rozhodli o tom, že párek se 
může jmenovat i výrobek, kte-
rý maso neviděl ani z rychlí-
ku. Výrobci masných produktů 
a jejich připomínky, že se jedná 
o názvy matoucí, vyslyšeni ne-
byli. Dle zástupců zdravotnic-
kých a ekologických organizací 
by totiž tento zákaz odradil od 
přechodu na rostlinnou stravu. 
Ohroženo by tak prý mohlo být 
zdraví občanů i ochrana život-
ního prostředí, což jsou cíle EU.

Podtrženo sečteno, tento příspě-
vek zapadá do mozaiky toho, o čem píši. 
Je nám to podsouváno tak trochu „z vr-
chu“. Možná pamatujete, jak se svádě-
ly boje o názvy pro nás tradičních výrob-
ků, jako je pomazánkové máslo. To mi pak 
přijde v souvislostech celé postavené na 
hlavu. Proč, když je tedy chov zvířat tako-
vé zlo vlastně pro všechny (spotřebitelé 
jsou ohrožováni na zdraví, zvířata jsou tý-
raná, životní prostředí tím trpí), ale chtě-
jí nechat název vegetariánských produktů 
párky a klobásy. Není tady něco špatně? 
Neměl by být tedy přechod na rostlinnou 
veganskou či vegetariánskou stravu dob-
rovolný? Pořád si hrajeme na demokracii, 
neměli by se tedy lidé sami svobodně roz-
hodnout?

-vr-

Krásné svátky, 
tunu zdraví a ranec 

 úspěchů v novém roce  
Vám přeje
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Miroslav Krčil: Budeme-li 
si vážit dobrých 
hospodářů, najíme se my 
i naše děti
Druhé volební období je starostou Hlinska. Po říjnových krajských 
volbách se letos stal radním se zodpovědností za venkov, životní 
prostředí a zemědělství. Jaké jsou jeho priority pro následující čtyřleté 
období, čím se kraj může pochlubit a kde ho naopak tlačí bota? Zeptali 
jsme se Miroslava Krčila.

Oblast rozvoje venkova je dlouhodobou 
prioritou Pardubického kraje. Čím může 
být kraj obcím nápomocný? 
Musíme především vycházet z principu, 
že prosperita Pardubického kraje je pří-
mo úměrná tomu, jak se daří městům 
a obcím – i těm nejmenším. To je základ. 
Kraj by měl pomáhat vytvářet podmín-
ky pro tento rozvoj. Je to záležitost, která 
se v praxi dotýká všech resortů – služeb, 
dopravy, zdravotnictví, životního prostře-
dí, školství atd. Pomyslná pomocná ruka 
může být tedy podána v několika rovi-
nách. Zmíním dvě – zachování služeb ve 
venkovských regionech a pak konkrétní 
projekty oprav a investic do majetku. Obce 
samozřejmě potřebují také včas odpoví-
dající informace. A naopak krajská samo-
správa musí znát potřeby území. Tedy je 
to o intenzivní komunikaci.

Bude i přes současné propady v příjmech 
kraje pokračovat u starostů oblíbený 
program obnovy venkova?
Bohužel propady příjmů rozpočtů kra-
jů, stejně jako obcí, hrozí enormní. Jednání 
naší centrální vlády a zákonodárců je pro 
mne v této souvislosti zcela nepochopitel-
né a nepřijatelné. Jakoby v Praze nechtěli 

vědět, že hospodaření krajů a obcí – jejich 
investiční činnost, je jedním ze základních 
předpokladů a pilířů znovunastartování 
ekonomiky. 
Udělám maximum pro to, abychom pro-
gram obnovy venkova jako kraj udrže-
li a abychom jeho prostřednictvím mohli 
pomoci co největšímu počtu projektů obcí. 
Nejbližší roky budou ale pro samosprávy 
velmi složité, zvláště bude-li pokračovat 
vláda v nastoleném přístupu.

Symbolem koronavirové pandemie se 
stal mimo jiné růst cen potravin. Hovoří 
se o potravinové soběstačnosti a součás-
tí programu Obnovy venkova je program 
na podporu místních prodejen. Bude po-
kračovat tato podpora, a jak chcete po-
moci k potravinové soběstačnosti v rám-
ci Pardubického kraje?
Dotační program na podporu prodejen na 
venkově běží už řadu let. Je to ukázka, jak 
kraj může konkrétně pomoci. Chceme, aby 
program pokračoval. Je tady určitě prostor 
pro inovace, je tady prostor na prováza-
nost s regionálními produkty, a to bude je-
den z úkolů našeho týmu.

Říkám to opakovaně – osobně v koro-
navirové krizi přes všechna její negativa 

vidím jednu obrovskou příležitost pro Čes-
kou republiku. A tou je nastartování pro-
cesu k potravinové soběstačnosti. Po-
kud chceme mít jako národ budoucnost, 
tak tohle udělat musíme. O tom jsem pře-
svědčen a teď je šance, kterou si nesmíme 
nechat vzít. Z pozice Pardubického kraje, 
který je jedním ze silných agrárních krajů 
stále ještě s klasickou zemědělskou výro-
bou postavenou na živočišné produkci, tak 
právě od nás by to mělo zaznít velmi sil-
ně. Proč bychom měli vozit pod chemií ze-
leninu nebo ovoce tisíce kilometrů, když je 
můžeme vypěstovat tady? Proč bychom 
měli ze severní Afriky, kde nevíme, ja-
kým způsobem se pěstují, vozit brambo-
ry, když je umíme vypěstovat tady? Proč 
bychom měli vyvážet miliony tun obilí do 
Polska, do Německa a dalších zemí, kde 
z něho vyprodukují vepřové a k nám již 
dovezou jen hotové výrobky. Přidaná hod-
nota zůstane za hranicemi a my funguje-
me jen jako obchodní prostor.

Potravinová soběstačnost je jedním 
z pevných základů státu. Chápu, že se ta-

Miroslav Krčil
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kové postoje nemusí líbit EU, a to pře-
devším kvůli silným ochranářským ten-
dencím původní EU. Nicméně tento boj 
musíme podstoupit.

Chcete se tedy zaměřit na regionální po-
traviny, které reprezentují například 
značky MLS Pardubického kraje nebo 
Regionální potravina Pardubického kra-
je? Nejsou to právě ty příklady, jak uka-
zovat na regionální produkci?
Obecně si jako společnost musíme nej-
prve začít vážit českých zemědělců. Těch 
hospodářů, kteří dokázali udržet tradiční 
živočišnou výrobu, od níž se všechno od-
víjí. A poté lze hovořit i o příkladech, kte-
ré zmiňujete. Chci zdůraznit, že nezále-
ží, zda je zemědělec velký, střední, malý 
anebo se jedná o rodinnou farmu. Jde 
o úplně jinou věc. Tady jde o strukturu vý-
roby a o to, jak hospodaří na půdě. Zákla-
dem je právě vyvážená živočišná a rost-
linná výroba.

Prezentace regionálních produktů 
a potravin představuje samozřejmě pro-
stor pro aktivity kraje. Nicméně jako lidé 
žijící v Pardubickém kraji začněme tím, že 
si budeme považovat dobrých hospodá-
řů, že budeme chtít skutečně české po-
traviny, které jsou bezpečné a zdravé. 
Myslím, že jako kraj bychom měli prezen-
taci regionálních produktů právě k tomu-
to využít.

Budoucnost zemědělství je také otázkou. 
Jak přilákat do této oblasti mladé lidi 
a učinit tak tuto oblast „sexy“. Přemýšlel 
jste o tom?
Musí to být kombinace hrdosti a vztahu 
k půdě, ke kořenům, které do ní máme 
vrostlé a tedy respektu k předkům, díky 
kterým tady můžeme hospodařit. Tohle 
je ale dlouhý proces. Musíme například 
ukázat mladým, že nejenom v kancelá-
ři se setkají se špičkovou moderní tech-
nologií a technikou a že je super s tako-
vou technikou pracovat. Navíc v přírodě. 
Když si dnes sednete do traktoru, tak 
vlastně často sedíte uvnitř komunikační 
jednotky s družicí řízené počítačem na-
příklad při vysoce sofistikovaném secím 
procesu. Ale když se vrátím na začátek, 
tak je to zase o tom, jak nahlížíme na 
hospodáře, díky nimž se jako národ na-
jíme – zatím. A jestli ten obor jako spo-
lečnost dehonestujeme. Pokud by to 
mělo pokračovat, mladé lidi do zeměděl-
ství nedostaneme.

Pardubický kraj založil Institut envi-
ronmentálních výzkumů a aplikací, kte-
rý se věnuje mimo jiné extrémům počasí. 
Může vůbec ze své úrovně bojovat proti 
extrémům počasí, suchu nebo povodním?
Pardubický kraj má v tomto směru opro-
ti ostatním náskok, protože dva roky fun-
guje institut, který vnímám jak platformu 
pro odbornou diskusi právě nad téma-
ty sucho, povodně a další výkyvy počasí. 
Z jeho práce už vyvstávají návrhy na ře-
šení konkrétních problémů. Nevyřešíme 
celosvětové klima, ale můžeme pomo-
ci v konkrétních případech v našem úze-
mí jako je třeba otázka Banínského poto-
ka, opatření v Mravíně, suchý poldr mezi 
Kostelcem u Heřmanova Městce a sa-

motným Heřmanovým Městcem. To jsou 
konkrétní projekty, se kterými může in-
stitut pomoci, a to od „A až do Z“, tedy od 
přípravy k realizaci včetně zajištění pe-
něz.

Představte si, že končí září 2024. Vaše 
funkční období. Kdybyste měl bilancovat, 
s čím byste byl jako radní Miroslav Krčil 
spokojený?
Hodnocení samozřejmě ponechám hlavně 
na spoluobčanech. Ale dobře, ohlédl jsem 
se. Když uvidím za naším týmem realizo-
vané konkrétní projekty, zlepšené pově-
domí o českých zemědělcích jako dobrých 
hospodářích a nebudu vidět jen stohy po-
psaných papírů, tak budu spokojený.

 

VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PRO 
KRMIVÁRNY A POSKLIZŇOVÉ LINKY 

 VÝROBNY KRMNÝCH SMĚSÍ 
 GRANULAČNÍ LINKY 
 POSKLIZŇOVÉ LINKY 
 ŠROTOVNÍKY KRMIV 
 MÍCHAČKY, TŘÍDIČE SMĚSÍ 
 ŠNEKY, ELEVÁTORY, REDLERY 
 ŠNEKOVNICE, TRUBKY 

 
REKONSTRUKCE VÝROBEN SMĚSÍ  
A POSKLIZŇOVÝCH LINEK 

 TAURUS, s.r.o., Chrudim 
Lány 52, 537 01 Chrudim, Česká republika 
tel: + 420 469 687 165, + 420 469 699 161 
fax: +420 469 687 175 
e-mail: info@taurus-sro.cz, www.taurus-sro.cz 

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI V ROCE 2020, PŘEJEME HEZKÉ VÁNOCE A DO NOVÉHO 
ROKU 2021 HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ 
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Výhradní prodejce pro východní Čechy:
KLAS Nekoř a.s.
Nekoř 180, 561 63 Nekoř
www.klas-nekor.cz
petr.kosek@klas-nekor.cz
tel: +420 606 488 735

Claas XERION -Třída sama pro sebe.

• Dvě řízené nápravy Vám nabízí pět způsobů řízení pro nejrůznější využití
• Plynulý pohon pojezdu pro výkon až 530 k Vám pomáhá tím, že šetří pohonné hmoty
• Ovládejte XERION intuitivně přes dotykový displej CEBIS
• XERION TRAC - Na poli je neporazitelný (TRAC s kabinou uprostřed)
• XERION TRAC TS - Chová se k půdě tak šetrně jako žádný jiný (TRAC TS s pásovým podvozkem)
• XERION TRAC VC - Couvání může být tak pohodlné (TRACK VC s otočnou kabinou)
• XERION SADDLE TRAC - Na něj se můžete spolehnout (Spousta místa pro montáž nástaveb)

Nekoř Caveco.indd   1Nekoř Caveco.indd   1 15.10.20   10:1015.10.20   10:10
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DĚKUJEME  
VÁM ZA DŮVĚRU  
A SPOLUPRÁCI  
V ROCE 2020  
A DO ROKU 2021 
VÁM PŘEJEME 
MNOHO  
OSOBNÍCH  
I PRACOVNÍCH 
ÚSPĚCHŮ

www.agrapojistovna.cz
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R O Z H O V O R

Rozhovor s Janou 
Trojanovou
herečkou a moderátorkou Českého rozhlasu Vltava (i našich dožínek)

Jaký je Váš vztah k Pardubickému kraji?
Vřelý. Narodila jsem se totiž v Chrudimi, 
kde jsem absolvovala osmileté gymná-
zium, chodila do tamější ZUŠ. Moc ráda se 
nejenom do „Athén východních Čech“ vra-
cím. Mám v Pardubickém kraji rodiče, pra-
rodiče a přátele. Těší mě, že můžu jezdit 
na Pardubicko i pracovně, pravidelně mo-
deruji různé společenské akce, nebo hra-
ji inscenace s divadelní společností INDI-
GO company.

INDIGO company je Vaše divadelní spo-
lečnost?
Moje a mé kamarádky, herečky Lilian Fis-
cherové. Studovaly jsme 
spolu na herecké škole. Po-
dobná energie i optimis-
mus spojený s reálným po-
hledem na věc nás spojily, 
rozhodly jsme se tedy, že 
se vydáme na společnou 
cestu. Uměleckou i pod-
nikatelskou. Už osmý rok 
tak budujeme značku INDI-
GO company, která, dou-
fejme, pro diváky znamená 
kvalitu, jedinečnost a jisto-
tu; pro herce a další kolegy 
(tvůrce) radost a uměleckou realizaci. Naší 
domovskou scénou je pražské Divadlo pod 
Palmovkou.

Jak funguje divadelní společnost v době, 
kdy se nesmí hrát?
Smutně. Představení se buď ruší úpl-
ně, nebo přesouvají na jaro/podzim 2021. 
Snažíme se s našimi diváky komunikovat 
alespoň přes sociální sítě, chystáme let-
ní hraní. Bohužel netušíme, kdy se bude-
me moct vrátit na jeviště. Zároveň je vel-
ký otazník, jestli se budou diváci vracet do 
hlediště. Bude asi nějaký čas trvat, než se 
kultura vzpamatuje. Kultura je odrazem 

vyspělosti společnosti, neměla by být Po-
pelkou.

Je doba adventu, blíží se nejkrásnější 
svátky v roce. Jak toto období prožíváte?
V minulosti to bylo hlavně koncertně. 
Kaž doročně jsme jezdili s vokálním se-
skupením KVINTETKY zpívat do Marián-
ských Lázní, koncertovali jsme také hod-
ně na Pardubicku (Hlinsko, Nasavrky, 
Chrudim…). Letos si tak maximálně udě-
láme koncert doma v obyváku :-/ Bude 
to určitě jiný advent, ale věřím, že si ho 
s rodinou užijeme. Určitě dojde na peče-
ní cukroví, zpívání koled, pálení purpury. 

Necháme opět po roce vklouznout do na-
šeho domova tajemné kouzlo Vánoc. Tě-
ším se!

Když zaznělo cukroví, máte oblíbený 
druh?
Pro vůni celého domova nesmí chybět va-
nilkové rohlíčky. Linecké cukroví je pros-
tě osvědčenou klasikou. Ráda také tvořím 
nejrůznější nepečené kuličky. Baví mě, že 
můžu různě kombinovat suroviny, které 
do nich dám. Letos jsem slíbila, že upeču 
perníčky. Máme doma tříletého pomocní-
ka, který se chce zapojit nejenom do zdo-
bení. :-)

S pečením a dobou adventu souvisí i na-
kupování. V jakém typu obchodů naku-
pujete nejčastěji potraviny?
V menších supermarketech (velké ob-
chodní řetězce mě děsí, ztrácím se v nich 
a doslova k šílenství mě může dohnat, 
když něco zapomenu nakoupit a musím 
se vracet kilometry a hledat v těch veli-
kých regálech úplně malilinkatou surovi-
nu).

Jinak mám moc ráda různé zdravé vý-
živy, farmářské obchůdky, malé pekárnič-
ky. Náš nový soused je řezník, tak se tě-
ším, že od něj letos na Vánoce ochutnáme 
vinnou klobásu. Ráda podporuji regionální 
výrobce a řeším původ surovin – zejména 
u ovoce a zeleniny.

Zkoumáte původ surovin i v restauraci?
Ne. Řeším výběr restaurace, jaká je (filo-
zofie, prostředí, menu…), pak už se těším, 
co mi připraví. Nezatěžuji personál zvída-
vými otázkami. :-)

Jste gurmánka? Jaké je Vaše oblíbené jíd-
lo?
Jsem požitkář, snažím si užívat každý den 
na 100 %, a tak se i ráda najím a napi-
ju. Ale určitě nejsem ten typ, co neustá-
le zkoumá, kde a jak se nejlíp vaří. Záro-
veň nejsem příliš vybíravý člověk, takže by 
spíš otázka měla znít, jaké je Vaše neob-
líbené jídlo? Odpověď by pak jednoznač-
ně zněla: slepice na paprice a kolínka (inu, 
odkaz školní jídelny).

Co byste popřála čtenářům?
S ohledem na současnou dobu hlavně 
hodně zdraví a málo strachu. Ať se mů-
žeme zase více setkávat, internet osobní 
kontakt opravdu nenahradí. Ať jsou neje-
nom o Vánocích rodiny spolu, ať si nene-
cháme vzít svobodu a zničit demokracii. 
Krásné Vánoce a šťastný nový rok!

Jana Trojanová

Foto: Jaroslav Buchar

Foto: Kateřina Brzobohatá

Kvintetky
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P Ř Í S P Ě V E K  R A K - P A

Líná bábovka

(můžete dát i na plech – 20 × 30 cm je ideální velikost pro tuto 
dávku)

Potřebujete: 5 ks vajec, 1 hrnek (200 ml) cukru krystal, 1 hrnek 
oleje, 2 a půl hrnku polohrubé mouky, 2 lžičky prášku do pečiva, 
dle chuti ovoce, moučkový cukr na posypání

Postup: Vajíčka vyšleháme s cukrem do tuhé pěny, v misce 
smícháme mouku s práškem do pečiva a přidáváme do vyšlehané 
pěny spolu s olejem. Připravené těsto vylijeme na vymazaný 
a vysypaný plech, uhladíme a navrch dáme ovoce (já dávala jablko 
nakrájené na měsíčky). Pečeme na 170–180° cca 30 minut. Po 
upečení posypeme cukrem.

Lehký zelenino-ovocný salátek

Potřebujete: rukola, polníček, mladý špenát (můžete použít 
v kombinacích, každopádně rukola je základ), kozí sýr (nebo krav-
ský tvarohového typu), vlašské ořechy, med, olivový olej, citrono-
vá šťáva, hruška, a pokud máte rádi řepu, tak uvařenou červenou 
řepu

Postup: Rukolu, popřípadě ostatní salát, opereme a necháme 
okapat, nakrájíme omytou hrušku, uvařenou řepu na kostičky, po-
sypeme sýrem a z oleje, citronové šťávy a medu vyšleháme met-
ličkou zálivku. Poměr je na vaší chuti a také na množství salátu. 
Celý salát posypeme nakonec ořechy.

RECEPTY
Nezačal ani advent, když dávám dohromady 
recepty. A až je budete číst, budeme mít Vánoce 
přímo za dveřmi. Napečeno, možná už i z toho 
ujedeno a v hlavě předsevzetí, že od nového 
roku budeme jíst zase zdravě. Vařit a péct však 
budeme muset i pro zbytek rodiny, pokud se sami 
rozhodneme jíst lépe. Vybrala jsem proto jednu 
sladkou rychlovku a zdravý salátek.

N A V Š T Í V I L I  J S M E

Hostem Českého rozhlasu 
Pardubice
Vážíme si možností vystupovat a prezentovat české zemědělství. Je to spontánní rozhovor a ně-
kdy se ptají i posluchači, takže je těžké se dopředu připravit. Nikdy nestihneme říct všechny infor-
mace, které bychom chtěli a které by bylo dobré říct. Doba je prostě na povídání omezená, ať už je 
cílová skupina dospělých nebo dětí. V rádiu jsem byla 6. 11. a 6. 12. 2020.  -vr-



PARTNER VŠECH POCTIVÝCH ZEMĚDĚLCŮ

www.rakpa.cz

Agra Group, a. s.

Agra pojišťovna, o. s.

Agrospol Czech, spol. s r.o.

Agroteam CZ, s. r. o.

Agrotrans Otice, s. r. o.

ASTORIE, a. s.

Envi Produkt, s. r. o.

MACH DRŮBEŽ, a. s.

Sberbank CZ, a. s.

Selgen, a. s.

AGRALL, a. s.
zemědělská technika

Agricol, s. r. o.
výroba mléčných výrobků

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

Madiální partner

Generální partneři Hlavní partneři

Partneři

AG NOVACHEM, s. r. o.
BASF, spol. s r. o.
BioAktiv CZ, s. r. o.
ČSOB Leasing, a. s.
DSP Engineering, s. r. o.
Leading Farmers, a. s.
LUMIUS, spol. s r. o.
MASO UZENINY POLIČKA, a. s.
Moreau Agri, spol. s r. o.
SPOLEČNOST PRO ORBU ČR, z. s.
Syngenta Czech, s. r. o.
TAURUS, s. r. o.
Tribula DKP, s. r. o.
Vaspo Vamberk, s. r. o.
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