
Zpravodaj

Tento způsob léta 
zdá se mi poněkud 
nešťastným
V minulém zpravodaji jsem si kromě 
naší malé soběstačnosti v základních 
potravinových komoditách postěžoval 
na velké sucho, které nás s jarem 
doprovázelo. Boj proti suchu se dostal 
do programu některých ministerstev, 
ale i do usnesení posledního sněmu 
AK ČR (viz str. 4). Kdyby všechny body 
našeho usnesení, které pokládám 
za tak podstatné, že je ve zpravodaji 
zveřejňujeme, se dařilo plnit tak, jako to 
o nedostatku srážek, tak bychom jako 
zemědělci byli za vodou.

Sněm se bohužel posouval z březnového původního 
termínu z důvodu coronaviru na termín 16. 6. a to byl 
ten problém. Kdyby totiž zapršelo dle usnesení v dub-
nu či květnu jako v minulém roce, bylo by to pro vege-
taci fajn. Avšak studený a vlhký červen není ve sto-
dole ráj, jako když se jedná o máj. Ti, co tyto řádky 
čtou, ví, že toto není agronomický meteorologický ali-
bismus, ale že to v zemědělství tak opravdu fungu-
je. Takže jestliže loňských 150 % srážkového normá-
lu v květnu naši úrodu 2019 zachránilo, tak letošních 
280 % normálu v červnu ji v řadě případů zhatilo. Uka-
zuje to opět na řadu známých pravd. Pestrý osevní po-
stup umožňuje lepší vyrovnání propadu jedné plodiny 
jinou, dále jak je důležité pro skutečné zemědělce, kteří 
dělají i živočišnou výrobu a tím pádem v květnu a červ-
nu sklizeň senáží, tak potřebují poněkud kvalitnější 
předpověď srážek než hodinu poté, co ty srážky spad-
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Změny ve vedení AK

» strana 13

Z regionálního pohledu se myšlenkou 
hospodaření s vodou v krajině zabývá 
a inovativní řešení hledá projekt podpo-
rovaný Pardubickým krajem – RESAO.

Neumím si představit reakci finanční-
ho úřadu, kterému by zemědělec místo 
daní ze zisku sdělil, že respektuje ekolo-
gii a pro škůdce a plevele mu na poli nic 
nevyrostlo.

Zemědělství, má šanci?

» strana 10

Rozhovor s J. Fialkou

» strana 28

Podstatné je, aby na trhu existovaly fé-
rové podmínky, abychom jako stát ze-
mědělcům naslouchali a vytvářeli přízni-
vé podmínky pro podnikání.

Vláda menšin

» strana 14

Tento třídní boj je naprosto nesmysl-
ný a zcestný. Ať nás dělí na špatné a na 
dobré hospodáře. To by mělo být kritéri-
um a ne velký či malý.

PARTNER VŠECH POCTIVÝCH ZEMĚDĚLCŮ
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nou.  Argument, že nelétají letadla a tím nelze 
předpovědět ani propagované a pro senážování 
potřebné tři dny, se mi zdá nehodný kosmické-
ho věku. Uznávám však, že atmosféra je složitá 
záležitost, ale přeci jen letos při plánování se-
náží mi někdy Aladin předváděl zvláštní kouz-
la. Alespoň pro letošek víme, že až bude opět 
sucho, tak stačí zakázat na měsíc provoz leta-
del nad EU a máme zalito. Obávám se však, že 
tak jednoduše to asi fungovat nebude. Když už 
neporučíme větru dešti, a z toho jsme doufám 
nejen vyrostli od RVHP až po EU, tak bychom 
se mohli alespoň pokusit nabídnout speciál-
ní srážkovou předpověď pro místní zeměděl-
ce. Zároveň, když přijde nějaký ten extrém, le-
tos v Pardubickém kraji červen srážkově téměř 
300 % normálu, tak umožnit zemědělci, aby měl 
systém, kde by nalezl odškodnění při lokálních 
extrémech, které, když nic nezanedbá ve správ-
ných agrotechnických postupech, i tak způsobí, 
že má významnou ztrátu. Je úplně jedno, jestli 
se systém bude jmenovat FTPR či jinak, ale sys-

témové řešení zdaleka nejen sucha by bylo tře-
ba. Dnes, když je zemědělec postižen suchým 
obdobím či velkými srážkami ve žních, ale tře-
ba i hrabošem a nejedná se o poškození celo-
státní (musí dorazit ku Praze), tak se zemědě-
lec odškodnění dovolává velmi složitými cestami 
a většinou se toho nedovolá vůbec.

Další moment, který chci připomenout, je 
dle mě nebezpečně rostoucí rozdíl mezi ce-
nami u našich zemědělců a cenami potravin. 
Ceny zemědělského prvovýrobce u většiny ko-
modit v 1. polovině letošního roku v lepším pří-
padě stagnovaly a ve většinovém klesaly. Ceny 
potravin spíše naopak, a tak bychom se měli ne-
jen ptát, kde je ten rostoucí rozdíl, ale i vysvět-
lovat spoluobčanům, jaké ceny dostáváme my 
včetně toho, jaké veletoče z pohledu cen jim 
hrozí, když budeme v základních potravinách 
ztrácet soběstačnost (viz ceny zeleniny a ovo-
ce v letošním prvním pololetí). Z pohledu nás 
zemědělců při rostoucích nákladech a klesají-
cích cenách je zřejmé, že produktivita práce ne-

jde zvyšovat donekonečna a stejně je to s růs-
tem dotací, i když tam máme více co dohánět 
oproti vyspělým zemím EU. Je tak zřejmé, že se 
musíme začít více starat o to, abychom za kva-
litní zemědělské produkty dostaly také dosta-
tečně zaplaceno. Jinými slovy srovnatelnost ne-
jen v cenách práce a pozemků oproti vyspělé 
EU, ale i v podporách alespoň u citlivých komo-
dit, ale i v cenách všech zemědělských komo-
dit. Bude to tím více třeba, kdyby se nepodařilo 
zemědělské praxi zabránit tomu, aby se některé 
vyloženě iracionální návrhy v Zeleném údělu do-
staly k zemědělcům a tím dále zatěžovaly často 
napjatou ekonomiku.

Vážení kolegové, doufám a přeji všem, že 
od psaní tohoto článku do jeho vydání se poča-
sí umoudřilo alespoň natolik, že se žně úspěšně 
dokončí stejně tak, jako se podaří založit novou 
úrodu včetně populární a pro půdu tak prospěš-
né řepky.

Ing. Leoš Říha

Diskriminace na ruby
Jsem „vyklidněná“. To je termín mé kamarádky. Kdykoliv si voláme a já na ni hrnu, co vše je 
potřeba udělat a často nemyslím jen v práci, řekne mi, Ty se potřebuješ hlavně „vyklidnit“.

Jsem po dovolené a zítra jdu poprvé do práce. 
Je pravda, že půl neděle přemýšlím, co vše mu-
sím udělat, což už mě zase začíná stresovat. Ří-
kám si, zda jsem si neměla něco nachystat o té 
dovolené, ale byla by to pak dovolená? Strávi-
la jsem ji v Čechách. Ne kvůli Covid−19, ale vra-
cím se na stejné místo docela ráda. U moře jsem 
byla v loňském roce po 5 letech, proto mě letos 
nijak zvlášť absence ciziny netrápí. Jsem docela 
spokojená i doma, kdy můžu dělat různé úpravy 
na domě a okolo něj. Vyjet úplně někam jinam je 
ale taky fajn. 1 000 m nad mořem. Vyčistila jsem 
hlavu a snad i plíce. Kupodivu jsem nepostrádala 
ani podpatky, ani šminky. Užívala jsem si chvilky 
s rodinou na procházkách. Chvilkami jsme ztrati-
li i signál a světe, div se, jde to bez něj taky. Baví-
me se spolu a smějeme. Všímám si ptáků, kytek, 
hmyzu. Mám radost u koňských koblih na  cestě. 
Je to vše nějak ještě blíž přírodě. Při výletech si 
všímám polí a fotím krávy na pastvě. Sleduji ce-
dule poutající na prodej sýrů z vlastní produk-
ce. Ubezpečuji se, že na rozdíl od těch podpatků 
a šminek, které vůbec nehledám, tetelím se při 
pohledu na projíždějící traktor. Spiklenecky, spo-
jenecky. Na dovolené se ubezpečuji, že i když 
mě občas papírování leze krkem, mám ten náš 
obor ráda. A hned druhým dechem dodávám – 
mám velkou úctu k Vám, milí kolegové, kteří 
těch papírů máte v praxi několikanásobek.

Vrátila jsem se z kraje, kde zase začala platit 
mimořádná opatření kvůli Covidu. I na ten jsem 
na těch horách zapomněla a vůbec, ale vůbec 
mi nechyběl. Myslela jsem si naivně, že by nám 
mohl i paradoxně pomoct. Vypadalo to na počát-
ku pandemie. Říkala jsem si, lidé se chytí za nos, 
začnou si všeho vážit. Ale žádný zvrat se ne-
konal. Kdo chce zkrátka jíst dobře, žít v soula-
du s přírodou, tak činí. Zbytek národa se poma-
lu vrátil ke svému konzumnímu systému života 
závislému na množství či na cenovce. Může-
me někoho k něčemu nutit, i když je to pro je-
jich dobro? Pokus o procentuální zastoupe-
ní českých potravin na českých pultech. Kdo 
mě zná, ví, že co jsem na komoře, říkala jsem 
toto mezi řečí už dávno. Odpověď – diskrimi-
nace EU.  Krutě mi to připomíná sociální dáv-
ky pro ty,  kteří nepracují a pracovat nebudou. 
A já tomu říkám diskriminace na ruby. Co mě 
na tom nejvíc štve? Že v případě těch potravin 
by to mělo být tak nějak samozřejmě. Jenže… To 
by museli být naši lidé patriotičtí. To by někdo 
nesměl nechat převážit svoje osobní zájmy. Žád-
ný velký řetězec není prostě český. Dost možná, 
že řetězce podporují finančně různé skupiny, 
nevím. Každopádně peníze jsou až na prvním 
místě. Dost možná, že se dobře kupčí i s dět-
skou naivitou. Cílová skupina naivních mladých 
lidí, kteří to myslí často upřímně, ale často 
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také není docela dobře a o všem informována. 
Informace vytrhané z kontextu. Spousta těch-
to naivně a možná že i čistě smýšlejících by-
tostí je často stavěna do vedoucích pozic a do-
stává se nám i do vedení Evropy. Byznys se dá 
udělat ze všeho. Zemědělství je často terčem 
kritiky a je označováno za toho, kdo jde proti 
přírodě. Zemědělství, které je s přírodou jedna 
ruka! Proč například není kritizován farmaceu-
tický průmysl, chemický průmysl? Co hormony 
a voda? Plasty? Určitě je toho mnohem víc. Ně-
kdo nemá dost a hraje si s naší maličkou zemí? 
Jsme jen kousek puzzle v celé té skládačce? 
Všechno tohle vědět by mi bylo milejší, než 
když z nás někdo dělá tematicky „telata“ a vy-
světlují nám skutečnosti na oko.

No a to je vše z mých podovolenkových po-
střehů a glos. Už zítra zase budu jedním z kole-
ček celého mechanizmu, protože nějak zapad-
nout do celého systému musíme, i když se někdy 
kousneme. Pokud máte možnost vzít si pár dní 
volno, užijte si ho. Věřte, že to na tu chvilku půjde 
i bez Vás. Často si myslíme, že ne… Kde to určitě 
nepůjde bez Vás nebo ne na dlouho, je vaše ro-
dina. Věnujte jim chvilku a vyčistěte si hlavu, „vy-
klidněte se“. Možná to necháte až po žních, což 
v našem oboru není nic nového. Tak se na dovo-
lenou budete ještě chvilku těšit. Prostě – pěkné 
léto. -vr-
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Nejvýkonnější 
hybridy řepky ozimé
PT271 | PT264
PX131 | PX113

JEDINEČNÉ INSEK-
TICIDNÍ MOŘIDLO 
PRO ŘEPKU

Kvalitně 
mořené 

osivo 
=

základ 
úspěchu
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Cíle AK ČR do budoucna dle usnesení 
z 29. sněmu v Olomouci dne 16. 6. 2020
29. sněm AK ČR žádá:

1. Vládu ČR, Poslaneckou sněmovnu a Senát 
Parlamentu, aby vzhledem ke změnám 
ve Společné zemědělské politice:

• komplexně řešily otázku sucha (zejména do-
končením legislativního procesu zákona 
o ústavní ochraně vody), a více podporovaly 
živočišnou výrobu a citlivé rostlinné komodity, 
aby došlo k vyvážení zemědělské soustavy,

• nejen v tomto kontextu podpořily iniciativy 
za vyšší podíl tuzemských potravin v maloob-
chodním prodeji,

• upustily od zdaňování zemědělských dota-
cí a podpor formou odpočitatelné položky 
od základu daně z příjmů,

• podpořily prominutí sociálního pojištění 
ve verzi schválené Senátem České republiky,

• v maximální míře pro zemědělství přijaly vy-
užití připravovaného programu AGRICovid 
na kompenzace zvýšených nákladů a propadu 
tržeb v době koronavirové epidemie,

• snížily DPH na základní potraviny a na kapito-
lu 0,6 celního sazebníku – rostliny a sazeni-
ce v maloobchodě a při přímém prodeji od ze-
mědělce,

• prosadily podporu českých potravin v malo-
obchodu a ve veřejných stravovacích zaříze-
ních zřízených státem nebo místními samo-
správami,

• vyčlenily dostatek finančních zdrojů pro ob-
novení lesních porostů postižených kalami-
tou, odděleně od zemědělských podpor,

• podpořily schválení novely rostlinolékařské-
ho zákona k systémovému řešení pro opako-
vaný kalamitní výskyt hraboše polního a dal-
ších škůdců,

• aby v případech, ve kterých nebyla umožněna 
aplikace rodenticidu, umožnily náhradu vznik-
lých škod,

• připravily návrh komplexního pojištění těžko 
pojistitelných rizik, ať už formou zvláštního 
fondu nebo prostřednictvím daňových úlev či 
vytvářením rezerv,

• ministerstvo financí ve spolupráci se svými 
kontrolními orgány zvýšilo kontrolní činnos-
ti na dodržování zákona 526/1990 zákona 
o cenách, zejména § 2 tohoto zákona v oblas-
ti sjednávání cen potravin.

2. Ministra zemědělství České republiky, aby:

• vyjednal pravidla pro přechodné obdo-
bí v rámci společné zemědělské politiky EU 
s ohledem na dlouhodobé závazky zejména 
v agroenvironmentálně klimatických a dalších 
opatřeních včetně prodloužení tzv. přechodné 
vnitrostátní podpory,

• při jednáních o dokončení reformy SZP pokra-
čoval v prosazování priorit:

 – navýšení, nebo minimálně zachování, roz-
počtu s dostatečnou obálkou pro přímé 
platby v prvním pilíři a investiční a nein-
vestiční podpory v rámci obálky Progra-
mu rozvoje venkova a dokončení proce-
su srovnání výše plateb napříč členskými 
státy, který byl slíben do roku 2013,

 – zásadně odmítnout zastropování s ohle-
dem na zachování konkurenceschopnosti, 
rozsahu živočišné výroby a tím pádem en-
vironmentální udržitelnosti,

 – navýšení, nebo minimálně zachování po-
dílu obálky citlivých komodit a při srovna-
telnosti jejich podpory se zeměmi EU 14,

 – eko-schémat motivující zemědělce a ne-
omezující již tak značně za posledních 
30 let redukovaný rozsah našeho země-
dělství,

 – ne dalšímu národnímu zpřísňová-
ní tzv. Dobrého zemědělského a envi-
ronmentálního stavu (DZES) půdy ome-
zení maximální velikosti výměry jedné 
plodiny na dílu půdního bloku na 30 ha, 
je třeba vždy zohlednit místní podmínky 
konkrétního pozemku,

 – jednotnou míru kofinancování v Plánu roz-
voje venkova ve všech státech EU, aby 
mezi členskými státy nedocházelo k zneu-
žívání síly národních rozpočtů,

 – návaznost strategie „Z farmy na vidličku“ 
na tzv. eko-schémata a nevytváření no-
vých, často nesplnitelných pravidel a po-
žadavků,

 – podporu nových metod šlechtění,
 – podporu vývoje moderních prostředků 

na ochranu rostlin a zachování zásadních 
přípravků tam, kde v současné době není 
možná náhrada,

• prosazování zajištění srovnatelných pod-
mínek se státy EU 14 a spravedlivé podpo-
ry pro ty, kteří na půdě hospodaří a zajišťu-
jí produkci,

• dokončil novelu zákona o významné tržní síle 
v rámci transpozice evropské směrnice o ne-
kalých obchodních praktikách v souladu s do-
poručením Ministerstva financí a s využi-
tím francouzského zákona č. 2018–938 ze 
dne 30. října 2018 pro rovnováhu obchod-
ních vztahů v zemědělském a potravinářském 
průmyslu a zdravé a udržitelné výživě, pří-
stupné všem (tzv. LoiAlimentation),

• prosadil v novele zákona o potravinách a ta-
bákových výrobcích minimálně 55% podíl do-
mácích českých potravin a každoroční zvy-
šování podílu o 3 až 5 % v maloobchodním 
prodeji, je to v zájmu snížení uhlíkové stopy, 
zvýšení kvality životního prostředí, zabezpe-

čení kvalitních a čerstvých potravin, zlepše-
ní zdraví obyvatel našeho národa, dále z dů-
vodu zadržení vody v půdě, dostatku vzduchu 
v půdě a života v půdě,

• zasadil se o regulaci trhu s půdou ve smys-
lu zamezení spekulativních nákupů a omezení 
jejího zastavování,

• revidoval koncepci zemědělského výzkumu se 
zaměřením především na potřeby praxe, při-
způsobení se klimatickým změnám a s přesa-
hem do ovlivňování veřejného mínění,

• přizpůsobil poradenství a vzdělávání potře-
bám konkrétního výrobního zaměření,

• prosadil v rámci aktualizace LPIS zavede-
ní moratoria na změny v období podávání žá-
dostí,

• změnil hodnocení míry nedodržení výměry 
půdy v LPIS z hektarů na procenta z celkové 
výměry a umožnil vzájemný zápočet kladných 
a záporných odchylek, deklarovaných hektarů 
od zjištěné skutečnosti,

• prosadil novelu mysliveckého zákona s cílem 
snížit škody na zemědělských a lesních kultu-
rách administrativně únosným způsobem,

• ke zvládnutí následků kalamity v lesích:
 – nastavil dotační pravidla pro optimální 

distribuci prostředků s cílem zachování pl-
nění všech funkcí lesa v co možná nejšir-
ší možné míře,

 – udržel pozice vlastníků lesa a infrastruk-
tury navazující na jeho obhospodařování 
bez rozdílu typu vlastnictví,

 – přijal jasný a konkrétní adaptační program, 
navazující na schválenou strategii státní 
lesnické politiky, který umožní další rozvoj 
lesnicko-dřevařského sektoru na úrovni 
vlastníků, lesnických firem i dřevozpracují-
cího průmyslu,

 – definoval roli státu v oblasti regulace ob-
jemu dříví umisťovaného na trh,

 – zabezpečil vypracování modelů budoucí 
produkce dříví ve struktuře a čase z pohle-
du oborů zpracování dříví,

 – podpořil aktivní spoluúčast na tvorbě pra-
videl pro řešení vzniklé kalamitní situace 
v lesích na evropské úrovni,

 – zajistil a podpořil věcné a objektivní infor-
mování veřejnosti o situaci v lesích a oče-
kávaných dopadech do budoucna,

 – umožnil vznik Marketingového fondu 
a Fondu nepojistitelných rizik,

 – zajistit dokončení práce na třetí etapě Ge-
nerelu vodního hospodářství krajiny.

 
***

AK ČR je připravena k plné součinnosti s Par-
lamentem, vládou, Ministerstvem zemědělství 
České republiky a dalšími orgány při zajištění 
těchto požadavků.
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P Ř Í S P Ě V E K  R A K - P A

Z jednání Komoditní rady 
mléko a hovězí maso 
při AK ČR
Vzhledem k tomu, že 1. pololetí se z důvodu korona krize a s ní souvisejícího propadu gastro průmyslu 
a zahraničního obchodu vyznačovalo poměrně značnými tlaky na cenu mléka a hovězího masa, tak se naše KR 
setkávala každý měsíc.

Danou situaci jsme se s pomocí našich význam-
ných členů a hostů snažili společně řešit. Řadu 
námětů z KR spolu s operativním a vstřícným 
přístupem MZe se podařilo prosadit a pomoh-
lo se tak tomu, že propad cen u mléka, tj. jed-
né z nejvýznamnějších komodit, která tvoří tržby 
našich zemědělců, byl pozvolný a ne příliš hlubo-
ký. Ze schválení pomocí chci zmínit zejména in-
tenzivnější zapojení SSHR do odčerpání přebyt-
ku sušeného mléka z trhu a poté program QCZ 
z národních dotací rozšířený letos o cca 250 mil. 
pro chovatele dojnic, kteří se v srpnu zapojí do 
studie trhu. Tak jako v případě SSHR patří podě-
kování za aktivní přístup vedle pracovníků MZe 
(zejména náměstka Fialky a paní Veselé) Zdeň-
ku Jandejskovi a Jiřímu Zelenkovi, tak v případě 
QCZ Josefu Kučerovi z Českomoravské společ-
nosti chovatelů.

Na poslední Komoditní radě 30. 6. se nejen 
probíral vývoj cen u našich komodit, ale i mož-

nosti další pomoci v zájmu naší konkurence-
schopnosti. Z hlediska ceny mléka, ale i hově-
zího masa bylo konstatováno, že by mělo dojít 
k zastavení poklesu cen. Konkrétní u mléka 
červnová cena 8,23 Kč znamená už menší me-
ziměsíční pokles, než tomu bylo v měsíci před-
chozím. Na stranu druhou musíme stále připo-
mínat, že dle objektivního šetření (ÚZEI, VÚŽV) 
tato cena je pro naše zemědělce podnákladovou 
a dlouhodobě neumožňující tak potřebný roz-
voj oboru.

V oblasti pomoci jsme si při COVID opatře-
ních v rámci národního hospodářství uvědomili, 
jak nespravedlivé jsou tyto podpory pro ty, kte-
ří nemohli své nepřetržité provozy preventiv-
ně uzavřít. Např. jsme připomínkovali prominu-
tí třech měsíců sociálního pojištění firmám, které 
mají do 50 zaměstnanců, což těmto firmám vý-
razně pomůže, ale řadě významných chovatelů 
dojného skotu nikoliv, protože zajišťují zaměst-

nanost na venkově a mají zaměstnanců více. 
Mnohem spravedlivější se nám jevil model pro 
prvých 50 zaměstnanců. Dále u DPP by nám vel-
mi pomohlo zvýšit limit 300 hodin a 10 000 Kč 
a pak zejména jako chovatelé podporujeme ten 
dlouhodobý úkol pro celou AK ČR, srovnat zda-
nění zemědělských podpor u nás a v okolních 
zemích.

Při posledním jednání KR jsme také našli sho-
du s ústředním ředitelem SVS Zbyňkem Seme-
rádem na nutnosti intenzivních kontrol obcho-
du s masem včetně zdokonalení značení původu 
tohoto zboží.

Podnětů, které vyplývají z KR je daleko více 
a často mají logicky přesah do práce celé AK ČR 
a MZe. Budeme se je proto i nadále snažit spo-
lečně co nejvíce prosazovat.

Ing. Leoš Říha
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České potraviny k českým 
občanům
Nejen usnesení sněmu AK ČR, ale i selský rozum velí, 
že by obyvatelé země měli konzumovat převážně její 
místní plody. 

Díky Vaší každodenní tvrdé práci máme
dostatek kvalitních českých potravin.
Neustále, nejen v době krize. 
Děkujeme Vám!
Přijměte i poděkování formou videa na www.agrapojistovna.cz

DĚKUJEME
NAŠIM  

ZEMĚDĚLCŮM.

P Ř Í S P Ě V E K  R A K - P A

Argumentů pro tuto základní zemědělskou logiku je mnoho, od módně eko-
logických (ohledně skutečné uhlíkové stopy kolem dovozu) přes zdravot-
ní – jde o zdraví obyvatel (organismus je spíše zvyklý na místní české hovězí 
než východní netopýry, a to platí nejen pro tyto jinak velmi zajímavé hmy-
zožravce), ale jde i o zdraví krajiny. Vlastní živočišná výroba znamená vlast-
ní pícniny, vlastní kvalitní organickou hmotu a s tím související soběstačnost 
v základních potravinách, které v případě krize podobného typu jako COVID 
nabývá na důležitosti. O tom všem je snaha AK ČR zakotvit určitou minimál-
ní povinnost podílu místních základních potravin na pultech místních větších 
(nad 400 m2) obchodních firem s potravinami. Tato povinnost by se týka-
la jen vyjmenovaných základních potravin, což je 155 položek, a navyšovalo 
by se postupně z 55 % po 3 % za rok. Křik, který kolem tohoto návrhu spus-
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tili zástupci obchodních řetězců, nemá na prv-
ní pohled smysl, jestliže jednak sami stále pro-
pagují místní a čerstvé potraviny a zároveň jsou 
i pro levné zdravé potraviny bez ekologické zátě-
že spojené se zbytečnými přejezdy.
Názory typu, že toto povede ke zdražení potra-
vin, jsou také poměrně nelogické, protože když 
naše země nebude soběstačná v květáku či 
u jablek, pak jsme při prvé krizi na trhu svědky 
výkyvu cen u tohoto zboží a doufám, že si nikdo 
z nás nepřeje, aby tyto výkyvy cen se časem tý-
kaly i základních potravin, u kterých chce tento 
zákon zajistit alespoň minimální soběstačnost 
z místních zdrojů.

Tyto základní důvody pro legislativní ukotve-
ní soběstačnosti v nejdůležitějších potravinách 
obhajuje za AK v poslední době bývalý prezident 
a současný člen představenstva AK ČR Zdeněk 
Jandejsek, a to z pozice majitele firmy, která zná 
velmi dobře celou vertikálu od prvovýroby přes 
zpracování až po obchod z vlastních zkušeností. 
Proto když o tuto důležitou problematiku projevil 
zájem hejtman našeho kraje, tak jsme pomoh-
li uspořádat setkání 23. 7. pana hejtmana M. Ne-
tolického s generálním ředitelem Rabbit Trhový 
Štěpánov a. s. Zdeňkem Jandejskem v sídle firmy 
Rabbit. Akce se zúčastnil další chovatel a zpra-
covatel masa, a to firma ZD Sloupnice, Jaroslav 
Vaňous a Oldřich Vašina a nechyběl ani pohled 
soukromého zemědělce Jaroslava Kopisty či sa-
mosprávy, za kterou byl přítomen starosta Hlin-
ska Miroslav Krčil. Doufáme, že setkání pomůže 
k objasnění problematiky a posunu v soběstač-
nosti a využití místních potravin v zájmu obyva-
tel, ať už v našem kraji, tak v celé ČR.

Ing. Leoš Říha

Jednou mi jeden kolega řekl: „Já jsem Ti to 
moc nevěřil, myslel jsem si, jestli si nevy-
mýšlíš…“ Při společném setkání jsem vy-
právěla různé příhody ze svého života. Měla 
jsem chvíli pocit, že bych měla vydat kni-
hu Vanda a její katastrofy… jedno je ale jisté, 
nevymýšlím si.

Ráda dělám hodně věcí najednou. Prý 
je to doména žen. Nevím. Dělám to nejspíš 
z důvodu časové úspory. Jen čím jsem starší, 
daří se mi to čím dál méně. Možná se chvil-
kami také poznáte. Jdete dělat nějakou kon-
krétní věc a je docela 
jedno, zda je to něja-
ká oprava nebo va-
ření či úklid. Prostě 
při té činnosti něco 
potřebujete donést 
či odnést. Do díl-
ny nářadí, do kuchy-
ně nějakou surovinu. 
Jdete s něčím někam 
a všimnete si, že se 
tam válí něco jiného. 
No a když jdu tam-
tím směrem, popo-
nesu to o ty dva me-
try také. Jé, a tady 
si všimnu, že jsem 
chtěla pověsit toto… 
No a pod tím je 
opřené tohle. Zkrát-
ka nedodělám jed-
nu věc a rozdělám 
dvacet jiných. Pokud je to poponášení věcí, 
je to ještě dobré. Pokud jsem na začátku za-
čala opravdu vařit, je to katastrofa, protože 
v mezičase, mezi těmi jednotlivými proce-
sy, už dávno překopávám vzadu na zahradě 
kompost, zatímco se po té hodině přebíhá-
ní od čerta k ďáblu vyvařila voda z bram-
bor na plotně. Letos jsme zase začali něco 
trochu předělávat na chalupě. A tak si v kli-
du brousím dveře, zatímco jsem dala pro-
běhnout zakrslého králíčka. Mimochodem, 
je od jednoho z členů agrární komory, takže 
závazek navíc. Najednou strašný jekot. Krá-
lík mi za zády proběhl přímo do chřtánu naší 

divoké rotvajlerky za plot. Štěstí v neštěstí, 
že jsem byla blízko a bezvládné tělíčko králí-
ka vytáhla té naší bestii z huby. Následovala 
směsice emocí od snahy uvědomit si, že je 
to jen šelma ten náš pes, až po to, že jsem 
viník, který to neuhlídal anebo že nenechám 
kamaráda trápit a ulehčím mu od bolesti. Do 
toho přišli další členové rodiny, muži, kte-
ří na rozdíl ode mě byli pro to, nechat králí-
ka bojovat. Třeba přežije, to nikdy nevíš. Do 
rána bude mrtvá a bude se trápit, argumen-
tovala jsem. Dostala jsem obří lekci. Oprav-

du nevíme vše, ne-
jsme nejchytřejší. 
Králík ráno ležel, 
vypadal jako by ho 
přejel parní válec, 
ale žil. Dokonce za-
čal s chutí žrát. Tím 
mě odzbrojil a dala 
jsem mu/jí šanci. 
Naše Bobina bojov-
nice. Přišly kom-
plikace, ale ustá-
li jsme je. Příroda je 
mocná. Byl to jeden 
z mála případů, kdy 
jsem byla vděčná za 
to, že jsem někoho 
poslechla. Bobina je 
v kondici a momen-
tálně už jen řešíme 
kosmetické zahoje-
ní. Adept na hrdin-

ku roku, protože přežila se svým ani ne kilo-
gramem útok padesátinásobku svojí váhy. 
I když člověk může něco myslet sebelíp, 
příroda si to udělá po svém. Škoda jen, že 
si tohle uvědomuje tak málo lidí. Země-
dělci pracují s přírodou, a tak i když někdy 
moc chtějí, anebo naopak nechtějí, příroda 
si to udělá stejně po svém. V mém přípa-
dě to bylo v můj prospěch, jindy je to v náš 
neprospěch. Tak to prostě je, buďto prší 
málo nebo moc, nebo ve špatný čas. Leto-
šek je toho zářným příkladem. Přeji všem to 
ideál ní počasí a úspěšné sklízení úrody.

-vr-

Příroda je 
mocná
Zdánlivě to sem moc nepatří, ale chci se s vámi podělit o jednu 
z mých příhod.

P Ř Í S P Ě V E K  R A K - P A
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P Ř Í S P Ě V E K  A K  C H R U D I M

Zemědělství, má šanci?
Sednout si k „interfernetu“, tedy mediu pro nestřízlivé. Číst všechny ty odborné, rádoby kvalifikované názory na 
krajinu, na všemu škodící zemědělství, to se už leckdy opravdu nedá pochopit ve střízlivém stavu. Zajímalo by 
mne, kolik polí ten který odborník zasel, vypěstoval úrodu a sklidil, nebo kolika telatům pomáhal na svět a dále 
je vychoval a kolik masa, mléka nebo vajec ve svých chovech vyprodukoval. Kolik peněz mu pak zbylo, když to 
vše spočítal, a jaký rozvoj podniku si mohl dovolit.

Marně se snažíme, my, potomci selských  rodin, 
které hospodaří po celá staletí na svých rodo-
vých statcích, ukázat na příkladech, že naši 
sedláci nejsou ti, kteří devastují vše, na co sáh-
nou a že likvidace přírody není jejich celoživot-
ním programem. Podle mnoha zasvěcených ko-
mentářů nabývám dojmu, že všichni ti, co mají 
ten správný pohled na neschopnost nás hospo-
dářů, jsou připraveni dát své děti do zeměděl-
ských učilišť, případně jim poskytnout patřičné 
odborné zemědělské vzdělání, aby mohly svůj ži-
vot beze zbytku prožít v tom tolik znemožněném 
zemědělství, aby v něm konečně nastal ten kýže-
ný pořádek.

Pokud některé firmy hospodaří na úkor úrod-
nosti, nebo vodního režimu, podstatná eroze jim 
nic neříká, nebo nedotují půdu organickou hmo-
tou, nechť jsou konkrétně řešeny. Není  dobré 
házet do jednoho pytle všechny zemědělské 
podniky. Není dobré házet do jednoho hrnce 
všechny problémy, které vznikly coby důsledek 
politiky programové likvidace českého země-
dělství po roce 1989, a naprosto jiné problémy 
spojené se změnou klimatu, které vystupují po-
slední dobou stále více do popředí. Vzniká tak 
docela nestravitelný guláš.

Mnohokrát se citovala a porovnávala spo-
třeba pesticidů u nás a jinde v Evropě. Žádný ro-
zumný sedlák nehájí používání pesticidů, kte-
ré není v souladu s platnými regulemi. Žádný 
rozumný sedlák neužívá pesticidy zbytečně, 
nemůže si to z ekonomických důvodů dovo-
lit. Pro informaci dodávám, že máme spotřebu 
1,978 kg účinných látek v pesticidech na hek-
tar, naproti tomu má Belgie 8,088 kg/ha, Itá-
lie 7,780 kg/ha, Španělsko 5,616 kg/ha, Francie 
3,892 kg/ha, Německo 3,432 kg/ha atd. Nepat-
říme tedy v EU k žádným chemickým šílencům, 
jak je snaha naše zemědělství vnímat některými 
samozvanými znalci.

Když je zmínka o chemii na polích – bylo by 
dobré upozornit na velký problém, který mají 
s cukrovou řepou ve Francii a Německu. S vel-
kou slávou tam byly zakázány neonikotinoidy 
na moření osiva cukrovky. Výsledek se po dvou 
letech dostavil. Porosty jsou napadeny silně vi-
rovou žloutenkou řepy. Tu roznesly do mladých 
rostlin mšice, na které slabé moření osiva ne-
účinkovalo.

Mnohokrát se porovnávala spotřeba umělých 
hnojiv na hektar orné půdy. Pro osvěžení pamě-
ti připomínám naši spotřebu 129 kg, což je pod-

statně méně než 
v takovém Irsku, kde 
spotřeba činí 511 kg, 
nebo v Belgii 287 kg, 
Velké Britanii 243 kg, 
Nizozemí 241 kg, 
Německu 218 kg 
a třeba i ve Fran-
cii a Španělsku, kde 
spotřeba činí 151 kg 
umělých hnojiv na 
hektar orné půdy.

Nikdo z kritiků 
nebere v úvahu ten 
fakt, že každý živý 
organismus potře-
buje ke svému životu 
dostatek vody a po-
travy a pro dobrou kondici musí být i zdravý. Po-
kud se mu tohoto dostává, pak se vyvíjí žádou-
cím směrem. Myslím si, že i každou polní kulturu 
lze chápat jako celek, tedy jako samostatný živý 
organizmus.

V klasickém chápání zemědělské produkce 
musí mít rostliny dostatečnou minerální výživu 
a po celou dobu vegetace je nutné je chránit před 
chorobami a škůdci. Konzumentům by asi nevy-
hovovala mouka vyrobená z fuzariozní pšenice 
plné mykotoxinů, nebo zelenina totálně ožraná 
nejrůznějšími larvami hmyzu, případně bram-
bory napadené plísní bramborovou atd.

Kulturní rostliny na poli se pěstují mimo jiné 
i pro ekonomický efekt, který musí přinést hos-
podáři. Neumím si představit reakci finanční-
ho úřadu, kterému by zemědělec místo daní ze 
zisku sdělil, že respektuje ekologii a pro škůdce 
a plevele mu na poli nic nevyrostlo (nemá smy-
sl dohadovat se o relevanci této poslední věty, 
nechci se ve zlém dotýkat zájmů ekologických 
zemědělců a jejich nezbytných dotací na tento 
typ výroby).

Marné jsou naše soustavné snahy vysvětlit 
nic nechápajícímu obecenstvu, že naše zeměděl-
ství bylo po sametové revoluci 1989 prokšefto-
váno a posláno na vedlejší kolej (v zájmu koho?), 
PROTOŽE LEVNĚ DOVEZEME!! Je dobré si při 
této příležitosti připomenout třeba cenu dovo-
zového květáku, nebo navečer prázdné regály po 
ovoci v supermarketech.

Neinformovaní, přesto ve svých názorech 
pevní kritici toho našeho nemožného zeměděl-
ství vedou polemiky o řepce, dotacích, stavu 

půdy a bůh ví o čem ještě a vůbec jim nedochá-
zí, že to naše zemědělství potřebuje narov-
nat poměr mezi rostlinnou a živočišnou výro-
bou, a to je celý ten problém. Ani k tomu nemusí 
nikdo zadávat výzkumné úkoly a tvořit vědec-
ké práce.

Pokud budeme mít odpovídající strukturu 
a stavy hospodářských zvířat, dojde samovol-
ně k uspořádání struktury osevních ploch. Ví-
celeté pícniny se vrátí na odpovídající procento 
plochy, tím automaticky klesne plocha jiných plo-
din, třeba té nenáviděné řepky. Víceleté pícniny 
svým blahodárným působením na půdní struktu-
ru zvýší schopnost půdy jímat a držet vodu. Též 
by bylo dobré vytvořit podmínky v soběstač-
nosti i jiných komodit, třeba brambor, zeleniny. 
Toto vše souvisí s potravinovou soběstačnos-
tí. Ta bude v brzké době spolu se zabezpečením 
dostatečného množství vody strategickým pro-
blémem číslo jedna.

Bylo by dobré, aby všichni ti kritici a  znalci 
našeho zemědělství místo těch svých  polemik 
proti nám zemědělcům pomohli napravovat 
zničenou prestiž našeho zemědělství. V  brzké 
době může platit, že si tu sníme jen to, co si tu 
vyprodukujeme. K této prosté úvaze mě vede 
pozorování celosvětového vývoje ať společen-
ského, či ekonomického, a to vše na pozadí mě-
nícího se klimatu. To je ale již trochu jiný problém, 
který by chtěl hlubší samostatné vysvětlení.

Jaroslav Kopista
soukromý zemědělec
předseda AK Chrudim
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Požádali jsme ing. Marka Harapáta, 
místopředsedu představenstva 
a ekonomického ředitele, aby nám 
představil činnost Zemědělsko 
obchodního družstva Zálší, kterému 
Sberbank poskytuje fi nancování.

Zemědělsko obchodní družstvo Zálší 
vzniklo postupným sloučením 17 
původních družstev. Bylo ustanoveno 
v roce 1981 a právně je družstvem 
vlastníků se 718 členy. Družstvo 
hospodaří na více než 4 100 hektarech 
zemědělské půdy.

Hlavní činností družstva je rostlinná 
a živočišná výroba, významná je i výroba 
nezemědělská. Rostlinná výroba 
je zaměřena na výrobu pícnin pro 
živočišnou výrobu a dále na výrobu 
tržních plodin, z nichž nejdůležitějšími 
jsou obiloviny, řepka a cukrová řepa. 
Živočišná výroba je zaměřena na chov 
dojeného skotu. Naši hlavní komoditou 
je tedy mléko a hovězí maso.

Obhospodařuje 3 680 ha orné půdy. 
Na zbylých 456 ha jsou trvalé travní 
porosty, které jsou využívány jako 
produkční louky na výrobu sena nebo 
jako pastviny pro odchov mladého 
dobytka. Dlouhodobě chováme mléčný 
skot. Ve všech stájích jsou dojnice 
ustájeny na volno a tyto stáje splňují 
podmínky welfare. Průměrný stav 
dojnic je okolo 1 500. Odchov mladého 
plemenného skotu je rozmístěn po celém 
katastru ZOD, a to v několika menších 
provozech. ZOD využívá uzavřeného 
obratu stáda s vlastní produkcí jaloviček 
a s výkrmem vlastních býčků.

Nejvýznamnější nezemědělskou činností 

je výroba větracích oken pro autobusy, 
trolejbusy, tramvaje, osobní vagóny, 
lokomotivy, karavany, dodávky, kabinky 
stavebních strojů a speciální nákladní 

vozy. Okna pro dopravní prostředky 
vyrábí již od roku 1987 a patří mezi 
nejvýznamnější výrobce těchto produktů 
ve střední Evropě.

Regionální bankéř pro fi nancování v zemědělství
Ing. Martin Typl, e-mail: typl.martin@sberbankcz.cz, tel.: 731 467 137

Sberbank financuje Zemědělsko 
obchodní družstvo Zálší

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 
0,75 % 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

SB20-057 Medialni prezentace 02TISK - ZOB Zalsi.indd   1SB20-057 Medialni prezentace 02TISK - ZOB Zalsi.indd   1 22.06.2020   15:24:3422.06.2020   15:24:34
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Změny ve vedení AK 
z pohledu radního 
Václava Kroutila
Novým prezidentem AK byl sněmem Agrární komory dne 16. června 2020 zvolen Jan Doležal, vystřídal tak Zdeňka 
Jandejska.

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

Doležal mezi své hlavní priority řadí spravedlivé 
ceny za zemědělskou produkci, zajištění dostat-
ku pracovníků i ochranu zemědělské půdy, kte-
rá je nyní zastavována například rozlehlými logi-
stickými centry. Doležal se chce také soustředit 
na propagaci českého zemědělství a jeho přínosu 
pro společnost.

Sněm Agrární komory také na základě své-
ho zasedání požádal vládu a zákonodárce o kom-
plexní řešení problematiky sucha, a to zejmé-
na dokončením legislativního procesu zákona 
o ústavní ochraně vody. Komora také požaduje 
podpořit iniciativu za vyšší podíl tuzemských po-
travin v maloobchodním prodeji. Ministerstvo fi-
nancí by podle komory mělo zvýšit kontrolní čin-
nost zaměřenou na dodržování zákona o cenách, 
a to v oblasti sjednávání cen potravin.

Komora podle Doležala velmi dobře prosazu-
je zájmy členů. Komora by podle něho však měla 

být také institucí, která pro své členské organiza-
ce poskytuje také určitý servis a přidanou hodno-
tu, ať už se jedná o lepší informovanost či  cílené 
poradenství a konzultace. Je více než jasné, že 
vzhledem ke změně klimatu by se členské orga-
nizace měly více zapojit do projektů na zatraktiv-
nění a obnovu krajiny.

Bodů, na kterých bychom se s novým prezi-
dentem shodli, je jistě celá řada. Ale v tuto chvíli 
bych chtěl zmínit alespoň jedno aktuální a dlou-
hodobé téma, kterým bezesporu je změna klima-
tu a voda v krajině.

Klimatická změna nám v prvním pololetí le-
tošního roku ukázala oba své extrémy. Sucho 
(zejména v březnu a dubnu) a přívalové deště 
v průběhu celého června.

Ukázkou toho, jak můžou věci dobře zafungo-
vat, je suchý poldr v obci Ostřetín, který byl vybu-
dován za podpory Pardubického kraje a dokon-

čen v roce 2012. A byl bych rád, aby 
se do realizace dostal i plánovaný 
poldr na Kutříně.

Z regionálního pohledu se myš-
lenkou hospodaření s vodou v kraji-
ně zabývá a inovativní řešení hledá 
projekt podporovaný Pardubic-
kým krajem – RESAO (Regionál-
ní strategie adaptačních opatření 
pro PK). Aktuálně proběhlo již 5 se-
minářů, kterých se mohli zúčastnit 
jak starostové dotčených oblastí, 
tak odborníci z oblasti zeměděl-
ství, lesnictví a vodohospodářství. 
Tyto konzultace beru jako první ná-
střel toho, jak vést společný dialog 
všech zainteresovaných na společ-
né téma a hlavně také jak chtít hle-
dat a nalézat vhodná řešení pro da-
nou lokalitu.

Více na www.i-eva.cz.

Ing. Václav Kroutil
radní Pardubického kraje
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P Ř Í S P Ě V E K  R A K - P A

Vláda menšin
Tak jako každé profese, tak i sedlačiny se dotýká mnoho věci. Ovlivňuje ji hodně okolností. Ať to vezmeme od 
toho, co je teď již delší čas velmi aktuální, jako je počasí, tak přízeň a pochopení pro naši práci svými sousedy 
a spoluobčany. Jsou pryč doby, kdy zemědělství zaměstnávalo přímo čtvrtinu obyvatel naší krásné země. Nyní to 
není ani 100 tis. A tak se přerušila, přetrhla kontinuita s životem na venkově a chybí sounáležitost a pochopení 
pro práci zemědělce.

Jako firma ŽIVA jsme se ve spolupráci s místním 
mladým a aktivním kolegou podíleli letos 4. 7. 
v Českých Petrovicích na takovém „odloženém“ 
dětském dnu. Vyšlo krásné počasí. Pěkné, ná-
padité plakáty, využity sociální sítě. Byla přítom-
na Východočeská televize. Byla ochutnávka sýrů 
z mlékárny Brazalle, kam putuje mléko z naší 
moderní farmy. Mimochodem, na jeden z těch 
sýrů pod názvem VERENA je používané prý to 
naše mléko. Byl perfektní doprovodný program, 
jako jízda na koni, chůze na chůdách, koloběž-
ky, mazlení s živými osly a také prohlídka mléč-
né farmy. Mělo být balonové létání, to jediné pro 
technický problém a vítr nedopadlo. Výsledkem 
všeho byla super návštěvnost. Rodiče s dětmi, 
místní, i z blízka i z daleka. Akce se velmi vydaři-
la. Všichni deklarovali náramnou spokojenost. Jak 
pořadatelé, tak hlavně účastníci.

Mimo jiné se prostřednictvím výše zmíně-
né televize podařilo podpořit sbírku pro místní-
ho malého Marečka a vybrat potřebnou částku, 
aby mohl podstoupit zahraniční léčbu.

Ale proč o tom píši. My sedláci děláme spous-
tu akcí na popularizaci naší práce, našich výsled-
ků. Lidé jsou překvapeni, že z českého mléka se 
dělá světoznámý „parmezán“. Jsou překvape-
ni, jak je farma modernizovaná, jsou u vytržení, 
když vidí, jak stojí fronta u drbadla, jak je o krá-
vy postaráno, jak je to celé propojené. A tak ne-
vím, jak je možné, že ten náš mediální obraz 
sedláka, zemědělce je tak špatný. Jak je možné, 
že nějaká skupinka lidí za a) dokáže ovlivnit to-
lik lidí, kteří potom říkají, že tyranizujeme zvířa-
ta a podobné nesmysly a vnucují všem, že nema-
jí jíst maso, nepít mléko. A za b), že této skupince 
lidí je dopřáváno slechu politiků, novinářů, medií, 
a to bez ohledu, zda to, co hlásají, je nebo není 
pravda.

Už vidím, jak opět někdo řekne „no jo, zase 
nějakej ubrečenej zemědělec“, ale já nebrečím, 
jen konstatuji a ptám se, co děláme špatně. Mám 
svou práci rád, nestěžuji si. Proto nechápu, jak 
je možné, že jen 4% menšina našich spoluobča-
nů, kteří se hlásí k vegetariánství, nás drtí a kom-
plikuje nám život. Neříkám, že všichni z těch 4 % 
jsou takoví. Jak je možné, že těch 90 %, kterých 
se podle nějakého průzkumu hlásí k tomu, že ne-
mají problém s konzumací masa, ale obráceně je 
pravidelně konzumují, se nechají zblbnout. Jak je 
možné, že jsme jako homo sapiens ochotni na-
slouchat, nechat se vést lidmi, kteří prakticky 
nic nebo minimum někdy vypěstovali či odcho-

vali. Mají pouze sebevědomí a schopnost upou-
tat a říkat nahlas věci, které nejsou ani pravda 
a o tom, o čem mluví, to znají pouze povrchně 
a bez souvislostí.

Je zajímavé, že těmto znalcům nevadí, že 
ubývá zemědělské půdy. Že se již k nám na ves-
nice stěhují různí developeři a začínají zabírat 
půdu na výstavbu rekreačních domů, ne na tr-
valé bydlení, aby to přineslo život na vesnici, ale 
proto, aby si mohli užívat klidu jejich majitelé a ti 
nechtějí, abychom jim v neděli jezdili traktory při 
sklizni. Mohu z vlastní zkušenosti říci, že na naší 
vesnici, kde žiji, je největší klid a provoz přes pra-
covní týden. Ale o víkendu škoda mluvit.

A na to je mi odpovídáno, že za to může de-
mokracie. Ale tak to přece není. I nám demo-
kracie umožňuje, abychom mohli říci svůj názor. 
A jak vidíme, nikdo to za nás neudělá. To musí-
me udělat sami, my sedláci. Náš problém v sou-
časnosti je, že nedokážeme mluvit jedním hla-
sem. Že se dělíme, resp. někdo nás dělí na malé 
a na velké. A tvrdí, že správně je jen jedno, a to 
podle toho, kam se řadí. A jestli si někdo mys-
lí, že je velký či malý a že jeho se tyto problé-
my netýkají, tak ho to časem, ať chce či nechce, 
stejně dožene. Tento třídní boj je napros-
to nesmyslný a scestný. Ať nás dělí na špat-
né a na dobré hospodáře. To by mělo být kri-

térium a ne velký či malý. Oba přece musíme 
tvořit nějaký zisk, abychom mohli zasít, aby-
chom měli co sklidit a čím. A zisk nepotřebuje 
jen velký, a proto stříká a jezdí velkými trak-
tory. To potřebuje i ten malý. Ano, zemědělství 
je jen jedno.

A proto si myslím, že v době, kdy víme, že 
se chystá kampaň proti nám zemědělcům, tedy 
nám sedlákům, kdy v podstatě my můžeme za ta 
všechna zla na tomto světě, jako že je sucho, že 
prší v době dovolených, že je velká ozonová díra, 
že naše krávy prdí, že můžeme za klimatickou 
změnu, že týráme zvířata, když po nich chceme 
mléko, maso či vejce. A nevím, za co všechno ješ-
tě můžeme. A to i přesto, že zemědělství je zod-
povědné za 23 % vzniku CO2 ale zároveň odebírá 
29 %. Takže má pozitivní bilanci.

Je potřeba a naše povinnost vůči našim po-
tomkům a našim následovníkům, abychom se 
společně proti tomu postavili a podpořili fi-
nančně akce na podporu českého zemědělství 
bez ohledu na to, jakou formou hospodařím. 
Zda jako soukromá osoba či jako právnická oso-
ba. Nespoléhejme, že to za nás někdo udělá.

Ing. Oldřich Žďárský
Člen představenstva AK Ústí nad Orlicí

Člen komoditní rady
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Příprava osiva 
pro podzimní setí
Žně již klepou na dveře. Ale kromě samotné sklizně je třeba se připravit na podzim – přichystat pole a zasít ozimy. 
Všichni pokaždé doufáme, že založení porostů se podaří za vhodných podmínek, v praxi však bývá k optimálním 
podmínkám daleko, někdy je to i o troše štěstí. Počasí neporučíme, na to jsme si již zvykli, a tak je třeba zaměřit se 
na to, co ovlivnit můžeme, a to je osivo. Nejvíce pěstovanými ozimy v ČR jsou pšenice, ječmen a řepka.

Pšenice ozimá je v České republice nejvý-
znamnější polní plodinou pěstovanou při-
bližně na čtvrtině orné půdy. Patří mezi 
tržní komodity, které pozitivně ovlivňu-
jí ekonomiku většiny zemědělských podni-
ků. Je pěstována prakticky ve všech výrob-
ních oblastech.

Ječmen ozimý je po ozimé pšenici a jar-
ním ječmeni třetí nejrozšířenější obilovinou 
u nás. Je využíván především pro krmné 
účely. Má nižší náročnost na vstupy a pěs-
tuje se převážně extenzivně. Přesto poklá-
dáme výběr kvalitně ošetřeného osiva za 
potřebný krok přinášející lepší využití po-
tenciálu osiva ve většině pěstitelských ob-
lastí ČR i pro různou intenzitu pěstování.

Řepka ozimá – na rozdíl od obilnin, kde 
si zemědělec může experimentovat a čas-
to dostává osivo upravené dle svých potřeb 
a požadavků, u řepky ozimé je možnost 
úpravy osiva limitována. Přesto se stále čas-
těji testují různé úpravy osiva zvyšující jeho 
kvalitu.

Pro dosažení vysokého výnosu při odpovídají-
cí kvalitě je nutné vysévat pouze kvalitní, vyso-
ce klíčivé osivo. Je dobré znát jeho původ – v le-
tošním roce vlivem dešťů v několika vlnách je 
značná část porostů polehlá, čímž dochází k ne-
gativním dopadům na kvalitu zrna. Do sklizně 
se může tento stav ještě zhoršit. U množitel-
ských parcel to může znamenat zhoršení kvali-

ty budoucího osiva a kvalitní přimoření tak bude 
nutností.

Výběr stále zůstává v rukou 
agronoma
A ten se bude rozhodovat, jaké nakoupí osivo 
nebo kolik si připraví vlastního osiva ze svých 
nejlepších porostů. I přes zrušení mnoha akcí 
proběhla řada polních dnů a seminářů, na kte-

rých si mohl vybrat pro sebe to nejlepší. Na zá-
kladě získaných poznatků bude rozhodovat 
podle kvalitativních parametrů, odolností na 
choroby, poléhavosti porostů, mrazuvzdornos-
ti, atd. Neměl by však zapomínat na význam-
ný faktor ovlivňující kvalitu osiva a to je způ-
sob jeho namoření. Kvalitní mořidlo bereme 
dnes jako nutný základ ošetření osiva. Nesmí-
me ale zapomínat také na nadstavbu. V letoš-

ENVISEED dlouhodobě dosahuje výborných výsledků 
v polních testech firmy Ditana, Velká Bystřice.
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ním roce jí doporučujeme věnovat zvýšenou 
pozornost.

Kdo si připravuje vlastní farmářské osivo, vy-
bere si ze sklizně ten nejlepší materiál a namo-
ří si osivo pro další sezonu. Dnes je už téměř sa-
mozřejmostí přidání různých pomocných látek do 
mořící jíchy. Dlouhodobé zkušenosti ukazují na 
pozitivní vliv při používání výživových a stimulač-
ních doplňků na osivo společně s mořidlem.

Při výběru osiva u specializovaného dodava-
tele je u certifikovaného osiva garantována kva-
lita, původ a způsob, jakým bylo osivo připrave-
no a jaké látky byly použity při jeho moření. I zde 
je možnost přimoření stimulačními látkami, ale 
pouze při konkrétních požadavcích ze strany zá-
kazníka, tedy zemědělce.

Použití dalších látek s mořidlem

Zatímco základní moření vnímá většina zeměděl-
ců jako nutnost, s přidáním stimulačních látek na 
zlepšení osiva někteří zemědělci zkušenost nema-
jí. Charakteristickým znakem při použití stimulač-
ních látek společně s mořidlem je zvýšení intenzi-
ty zakořenění od raných vývojových fází a z toho 
plynoucí pozitivní ovlivnění vzcházení, vyšší tole-
rance vůči nepříznivým podmínkám v tomto ob-
dobí, vyšší odolnost proti stresovým faktorům 
a vyšší mrazuvzdornost v nepříznivých letech.

Při rozhodování o použití dalších účinných lá-
tek by měl být na prvním místě přínos ošetření, 
nikoliv peníze. Jedná se totiž o jeden z nejlaciněj-
ších vstupů, jaký lze realizovat a dopad je jedno-
značně pozitivní. Záleží na podmínkách každého 
zemědělce. Nejvíce se přínos projeví při opož-
děném setí nebo horších půdních a klimatických 
podmínkách, kdy vzrůstá vliv povětrnostních fak-
torů nebo při zhoršené kvalitě osiva. Kromě lep-
šího vzcházení má vliv i na kvalitu přezimování 
porostů, kdy eliminuje rizika povětrnostních vlivů 
(snižuje např. vymrzání porostů).

ENVISEED – sázka na jistotu

Jedním z dostupných a dlouhodobě velmi účin-
ných přípravků pro použití společně s mořidlem je 
přípravek ENVISEED. Svým složením zvyšuje klí-
čivost rostlin, působí stimulačně v raných fázích 
růstu. Obsahuje synergickou směs organicky vá-
zaného dusíku, mikroprvků v chelátové formě, fy-
tohormonů, aminokyselin a huminových kyselin.

Jeho účinné látky mají malou molekulár-
ní hmotnost, a proto lépe prostupují přes slupky 
přímo do metabolických procesů v semenu.

• Aminokyseliny obsažené v přípravku cíleně 
metabolizují na látky podporující vývoj v se-
menu ve stádiu klíčení.

• Obsahuje stimulační látky auxinového a gi-
berelinového typu, které zvyšují rychlost bio-
chemických procesů, a tím působí podpůrně 
v počátečních vegetačních fázích růstu.

• Měď, železo, mangan a zinek jsou v biologic-
ky dostupné formě potřebné pro snadněj-
ší klíčení.

• Bor je potřebný pro tvorbu kořínků a pro ak-
tivní příjem živin.

• Vysoký obsah huminových kyselin podporuje 
vývoj kořenového systému rostlin.

(Nejen) ekonomický přínos 
přimoření
U ozimů spočívá zejména v eliminaci rizik vrtka-
vých podzimních podmínek při setí a v posled-
ních letech i průběhu srážek. Rovnoměrně vzešlý 
a vitální porost je pak zárukou lepšího přečkání 
zimy a jejích vrtochů. Odolnost vůči vymrzání je 
pak zvýšena nejen volbou vhodné odrůdy pro da-
nou oblast, ale i použitím vhodných účinných lá-
tek podporujících zakořenění před zimou. Na jaře 
jsou pak porosty schopny rychlejší regenerace 
a nastartování růstu.

Pokud se podaří zasít ozimy do optimálních 
podmínek, je rozdíl oproti neošetřené kontro-
le menší. Při zhoršených podmínkách se význam 
přimoření zvyšuje. Reálný dopad na celkový vý-
nos při sklizni bývá okolo 3–7 %. Navýšením vý-
nosu o pouhá 3 % (v praxi běžně dosahováno) se 
investice nejen vrátí, ale i mnohonásobně zhod-

notí. Mnozí si mohou říct, je to málo, abych se 
tím zabýval. Uvědomte si ale, kolik času během 
roku v porostech strávíte, co vše řešíte a zachra-
ňujete, za jaké peníze a pak si proti tomu dejte – 
k dosažení zvýšení výnosu o několik % potřebuji 
jeden telefonát a pouhá čtyři slova pro dodavate-
le osiva – přidejte mi k mořidlu přípravek XY.

Závěrem

Žádejte u svého dodavatele osivo ošetřené mo-
řidlem společně s pomocnou stimulační látkou, 
obsahující výživu a stimulační prvky. S kvalitním 
osivem si vytvoříte dobré výchozí podmínky s cí-
lem stabilizovat porost v počátečním stádiu růs-
tu, které je nejdůležitějším pro vývoj rostlin, a tím 
položíte základní kámen budoucího výnosu.

Přejeme mnoho pěstitelských úspěchů, dob-
rou sklizeň a štěstí při zakládání ozimů.

Ing. Jiří Teren

   
 

 

www.enviprodukt.cz 

POMOCNÝ VÝŽIVOVÝ 
A STIMULAČNÍ PŘÍPRAVEK 

PRO MOŘENÍ 

 
zvyšuje klíčivost rostlin  

působí stimulačně v raných fázích růstu 

vytváří lepší podmínky pro tvorbu kořenového systému 

stabilizuje prost v počátečním stádiu růstu 

VHODNÉ PRO PŘIMOŘENÍ OSIVA OZIMŮ 
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P Ř Í S P Ě V E K  A K  C H R U D I M

Příběh jedné řepky na 
jednom a tom samém poli
Místo činu – Úhřetice

1. Nejprve řepka nadějně kvetla. 2. Posléze velmi nadějně vypadala.

3. Pak přišly mraky. 4. Zprvu nadějně vypadající porost stojící v proudící vodě.

5. Neodbytná voda je všude. 6. Voda ničí úrodu.
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7. Voda je pryč. A co dál?

9. Bez ní bychom byli bez šance.

11. Pole vypadá jako by prošla válečná fronta.

13. Technika vítězí nad přírodou.

8. Přijela pásová spása.

10. Bahno je úplně všude.

12. Vylízat se z ran a hurá opět do boje.

14. Je to nadějné.
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15. Pomalu se blíží konec.

16. Vítězná technika opouští bojiště.

A zemědělče, dál si pomoz, jak můžeš…

KVALITA • INOVACE • SOFISTIKOVANÁ ŘEŠENÍ

tel.: +420 281 860 862
www.Leadingfarmers.cz

Novinka!

GRAINSENSE
Učiňte kvalifi kované rozhodnutí 
o realizaci úrody přímo na poli 
a zvyšte svůj zisk.

 Obsah bílkovin
 Olejnatost
 Uhlohydráty
 Vlhkost

Polní NIR analyzátor zrnin 
za skvělou cenu

Radek Svoboda
tel.: 724 531 213

Jan Bradáč
tel.: 601 089 405

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

radáč
01 089 405

NSENS
vané rozhodn
y přímo na po
k.

n

y
ou cenu

E
utí 

oli 
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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

Chraňte půdu
Jezděte přes jeden záběr!

A nebo, chcete-li, třeba přes dva.
Méně přejezdů při otáčkách omezí utužení 
souvratí a tím se na nich zvýší výnosy.

GFX-750 + NAV-900
  Nejoblíbenější pro všechny polní práce
  Přesnost až po RTK +/- 2,5 cm
 Ovládání až 256 sekcí

GFX-350 + NAV-500
  Novinka pro všechny, i menší zemědělce
  Základní přesnost pro běžné polní práce

Lze připojit několik typů pilotů Trimble, 
možnosti ovládání ISOBUS nářadí.

  P
 O

G
  N
  Z

Lze pNovinka
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K zákonu 326/204 
o rostlinolékařské péči
Zúčastnil jsem se 10. 7. představení první verze návrhu novely zákona o rostlinolékařské péči. Víte, že dlouhodobě 
mě jako praktického agronoma trápí situace v ochraně rostlin. Roste množství zákazu účinných látek a hlavní 
problém je, že velmi často bez náhrady. Nastane-li kalamitní problém, jak tomu bylo nebo někde stále ještě je 
s hrabošem, tak řešení se hledají přes veškerou snahu našeho rezortu těžko a hlavně pozdě, kdy už jsou škody velké 
a hlavně zbytečné. 

P Ř Í S P Ě V E K  R A K - P A

V návrhu zákona, jak ho představili pracovníci 
ÚKZÚZ, jsou právě nově definovány různé úrov-
ně škodlivosti od prahu škodlivosti až po novou 
definici kalamitního stavu, tak aby státní sprá-
va mohla reagovat rychleji a efektivněji. Dále je 
navrhované nové značení přípravků, aby moh-
la být jejich větší dohledatelnost, ať už z důvodu 
prokazatelnější nezávadnosti surovin pro potra-
vinářský průmysl, tak i z důvodu zamezení dovo-
zů a distribuce plagiátů. V návrhu zákona je také 
snaha umožnit rychlejší přejímání přípravků na 
ochranu rostlin do našich provozů v případě, že 
již mají veškerá potřebná povolení v zemích se 
stejnými klimatickými podmínkami.

Zákon by měl umožnit jednodušší některá 
školení pracovníků v ochraně rostlin.

Změn by naše legislativa o rostlinolékařské 
péči potřebovala z pohledu praxe posledních let 
rozhodně ještě více, ale toto je určitě krok správ-
ným směrem a shodly jsme se všechny zúčast-
něné nevládní organizace (AK ČR, ZS ČR, ASZ) na 
potřebě podpory této novely, aby se stihla dostat 
co nejdříve do praxe.

Mimochodem, je pro mě super zkušenost, že 
když jde o praktické věci, tak může i dojít k abso-
lutní shodě mezi zástupci všech nevládních orga-
nizací, Mze a ÚKZÚZ v zájmu zemědělců.

Novela zákona půjde pochopitelně do připo-
mínkového řízení a budeme ji, společně s vámi, 
kteří se touto problematikou také zabýváte, sle-
dovat.

Ing. Leoš Říha

•  Snadná a spolehlivá kontrola plevelů v řepce
•  Balíček Brasan Teridox Pack obsahuje: Brasan 15 l + Teridox 5 l

Z lásky k řepce
Na podzimní ošetření 10 ha řepky proti 
jednoděložným i dvouděložným plevelům

7 %
sleva oproti ceně sólo přípravků

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

 

www.syngenta.cz
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Pomůžeme vám 
efektivně hospodařit!
Česko-francouzská společnost Moreau Agri představuje jednu z největších obchodních a servisních firem působících 
na území České a Slovenské republiky.

Společnost se orientuje na prodej zeměděl-
ských strojů se zaměřením na manipulaci, do-
pravu, traktory, setí a ochranu rostlin, zpracová-
ní půdy a krmné vozy. Společnost byla založena 
v roce 1991 a prvními dováženými stroji byly sa-

mojízdné vyorávače cukrovky od francouzské fir-
my MOREAU, od níž je také odvozen název firmy. 
Postupně firma zastupovala stále více výrob-
ců až do současné situace, kdy je generálním 
importérem francouzských výrobců MANITOU, 

MONOSEM, MATROT, BLANCHARD, GREGOIRE 
BESSON, SULKY, belgické firmy JOSKIN a italské 
STORTI a nadnárodního výrobce traktorů ARGO 
TRACTOR (Landini, McCormick).

Na námi dodávané stroje poskytujeme záru-
ku přímo u výrobce. Garantujeme plnohodnot-
ný servis a prodej originálních náhradních dílů. 
U těchto strojů také zajišťujeme schvalovací pro-
ces pro provoz na pozemních komunikacích.

Zastoupení společnosti je ve více než 20 mís-
tech po celé České republice. V oblasti obchod-
ních služeb nabízíme kvalifikované obchod-
ní zástupce, kteří jsou nejen schopni poskytnout 
odborné informace o námi dodávaných strojích, 
ale také jsou schopni zákazníkům poradit v ob-
lasti financování strojů.

Pro váš region je již přes 20 let obchodní 
a servisní středisko v Chocni, Na Bílé 1231, areál 
podniku Oseva.

Pavel Vítek
obchodní zástupce

mobil: +420 724 723 473
e-mail: vitek@moreauagri.cz,

web: www.moreauagri.cz

Ve středu 22. července 2020 ve věku 66 let zemřel po těžké nemoci  první předseda 
RAK PA Ing. Mojmír Čermák, dlouholetý předseda AK Svitavy a dlouholetý předseda 
představenstva zemědělského podniku AGRONA Staré Město, a. s.
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Náš TELE-FIX 24 m v akci.  
Naskenujte kód QR nebo zadejte následující odkaz
http://www.zunhammer.de/de/tele-fix-24m

NNoovvýý  rroozzdděělloovvaačč  kkeejjddyy  TTEELLEE--FFIIXX..

Výhody pro Vás ve zkratce:
f    úzké trysky a lepší zasakování do horní vrstvy 

půdy díky speciálním zářezovým botkám

f   žádné znečištění listů - vyšší příjem krmiva, lepší
       kvalita mléka i mléčný výkon

f    odpružené zářezové botky pro lepší kopírování  terénu

f    žádné dodatečné vytékání kejdy při zdvihnutí

f    lepší odtok kejdy díky kratším hadicím

f   dlouhá doba životnosti hadic díky nové 
       konstrukci rozdělovače
 
f    vynikající příčné dělení 

f   zapravování kejdy rozdělovačem ExaCut s integrovaným        
      řezným ústrojím a odlučovačem cizích těles

f   jednoduchá a rychlá změna výšky pružin i jejich posun 
      do šířky díky přestavitelným svěracím objímkám (ideální 
      při hnojení řádkových kultur, např. kukuřice)

f   hydraulické řízení ve skříni chráněné proti znečištění 

f   jednoduchá obsluha díky inteligentní elektronice

f   joystick s magnetem pro ergonomické upevnění 
      v kabině řidiče 

Oblasti použití
f  Louky a pastviny 

f  Orná půda

f  Kukuřice
f  Obilniny

Částečná šířka TELE-FIX 24 m

f   každá přívodní hadice k rozdělovačům ExaCut může být samostatně odpojena

f   velké délky mohou být zpracovány jedním přejezdem, ale i dvěma pracovními kroky 

f   nepoužívané rozdělovací hřebeny lze sklopit nahoru tak, aby nedocházelo k jejich opotřebení

f   segmenty TELE-FIX lze odpojovat jednotlivě

f   v případě větších klínů může být každý přívod k rozdělovačům ExaCut odpojen samostatně

Pro velké délky záběru

Pro pole v klínovitém tvaru

1. PRACOVNÍ OPERACE

6 m

ODPOJENÍ
6m

2. PRACOVNÍ OPERACE

12 m
1.   PRACOVNÍ OPERACE

6 m

ODPOJENÍ

3 m
1,5m

DSP Engineering s.r.o.
Jiří Pavlík - tel.: 775 717 417, 777 228 713, e-mail: jirip.jun@dspeng.cz

Poradenství, prodej a servis

Zunhammer se zaměřuje výhradně na 
výrobu strojů na přepravu a aplikaci teku
tých materiálů v zemědělství. Dlouholeté 
zkušenosti má s aplikací nejen velkých, ale 
i malých hektarových dávek v rozmezí 1 až 
5 kubíků, které se používají při hnojení 
různými speciálními hnojivovými substráty 
vznikajícími jako odpad z průmyslové výro
by. Zunhammer všeobecně posunul aplika
ci na úroveň precizního zemědělství. Pomo
cí nejmodernějších senzorů dokážete 
množství živin analyzovat a následně dáv
kovat podle jejich obsahu.

A systémy monitorování živin jsou další 
inovací z dílny výrobce z městečka Traun
reut. Hlavní úlohou zařízení Docu-Sta, 
které se využívá jako jako medzičlánek při 
přečerpávání kejdy ze zásobníků do pře
pravních cisteren je na online monitorovat 
vyvezené množství, hodnoty NPK a sušinu. 
Docu-Sta je přednostně určená pro velké 
podniky a podniky služeb, kdy např. pomocí 
doplňkové tiskárny umí agronomům archi
vovat všechny změřené parametry. 

Aplikátor s teleskopickým výsuvem. 
Pro zájemce o ještě větší pracovní záběry 
vyvinula firma Zunhammer nový typ apliká
toru TELE-FIX. Jak napovídá název, je 
konstruován jako teleskopický, což spolu 
s výkyvnými sekcemi dovoluje záběry až 
27 m. Základem aplikátoru je stabilní nosný 
rám, rozdělený na čtveřici sekcí; vždy jedna 
sekce po stranách se může teleskopicky 
roztahovat nebo stahovat, čímž lze jedno
duše měnit pracovní záběr z 18 na 27 m. 

Podle potřeby jsou možné i záběry 21 nebo 
24 m. Díky teleskopu je nový aplikátor 
vhodný i pro agregace s návěsnými cister
nami Zunhammer na tandemovém pod
vozku. Krajní sekce jsou hydraulicky sklop
né a samozřejmostí je automatický bezúka
pový systém. Ve spojení s analyzátorm 
živin umožňuje precizní hnojení podle výno

sové mapy a GPS zapínáním a vypínaním 
sekcí jako na postřikovačích.

l

Oceněná cisterna Ultra-Light právem 
zažila veký úspěch. Konstruktéři reagovali 
na německé předpisy o maximálním zatí
žení nápravy 10 t, které zemědělci striktně 
dodržují. Zunhammer na UltraLight snížil 
vlastní hmotnost cisterny bezrámovou kon
strukcí, co znamená, že vzduchem odpru
žené nápravy jsou umístěné – uchycené 
přímo na nádrži a ne na rámu jako v pří
padě konvenčních způsobů. Samotné řeše
ní uchycení náprav vyžaduje extra zpevnění 
sklolaminátové cisterny speciálně vrstvený
mi vlákny. Zunhammer má s těmito mater
iály dlouholeté velké zkušenosti, cílem je 
snížení hmotnosti a zachování velké stabil
ity a tuhosti. Vystavená cisterna s objemem 
15 000 l váží jen 3 500 kg, včetně náprav 
a přednostně slouží na dopravu kejdy, 
močůvky, sustrátu případně vody a hnojiva 
k postřikovačům. Vybavit se může čerpa
dlem. Výrobce ověřoval cisternu v praxi 
3 roky a v tomto roce plánuje uvést na trh 
18 a 21 kubíko
vou s třemi náp
ravami se samo
nosnou nádrží.

Novinky od specialisty na kejdu

Specialista na stroje pro dopravu  a aplikaci  tekutých hnojiv v zemědělství  Zunhammer  představil na Agritechnice 2015 více 
novinek, ze kterých největší pozornost vzbuzovala dopravní  cisterna Ultra-Light vyznačující  se bezrámovou konstrukcí. Za tento 
produkt získala od odborné poroty stříbrnou medaili a od novinářské obce obce titul STROJ  ROKU 2016 ve své  kategórii.

On-line přesné měření a archivaci odebraných 
živin NPK a sušiny ze zásobníku, ale i z cisterny. 
Srdcem je  VAN-Control 2.

Tvar cisterny Ulra-Light so svažujícim se dnem bráni usazování zbytků kejdy. Novinka najde 
uplatněné i u nás při dopravě kejdy, vody či roztoku močoviny nebo  DAMu k postřikovačům s 
objemem 15 000 l váži jen 3 500 kg včetně náprav.

Zunhammer nahradil na botkovém aplikátoru 
Glide-Fix, určenému  ke hnojení kejdy 
v porostech obilnin, TTP nebo vzrostlé kukuřici 
ocelové pružiny sklolaminátovými. Ušetří se na 
hmotnosti a přitom se zachová  přítlak 6 - 8 kg 
na jednu botku. Tím, že jsou rozdělovače 
umístěné na ramenech se snadněji čistí ze 
země.

10
01

6a
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Nová sklízecí řezačka JAGUAR 900.

Ovládání sklízecí řezačky JAGUAR je intuitivní a je možné bez předchozích znalostí. 
Díky novému CEBIS s dotykovou obrazovkou máte rychlejší přístup ke všem funkcím stroje. 
Ty nejdůležitější můžete nastavit dokonce přímo pomocí spínačů v loketní opěrce. 
Jedno ťuknutí na dotykovou obrazovku a CEBIS reaguje okamžitě. 
Dle potřeby můžete Vaši řezačku JAGUAR nastavit nebo ovládat čtyřmi způsoby.

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
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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

44 t/h je podle „profi “
rekord ve výmlatu.
Říkáme tomu účinnost.

Vytřásadlový stroj LEXION 6000-5000 s mláticím ústrojím
APS SYNFLOW WALKER jsme vyvinuli tak, abyste z pole
získali víc. Jak moc to opravdu může být, jsme zaznamenali
společně s časopisem „profi “ v srpnu 2019. 
Na konci dne ukazoval měřící stroj výkon 44 t/h.
A to při spotřebě paliva 1,55 l/t. 
Tomu říkáme měřitelná účinnost.

Všechny podrobnosti najdete zde: 

lexion.claas.com

Vydání 10/2019

Mlátící výkon
Čas výmlatu  Pátek, 09.08.2019,
 od 13:03 do 21:03 hodin

Plocha výmlatu  34,5 ha

Sklízené množství 349,8 t

Výkonnost 43,7 t/h

Ztráty 0,8 až 1,0%

Vlhkost zrna 16,6 až 19,3%

Spotřeba paliva 541 l
 (67,6 l/h; 15,7 l/ha; 1,55 l/t)

Lexion Nekoř.indd   1Lexion Nekoř.indd   1 02.04.20   9:1802.04.20   9:18
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N A V Š T Í V I L I  J S M E

29. sněm AK ČR 
v Olomouci
Dne 16. 6. se uskutečnil o půl roku odložený volební 
sněm AK ČR. Gratulujeme ke zvolení novému panu 
prezidentu Ing. Janu Doležalovi a rovněž ostatním, 
kteří byli zvoleni do představenstva a dozorčí rady 
AK ČR. Určitě patří velké poděkování těm, kteří 
v AK ČR pracovali v uplynulých letech.

Byli zvoleni:

 – prezident – Ing. Jan Doležal

 – viceprezidenti za všeobecnou sněmov-
nu – pořadí dle počtu hlasů:
• Říha Leoš
• Milek Jiří
• Hlaváček Václav

 – viceprezidenti za sněmovnu společen-
stev – pořadí dle počtu hlasů:
• Pýcha Martin
• Belada Bohumil
• Ludvík Martin

 – členové představenstva
• za sněmovnu všeobecnou:
•  Blažek Josef
•  Brandl Pavel
•  Čermáková Věra
•  Erlebach Robert
•  Hlaváček Václav
•  Kubiš Josef
•  Mikoláš Jaroslav
•  Milek Jiří
•  Říha Leoš

•  Šíma Jaroslav
•  Šnejdrla Jindřich
•  Tomíček Vilém
•  Vojtěch Jaroslav
•  Vondruška Miroslav

• za sněmovnu společenstev:
•  Belada Bohumil
•  Diviš Josef
•  Drs Miroslav
•  Hanka Petr
•  Jandejsek Zdeněk
•  Koberna Miroslav
•  Ludvík Martin
•  Luka Josef
•  Pýcha Martin
•  Studený Stanislav

•  Šašek Otakar
•  Večeřa Gabriel
•  Veselý Vladimír
•  Volf Martin

 – členové dozorčí rady:
•  Buňka Miloš
•  Částka Zdeněk
•  Hampl Miroslav
•  Horák Jiří
•  Chalupný Karel
•  Králíček Josef
•  Kubiska Zdeněk
•  Navrátil Milan
•  Němec Václav
•  Šrámková Věra
•  Veselý Pavel

Dozorčí rada na 1. schůzi zvolila svého předsedu: Veselého Pavla

P Ř Í S P Ě V E K  R A K - P A

Do slova a do písmene. Po dlouhých jednáních a vyčká-
vání, jak se bude vyvíjet situace s COVID−19, jsme se 
rozhodli pro uspořádání dožínek pouze pro nás zeměděl-
ce, nikoliv pro veřejnost z bezpečnostních důvodů. Bu-
deme pořádat tradiční konferenci s významnými hosty 

a zopakujeme loňskou tiskovou konferenci k výsledkům 
žní. Oceníme úspěšné zemědělce z našeho kraje.

Poznamenejte si, prosím, do svých diářů termín 
18. 9. 2020 – netradičně v pátek konání našich tradič-
ních dožínek.

Krajské dožínky – Den zemědělců,  
potravinářů a venkova  
Pardubického kraje

Zdroj: AK ČR
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VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PRO KRMIVÁRNY 

→  KOMPLETNÍ LINKY 
→  ŠROTOVNÍKY 
→  MÍCHAČKY 
→  DOPRAVNÍKY 
→  SILA A ZÁSOBNÍKY 
→  GRANULÁTORY 
→  ŠNEKOVNICE 

P Ř Í S P Ě V E K  A K  C H R U D I M

Osada havranů
Zdánlivě marginální záležitost proto, že jsou v celé 
republice asi pouze 3 lokality, kde se havranům 
daří. Mezi ně patří Chrudim a část Pardubicka. 

Jsou chráněni a nesmí se téměř nijak pla-
šit. Jediná dovolená forma je využití drav-
ců. Havrani jsou ale chytří, takže přelétají 
sem a tam a řešení to rozhodně není. Ni-
kdo neřekne, kolik havranů je ještě únos-
ných. Je to sto tisíc, dvě stě tisíc? Sa-
motní lidé, kteří bydlí v blízkosti hnízd, si 
stěžují na hluk. No a zemědělcům škodí 
jakbysmet.

Připadá nám naprosto absurdní, že 
jsme odsouzeni ke škodám, které jsme 
sami nezavinili, nemůžeme se bránit 
a zároveň se po nás chce, abychom pl-
nili svoje finanční závazky a povinnos-
ti k bankám i státu.

Pro ilustraci do-
dáváme, že ško-
dy v letošním roce 
byly vyčísleny na 
1,234 mil. Kč cel-
kem.

Myslíme si, že 
celá záležitost by 
byla řešitelná for-
mou náhrad ze zá-
kona tak, jak je tomu 
u škod způsobených 
vlky, medvědy a jinými živočichy. V této věci 
bude třeba iniciovat novelizace příslušných práv-
ních norem.

Také jsme v této záležitosti oslovili někte-
ré poslance. Na základě této výzvy se usku-
tečnilo 29. 6. jednání s panem Mgr. Markem 
Výborným na půdě AK Chrudim. -vr-

Poslanec Marek Výborný s předsedou AK Chrudim a místopředsedou  
RAK PA Jaroslavem Kopistou
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Rozhovor s Jindřichem 
Fialkou
Jaký je Váš vztah k Pardubickému kraji?
Pardubicko navštěvuji již od mládí pravidel-
ně a rád a přiznám se, že k celému kraji mám za 
těch několik desítek let opravdu blízký vztah. Od 
kategorie žáků jsem se pravidelně účastnil spor-
tovních turnajů v Pardubicích a Chrudimi a pro-
tože mezi mé záliby patří rovněž historie, tak si 
nikdy nenechám ujít příležitost navštívit zám-
ky v Litomyšli či v Nových Hradech. V rámci řady 
odborných seminářů jsem měl v průběhu po-
sledních let možnost seznámit studenty Střední 
školy potravinářství a služeb v Pardubicích s ak-
tuálními trendy v oblasti výroby potravin a jsem 
hrdý na to, že právě tato škola v loňském roce 
oslavila 100leté výročí od svého založení. Každo-
ročně se v Pardubicích účastním řady oborových 
akcí, ať je to Den chleba, soutěž regionální potra-
vina Pardubického kraje, dožínky či řada odbor-
ných setkání se zemědělci a potravináři.

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?
Jsem přesvědčen o tom, že role zemědělství je 
z hlediska významu pro celou společnost ne-
zastupitelná, zejména v dnešní době. Kromě 
základního cíle, totiž vyprodukovat dostatečné 
množství bezpečných a kvalitních potravin pro 
naše obyvatele, je právě zemědělec tím rozho-
dujícím subjektem v péči o vodu, půdu a krajinu 
a o jejich zachování budoucím generacím. Zvláště 
situace s výskytem pandemie COVID−19 ukáza-
la, že slova o potravinové soběstačnosti států 
nejsou prázdné téma, spíše naopak. Zeměděl-
ství jako obor byl významnou součástí národní-
ho hospodářství před výskytem pandemie a ještě 
významnější je a bude po jejím odeznění. Z histo-
rie národů žijících na území dnešní České repub-
liky víme, že život našich předků byl vždy úzce 
spojen s obděláváním půdy. Zemědělci čelí fak-
ticky denně nějaké krizové situaci, kterou jsou 
zvyklí překonávat. Za to jim právem patří uzná-
ní a poděkování.

Považujete zemědělství za atraktivní obor?
Samozřejmě považuji. I lidová moudrost praví, že 
jíst se bude vždycky. Takže o perspektivu země-
dělství jako oboru nemusíme mít obavy. V  České 
republice navíc máme objektivně z globálního 
pohledu velmi dobré podmínky pro zemědělskou 
výrobu. Kromě toho bychom dnes nenašli příliš 
mnoho odvětví, kde by inovace šly dopředu tak 
rychlým tempem, jako právě v zemědělství. Stej-
ně tak se zemědělství a výroba potravin čím dál 
více dostávají do popředí zájmu široké společ-

nosti. Lidé chtějí poznávat způsoby výroby po-
travin, jejich původ, příběh, recepty se předávají 
z generace na generaci.

Proč se podle Vás potýká s generačním 
problémem?
Dnešní mladá generace při rozhodování o své 
budoucnosti zvažuje celou řadu možností, kdy 
většinově zkrátka upřednostňuje své priority 
a svůj pohled na svět. To je skutečnost. Ať už jde 
o perspektivu vyžití na venkově obecně, či množ-
ství volného času stráveného denně v dané pro-
fesi, související finanční ohodnocení atd. Zde 
je třeba objektivně připustit, že zemědělství je 
v tomto ohledu specifické. A možná je to i otáz-
ka k zamyšlení pro celý náš sektor, jak mladé lidi 
přesvědčit pro tuto cestu. Na druhé straně vím 
z praxe, že u dětí z rodin se zemědělskou histo-
rií je ta míra snahy o pokračování rodinné tradice 
přeci jenom vyšší než v jiných oborech. Moc bych 
si přál, aby se zvýšený zájem  společnosti o náš 
sektor promítl právě do zvýšení zájmu  mladých 
lidí působit v tomto náročném, ale krásném 
a perspektivním oboru.

Jak vnímáte práci a význam 
Agrární komory ČR?
Agrární komoru ČR dlouhodobě vnímám přede-
vším jako plně profesionální zájmovou organiza-
ci, která aktivně hájí zájmy celého sektoru neje-
nom v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Na 
první pohled to možná tak nevypadá, ale  Agrární 
komora ČR učinila výrazný pokrok třeba v za-
pojení do mezinárodních platforem, jako je V4+ 
či do dění v Bruselu, kde ať chceme nebo ne-
chceme, primárně vzniká Společná zemědělská 
politika EU. Pro mě osobně je Agrární komora 
ČR zásadním partnerem pro projednávání všech 
stěžejních otázek rozvoje našeho zemědělství, 
od přípravy celého legislativního prostředí, na-
stavení konkrétních opatření až po komunika-
ci se spotřebitelskou veřejností. Klíčové je pro mě 
to, že názory Agrární komory ČR vycházejí z reál-
né praxe, že zde panuje vzájemný respekt a sna-
ha celému našemu sektoru pomáhat. Dovolte mi 
zmínit jeden z mnoha konkrétních příkladů. Před 
více než 10 lety jsme společně s Agrární komo-
rou ČR a Potravinářskou komorou ČR uvedli do 
života projekt Regionální potravina ve všech kra-
jích. To by jistě nebylo možné bez podpory všech 
lidí v regionech, zástupců Agrární komory ČR od 
krajů až po okresy, kterých si za tu řadu let  velmi 
vážím. Stejně tak si vážím soustavné a velmi ote-
vřené komunikace s vedením Agrární komory 
ČR, se členy představenstva, členy všech komo-
ditních rad a organizací v regionech. Dovolte mi, 

abych všem za tuto podporu a spolupráci podě-
koval. Čím dál více se ukazuje potřeba lidem pro-
aktivně vysvětlovat roli a přínos našeho sektoru 
a zde vidím velkou příležitost právě pro Agrár-
ní komoru ČR.

Jak byste zhodnotil současnou situaci 
v zemědělství?
K tomu si dovolím několik pohledů. Zeměděl-
ství bude v jakékoliv době objektivně čelit řadě 
specifických skutečností, zejména proměnli-
vým klimatickým podmínkám. Ze strany spo-
lečnosti bude celý sektor vždy hodnocen podle 
toho, jakým způsobem se mu podaří tyto pře-
kážky překlenout a jak přitom zvládne napl-
nit svou základní roli. Letošní rok je abnormál-
ní prakticky ve všech ukazatelích i díky výskytu 
pandemie COVID−19, která společnosti jasně 
ukázala, že naši zemědělci jsou krize podob-
ného rozsahu schopni zvládnout, že se na ně 
zkrátka my všichni můžeme spolehnout. Vel-
mi bych si přál, aby na to společnost nezapo-
mínala, třeba při každodenním výběru potravin 
v obchodech a v restauracích. To je to nejmen-
ší, co každý z nás může pro zemědělství udě-
lat – dát mu svůj hlas nákupem lokální pro-
dukce. Veškerá data jednoznačně ukazují, že 
naši zemědělci používají téměř nejnižší množ-
ství pesticidů či hnojiv na hektar v Evropě, tak-
že není žádným překvapením, že z hlediska 
bezpečnosti a kvality potravin mají české po-
traviny nejméně záchytů ze strany dozorových 
orgánů. Predikce letošní sklizně obilovin ne-
vypadá špatně, i ovocnáři přes silné jarní mra-
zy dokáží meziročně navýšit celkovou produk-
ci, stejně jako pěstitelé brambor či máku. Mám 
radost z udržení osevních ploch cukrové řepy 
a dalších plodin, stejně jako z oživení cen mlé-
ka a dalších základních komodit. Tyto údaje 
jsou pro mě i zpětnou vazbou o nastavení kon-
krétních opatření našeho resortu. Samozřejmě 

Ing. Jindřich Fialka – náměstek pro řízení sekce 
 zemědělství a potravinářství MZe
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vnímám situa ci na globálním trhu, která je ve-
lice dynamická. Podívejme se na značné výky-
vy v cenách vepřového masa za několik posled-
ních měsíců, či na složitou situaci na sousedním 
polském trhu s drůbežím masem. Za mož-
ná největší výzvu pro naše zemědělství vidím 
možnou změnu spotřebitelské a společenské 
poptávky, kterou ve svých strategiích nedávno 
prezentovala i Evropská komise. I v tomto ohle-
du jsem přesvědčen, že se s tím naši zemědělci 
vyrovnají. Podstatné je, aby na trhu existovaly 
férové podmínky, abychom jako stát zeměděl-
cům naslouchali a vytvářeli příznivé podmínky 
pro podnikání.

Jak vidíte SZP v příštím období a její dopad na 
naše zemědělství?
Podoba SZP je pro naše zemědělství určující 
v mnoha ohledech. Jako Česká republika chceme 
především takovou SZP, která bude jednoduchá 
a svým rozpočtovým rámcem bude odpovídají-
cí ambicím, které jsou od celého sektoru očeká-
vány. Je přitom velmi podstatné, aby se všechny 
státy na budoucí podmínky (ať již budou jakéko-
liv) dokázaly včas připravit. Z mého pohledu není 
férové říkat zemědělcům, že za plnění podstat-
ně více povinností a nároků dostanou podstat-
ně menší ohodnocení. Aktuálně máme krátce po 
dojednání Víceletého finančního rámce a  podle 
prvních signálů se zdá, že nedojde k obávané-
mu poklesu výdajů na SZP. Samozřejmě si musí-
me počkat na výši obálek pro jednotlivé členské 
státy. Zmíněné ambice, které Evropská  komise 
dala na stůl ve formě několika strategií (podo-
týkám bez jakýchkoliv analýz možných dopadů), 
jsou opravdu vysoké. Navíc mě velmi překvapilo, 
že Evropská komise do svých plánů vůbec neza-
hrnula oblast maloobchodu. Vždyť dnešní potra-
vinové systémy se netýkají jen zemědělství a po-
travinářství, jsou zcela zásadně ovlivněny silou 
maloobchodu a spotřebitelskou poptávkou. Klí-
čové bude, aby finální podmínky pro naše země-
dělce odrážely skutečnou realitu jejich dosavad-
ního úsilí v oblasti mj. používání pesticidů, hnojiv, 
antimikrobiálních látek, aby se dopady jednotli-
vých činností na životní prostředí posuzovaly fé-
rově napříč celou EU atd.

Aktivní zemědělce trápí, že dotace na plochu 
jsou bez vazby na produkci. Má tento problém 
v dohledné době řešení a popř. jaké?
V této oblasti si velmi živě pamatuji na diskuze 
při všech posledních reformách SZP mezi naši-
mi zemědělci, který model je z pohledu našeho 
zemědělství optimální. Upřímně říkám, že kaž-
dý z těch modelů má své plusy i mínusy a stejně 
to vnímá i řada zemědělců. Mohu přislíbit, že jako 
resort budeme velmi aktivně komunikovat při 
nastavení těchto nových podmínek.

Jsou v ČR srovnatelné podpory u citlivých 
komodit a v LFA jako v okolních zemích?
Nastavení podmínek pro tyto konkrétní oblasti 
vždy vychází z diskuzí se zemědělskou veřejnos-
tí a samozřejmě požadavky zemědělců v jednot-
livých členských státech EU nejsou logicky vždy 
totožné, ani nemohou být s ohledem na struk-
turu zemědělství. Česká republika patří tradičně 
mezi ty země, které podporují tzv. citlivé komo-

dity a praxe posledních let ukázala, že toto zací-
lení má své opodstatnění. Když se podíváme na 
nastavení aktuálního 10. kola PRV, tak se jedno-
značně jedná o podporu citlivých sektorů. Mys-
lím si, že tato kontinuita a koncepčnost celého 
systému v naší zemi je velmi podstatná, přede-
vším z hlediska podpory soběstačnosti v těchto 
komoditách.

V jakém typu obchodů nakupujete potraviny 
nejčastěji?
Popravdě jsem rád, když večer stihnu do zavírací 
doby diskontů pořídit vše nezbytné. Raději naku-
puji denně čerstvé věci, než jednou za čas něja-
ký velký nákup.

Řešíte původ surovin i v restauraci?
V restauraci dám zpravidla na doporučení ob-
sluhy a jsem rád, že i tady je ta nabídka pokrmů 
z lokálních surovin na vzestupu. Vždy se snažím 
ochutnat něco místního, pokud ta možnost je.

Jste gurmán, a jaké je Vaše oblíbené jídlo a pití?
Neoznačil bych se přímo za gurmána, ani nemo-
hu říct, že bych něco výrazně upřednostňoval, 
jídlo a pití mám zkrátka celkově rád. Pochutnám 
si stejně na vařených raných bramborách s más-
lem a tvarohem, jako na klasických ovocných ky-
nutých knedlíkách, či klasickém bramboráku a na 
všem, co obsahuje náš čerstvý chřest. Pití zásad-
ně volím podle jídla, každá příležitost má zkrát-
ka to svoje.

Vaříte?
Přiznávám, že mnohem více ochutnávám, než 
vařím, ale kromě některých omáček zvládnu ví-
ceméně všechno z těch běžných jídel. Teď je se-
zona grilování a podomácku připravené mleté 
maso na grilu či špízy se zeleninou momentál-
ně vedou. Nejčastěji připravuji maso se zeleni-
nou či s bramborem, nebo zmíněné bramboráky 
a z toho sladkého nesmím zapomenout na pa-
lačinky.

Pořádá Společnost pro orbu ČR, z.s. pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana, 
Moravskoslezským krajem, městem Opava a Masarykovou střední zemědělskou školou v Opavě.

www.orba-cr.cz

47. ročník Mistrovství
České republiky v orbě

10.00 – 15.00 hodin

18. 9. 2020 Bohatý doprovodný program
pro jednotlivce i celé rodiny

velká výstava zemědělské techniky
18.9.2020 – orba historickou technikou
19.9.2020 – X. Otické zelné slavnosti
19.9.2020 – orba koňmi

10.00 – 15.00 hodin OpavA18. – 19. 9. 2020

jaktař

OTICE

Regionální agrární 
komora Ostravsko

Masarykova střední škola 
zemědělská a Vyšší 

odborná škola, Opava

3. ročník StředoeVropského
MISTROVSTVÍ V ORBĚ 
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O H L É D N U T Í  N A  N A Š I M I  A K C E M I

Stejně jako většina akcí i Naše pole bylo jiné, než 
jsme byli zvyklí, a to kvůli coronaviru. Z dvouden-
ní akce bylo možné na pole jezdit celý měsíc za 
určitými firmami, které se zde střídaly. My jsme 

Naše pole v Nabočanech 23. 6. 2020
se zde mohli potkat 23. 6. 2020. A při této pří-
ležitosti byl oceněný hejtmanem Pardubického 
kraje náš kolega a kamarád, šéf podniku ZD Ro-
sice Ing. Václav Blažek. Celý život zasvětil země-

dělství a mnozí z vás vědí, jak je v dnešní době 
náročné udržet živočišnou výrobu, což se roky 
v Rosicích daří. 

Gratulujeme.
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pažitkou, plátky žampionů a strouhaným sýrem. Šlehačku rozmícháme s va-
jíčkem, osolíme, opepříme, zalijeme brambory a upečeme dozlatova.

Játrová pomazánka

Potřebujete: 500 g kuřecích jater, 100 g másla, 100 g slaniny, 1–2 stroužky 
česneku, 1 lžička tymiánu, 0,5 dcl portského vína

Postup: Na části másla orestujeme nakrájenou slaninu. Přidáme zbytek 
másla, prolisovaný česnek, tymián a pokrájená očištěná játra. Vše asi 4 mi-
nuty restujeme. Až játra zezlátnou, přidáme víno a necháme ho trošku od-
pařit. Hotovou směs necháme trochu zchladnout a pak ji rozemeleme. 
 Podáváme na horkých topinkách.

Jehlice rohozubá

Potřebujete: ryby, rozmarýn, citron, česnek, sůl, pepř, olivový olej můžete 
přidat i trochu másla, pečicí papír

Postup: Plech vyložíme pečicím papírem. Ryby vykucháme a omyjeme. Vy-
třeme uvnitř solí a vložíme rozmarýn a česnek – můžete nakrájený na plát-
ky. Ryby vložíme bříšky dolů a do „zobáku“ dáme ocásek. Zakapeme oli-
vovým olejem, postrouháme kůrou z citronu a poklademe kolečky citronu. 
Osolíme a opepříme. Přikryjeme dalším pečicím papírem a ohneme, aby-
chom vytvořili jakousi kapsu. Dál je to rychlovka. Pečeme cca 15 min. 
při 200 stupních.

Připravit takto můžete i našeho pstruha. Množství koření volte dle své 
chuti.

Recepty
Po karanténě a uvolnění (tedy zatím v této době, kdy 
coronavirus začíná opět vystrkovat růžky) už zase tak 
moc času a chuti do vaření nemám. Občas třeba řeším 
oběd zakoupením od místní restaurace „meníčkem“ 
domů. Říkám si, že alespoň podporuji místní firmu. 
Vím, že vaří dobře a s láskou. Vaření tedy zbývá opět 
především na víkendy. Tentokrát zařazuji trochu i té 
exotiky – mořskou rybu, když už nejedu k moři. Určitě 
tak můžete upravit i našeho pstruha. Mám ráda klasiku, 
ale občas na zpestření – proč by ne?

Rebarborové řezy

Na těsto potřebujete: 500 g polohrubé mouky, 130 g moučkového cukru, 
1/2 prášku do pečiva, 250 g Hery, 4 žloutky

Náplň: 900 g rebarbory, 2 jablka, 150–200 g cukru krupice, 1 vanilkový cukr
Navrch si připravte ještě sníh ze 4 bílků a dvou lžic cukru.

Postup: Vypracujeme těsto, 1/4 oddělíme a dáme ztuhnout do mrazáku 
a zbytek dáme odpočinout do lednice. Vymažeme si plech s vyšším okrajem. 
Rozvaříme rebarboru s jablky a cukrem bez podlití doměkka.

Těsto z lednice rozválíme a dáme na plech, aby vznikly okraje. Dovnitř 
dáme vychladlou náplň a rovnoměrně rozetřeme. Na náplň dáme opatr-
ně vyšlehaný sníh. Na ten pak nastrouháme díl, který jsme dali ztuhnout do 
mrazáku. Pečeme v předehřáté troubě cca na 180 stupňů 40 minut, až za-
čne zlátnout.

Řezy jsou pracnější, ale neuvěřitelně křehké a dobré.

Brambory se sýrem a žampiony

Potřebujete: 80 dkg brambor, hrst pažitky, 25 dkg žampionů, 10 dkg tvrdé-
ho sýru, 20 dkg smetany (lze i zakysanou), 1 vejce, pepř, sůl

Postup: Brambory uvaříme do poloměkka ve slupce. Nakrájíme na kolečka, 
dáme do pekáčku vymazaného máslem, osolíme a opepříme je, posypeme 

P Ř Í S P Ě V E K  R A K - P A



PARTNER VŠECH POCTIVÝCH ZEMĚDĚLCŮ

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 DRUBEŽ, 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

www.rakpa.cz

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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