
Zpravodaj

Dožínková 
ponaučení
Vážení kolegové, tento článek vzniká prvý zářijový víkend, kdy většina obilovin 
v našem kraji je sklizena. Z dlouhodobého pohledu lze tyto žně považovat za 
výnosově i termínově průměrné. Vrátili jsme se do vlhčích žní, kdy najednou po 
období několika extrémně teplých prázdnin si i mladší kolegové uvědomili, proč 
se na zemědělských podnicích v minulosti zřizovaly sušicí linky na obilí. 

Naštěstí počasí nebylo až tak vlhké, aby došlo 
k nesklizení větších ploch, ale bylo dostateč-
ně vlhké na to, aby negativně ovlivnilo kvalitu 
obilovin. Nepříznivé rozložení srážek do června 
u některých obilovin, ale i u některých jiných 
plodin, způsobilo pokles výnosů. Jedno z pona-
učení, které bych si dovolil nejen z letošních 
žní udělat, spočívá v tom, že průměrné žně 
neznamenají, že některé plodiny či některé 
lokality na tom pod vlivem přebytku srážek 
nejsou dobře. Pardubický kraj je opět rekord-
manem, tentokrát však v přebytku srážek nad 

dlouhodobým průměrem. Tento přebytek ale 
bohužel nebyl v máji ale v měsíci červnu.

Přestože by to mělo být jasné, tak stále se 
zapomíná při všech úředních rozhodnutích, 
které zemědělské podnikání ovlivňuje, jak je ta 
naše činnost různorodá. Např. kdo má více píc-
nin a méně srážek, tak logicky potřebuje zásah 
proti hrabošům dříve než ten, kdo je bez pícnin 
a se srážkovými přebytky. I v našem regionu 
jsou místa, která vyžadují nyní cílenou povrcho-
vou aplikaci po posouzení ÚKZUZu a naopak 
místa, kde o hraboších nic nevědí. Je dobře, že 

ZÁŘÍ 2020

Ú V O D N Í  S L O V O

Rozhovor s Miroslavou 
Czetmayer Ehrlichovou – 
ředitelkou odboru 
zemědělských komodit 
MZe

» strana 37

Zemědělství i navazující potra-
vinářskou výrobu stále vidím 
jako tradiční odvětví národní-
ho hospodářství, i když jsme 
se v řadě komodit dostali pod 
úroveň domácí spotřeby.

Kandidující politici odpovídají 
na otázky RAK PA.

Volby 2020

» strana 13

PARTNER VŠECH POCTIVÝCH ZEMĚDĚLCŮ

VOLBY
2020



2 ZPRAVODAJ  RAK PA – ZÁŘÍ  2020

individuální zhodnocení odbornými pra-
covníky ÚKZUZ může letos invazi hraboše 
zastavit včas a na menších plochách, než 
abychom tak museli činit, tak jako v roce 
minulém, na daleko větších plochách a po 
daleko větších škodách. A navíc cílené ap-
likace včas menšího rozsahu ušetří peníze 
zemědělcům a starosti ochráncům příro-
dy. A celé lidské populaci přinese menší 
riziko přenosu chorob od nestandardně 
přemnožených živočichů na druhé, to je 
od hraboše na člověka.

Poučení pro ty, co tvoří pravidla re-
gulující naše zemědělství, by mělo být, 
že potřebujeme nejen v kauze hraboše 
větší pružnost a větší respektování pes-
trosti zemědělství. Jestliže chceme mít 
naše zemědělství pestré, tak potřebujeme 
i v ochraně rostlin a PORu mít možnost 
chránit zdraví i minoritních hospodář-
ských plodin, a to i v pásmech hygienické 
ochrany vod, a to i za cenu, že budeme mít 
stejně jako vyspělé země větší množství 
výjimek pro použití pesticidů. S přípravky 
na ochranu rostlin souvisí další ponaučení, 
a to, že zemědělství, stejně tak jako celou 
přírodu, je nutno v zájmu oboru chápat 
nejen z pohledu jednoho úřadu, ale v sou-
vislostech. Např. Státní zdravotní ústav – 
zakáže použití účinné látky diquat (Reglo-
ne) z důvodu ochrany očí obsluhy a nabízí 
se otázka, zda by nestačilo pouze zpřísnit 
ochranu obsluhy? Co se totiž stane po 
dlouhodobém zákazu tohoto desikantu 
bez adekvátní náhrady? Budeme pěsto-
vat méně jetelovin, méně slunečnice. Vše 
dovezeme ze zemí, kterým tato omezení 
nedokážeme nařídit a v součtu budeme 
mít méně pestré zemědělství, kde bude 
více obilovin. Obiloviny vyžadují více po-
střiků než jetel a slunečnice a celý kruh 
se tím uzavírá, zhoršíme životní prostředí 
a obsluhy budou vystaveny v součtu větší 
expozici přípravků na ochranu rostlin. 
Ještě více křiklavá situace je u zákazů 
účinných mořidel do řepy, máku a řepky, 
které nahradíme méně efektivními po-
střiky s větším zásahem do přírody. My 
nechceme vyhazovat naše peníze a záro-
veň ničit naši přírodu jen proto, že se řada 
věcí neřeší v odborných souvislostech. 
Poučením, které souvisí nejen s příprav-
ky na ochranu rostlin, spočívá i v tom, že 
nám také chybí vývoj nových technologií, 
protože zjevně nestačí pouze zakazovat 
a bylo nám jako EU jasně řečeno, např. ze 
strany USA, že žádný protekcionismus ve 
světovém obchodě nestrpí, jinými slovy, 

to samé co zakážeme v EU, nepůjde na-
diktovat jednoduše dovozcům do EU, a to 
tím spíše, že naše zákazy jsou bohužel 
často opřené pouze o politicko populistic-
ké argumenty. Máme i u nás prostor, aby 
výzkum a opět nejen u PORu se soustře-
dili na praktické využití a skutečný pokrok.

Dalším ponaučením nejen z letošních 
žní by mělo být preferovat ve vlastním 
národním zájmu co nejvíce zpracování 
a udržení přidané hodnoty z našich polí 
v naší zemi. K tomu potřebujeme, aby 
i naše legislativa pomáhala tomu, aby se 
základní potraviny nepřivážely i z eko-
logického důvodu přes půl EU, ale byly 
z vlastních, kvalitních a čerstvých zdrojů. 
Napomoci k udržení a zvýšení soběstač-
nosti nejen v době covidové, ale i v době 
klimaticky nestálé, by měl zákon o potra-
vinách a zároveň i to, abychom podmínky 
pro chov hospodářských zvířat nezpřísňo-
vali více, než je v EU běžné (klecové chovy 
slepic). Chceme co největší pohodu zvířat 
stejně tak jako moderní ochranu rostlin, 
ale chceme to v celé EU včetně dovozů do 
EU, jinak to nemá smysl ani pro pohodu 
zvířat, ani pro životní prostředí.

Z pohledu srovnatelnosti podmínek 
pro naše hlavní citlivé komodity a rozdě-
lení marží potřebujeme maximum pod-
kladů o našem zemědělství a zároveň 
i o zemědělství v okolních zemích. Z to-
hoto důvodu jsme se domluvili s ředitelem 
ÚZEI a připravujeme na toto, pro naši 
otevřenou ekonomiku důležité téma, se-
minář formou, jak aktuální epidemiologic-
ká situace dovolí, ale hlavně chceme, aby 
tam zazněly Vaše podněty a připomínky.

V letošním roce se můžeme s chlad-
nou hlavou podívat i na otázky globální-
ho oteplení. Stále se mluví o řešení FTPR 
a nebo o podobné systémové variantě. 
V této deštivější sezoně do naší práce 
zasahovala také větší potřebnost co 
nejpřesnější předpovědi počasí, zejména 
srážek. Domníváme se, že u předpovědi 
srážek pro speciální zemědělské potřeby 
máme ještě možnosti, jak v našem re-
gionu toto pro 3denní interval zpřesnit. 
Naše RAK PA velmi dobře komunikuje 
s vedením ČHMÚ a s panem ředitelem 
Mgr. Markem Riedrem jsme se dohodli, 
že letošní seminář PPP plánovaný na 
14. 10. věnujeme tématu speciálních 
zemědělských předpovědí pro náš region. 
Pan ředitel přislíbil účast vedoucích pra-
covníků ČHMÚ – RNDr. Daňhelka, Ph.D., 
ředitel pro hydrologii, Mgr. Černikovský, 

ředitel pro meteorologii a klimatologii 
a Ing. Kodeš, Ph.D., vedoucí odboru jakosti 
vody, a je důležité, ať už seminář proběh-
ne osobně nebo neosobní formou z covid 
důvodu, aby se zejména praktičtí agrono-
mové do této diskuze zapojili a posunuli 
na maximum, co nám ČHMÚ dnes v ob-
lasti předpovědi pro zemědělský provoz 
může nabídnout.

Poučením i z let minulých je, že je 
důležité, aby zemědělci byli na veřejnosti 
slyšet, proto se AK, ZS a PK dohodli na 
společném programu propagující země-
dělství, abychom mohli našim spoluob-
čanům efektivně říkat pravdu o našem 
zemědělství.

Zároveň se stává velmi aktuálním 
vrcholící diskuze o rozpočtu naší země-
dělské kapitoly na příští rok a o společné 
zemědělské politice. Co se týče rozpočtu, 
tak letošní rekordní výše souvisí i s tím, že 
na nás rostou požadavky – POR – DZES – 
30 ha, ale nerostou ceny našich produktů. 
Ceny rostou možná tak na pultech, ale ne 
u prvovýrobců, obilí, řepka jsou na stále 
stejných číslech, mléko a maso dokonce 
na meziročně nižších cenách. Přitom roste 
cena půdy a výrazně rostla cena práce, 
jinými slovy, nižší rozpočet by mohl u nás 
ohrozit zejména citlivé komodity, a to si 
především u živočišné výroby nemůžeme 
dovolit. Potřebujeme, aby se na země-
dělce nezapomínalo při odškodnění ztrát 
způsobených covidem (např. standardním 
nastavením Kurzarbeitu) a stejně tak při 
nastavení dalšího kola PRV ve prospěch 
skotu.

Ponaučením o SZP je, že je důležité, 
aby zemědělci mohli řadu detailů zeleně 
nesmyslných nápadů připomínkovat 
dříve, než jim budou za 5 let za jejich 
realizaci stejní populisté spílat. Ďáblové 
v detailu v nastavení pravidel jako vždy 
budou, a proto musíme i přes covid, jako 
zemědělská praxe v podobě AK, diskuto-
vat o skutečném nastavení SZP tak, aby 
naše zemědělství obstálo i v době zele-
ného údělu. Tuto diskuzi chceme otevřít 
i na krajských dožínkách (18. 9. 2020) za 
účasti hostů, jako je např. europoslanec 
Ing. Martin Hlaváček. Rozhodně je o čem 
diskutovat, protože je mnoho stále dů-
ležitých věcí neuzavřených, a to včetně 
nastavení zastropování, podpory citlivých 
komodit, povinného procenta neprodukční 
půdy, povinného vnosu organické hmoty 
a podobně. I z těchto důvodů je důležité, 
aby se co nejvíce firem zapojilo do FADN, 
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Slibem nezarmoutíš
Nedávno zamířilo do vašich schránek druhé číslo Zpravodaje RAK PA a krátce nato je tu číslo další. Nechci 
říkat, že je tento Zpravodaj speciální, ale je trochu jinak zaměřený. Čekají nás volby. Mě osobně hned jako 
první napadlo v této souvislosti: „Slibem nezarmoutíš“. Také jsem přemýšlela, co za recepty, a jako první 
mě napadl guláš volební. Tak mi promiňte všichni trošku té nadsázky či ironie a dál už jen vážně.

abychom se později nedivili, tak jak se 
někteří divili při odškodnění za sucho 
a přitom nebyli zapojeni do Intersucha, tak 
aby se např. nedivili při novém rozložení 
podpor na citlivé komodity.

V tomto čísle zpravodaje jsme stejně 
jako v minulosti připravili pár otázek i pro 
kandidáty hlavních politických stran do 

krajských voleb, tak abychom mohli po-
znat jejich názory na zemědělství a mohli 
se tak lépe rozhodnout, a to i proto, že 
spolupráce RAK PA s krajem je dlouho-
době na dobré úrovni a chceme ji dále 
rozvíjet.

Vážení kolegové, je toho mnoho, co 
spolu v rámci AK ČR řešíme a dovolte mi, 

abych Vám popřál do nastávajících pod-
zimních dnů po řešení všech problémů to 
nejdůležitější, a to je zdraví.

Ing. Leoš Říha
Viceprezident AK ČR 

a předseda představenstva RAK PA

Někoho volby nechávají naprosto vlaž-
ným, jiný je bude řešit. Přinášíme Vám 
proto některé z odpovědí kandidátů, které 
se nám vrátily zpět. Dáváme prostor vět-
šině významných politických stran, které 
buď odpověděly nebo ne. Podobně jsme 
už jedno číslo vydali před čtyřmi lety.

Já každé krajské volby s napětím 
sleduji. Vlastně díky nim jsem se dostala 
i do agrární komory a poznala spous-
tu z vás, skvělých lidí, kteří svoji práci 
dělají především srdcem. Stejně tak 
ale pracuje spousta lidí i u nás v agrární 
komoře. Často je to až nepochopitelné, 
protože většina předsedů to dělá jen za 
slova prosím a pěkně děkuji. Spousta 
z nich komoře historicky pomáhala nad 
rámec, třeba zakoupením kancelářských 
potřeb, a to teď mluvím z vlastní okresní 
zkušenosti. Zkrátka vždy není vše jenom 
o penězích, a to si člověk nemusí uvědo-
movat. Nesmírně mě proto uráží některé 
názory, a já bych nejdřív chtěla použít 
slovo „výlevy“, jedinců, kteří se vyjadřují 
k činnosti agrární komory. Jde o komen-
táře na Facebooku. Já vím, vždy se najde 
někdo, kdo pomluví a dehonestuje vše jen 
z principu. Jenže, když čtete podobných 
názorů několik od různých lidí, je to už na 
pováženou. Je to zpětná vazba a ukazatel 
toho, jak lidé přemýšlí? Jak se nám gene-
race mění před očima? Vždyť přeci většina 
z nás má děti a oni mají děti. Ti jedinci, 
co kopou do zemědělců, se tu nevzali 

náhodou, nespadli z nebe. Co je špatně? 
Často mám po přečtení příspěvku pocit, 
že jsou absolventy nějakého speciálního 
kurzu na vymytí mozku. Vždyť jsou to 
tak jednoduché principy, které fungují po 
tisíciletí. Jídlo jako první z priorit, které 
člověk potřebuje k přežití. Opravdu si 
myslí, že se potraviny „rodí“ na pultech 
obchodů?

Budu citovat některé útržky – konkrét-
ně je najdete na FB AK ČR pod příspěvkem 
o tiskové konferenci na téma mléko, která 
se konala 20. srpna, a kde byl i vicepre-
zident Leoš Říha kopat za zemědělce. 
Zadarmo, na úkor svého času, a v práci to 
pak dohání zase ve svém osobním čase. 
Nikoho nehájím a nikoho se nezastávám 

ani neobhajuji, jen vidím a popisuji. Někdy 
si říkám, že se divím těmto nadšencům 
a někdy mám strach, že s tím praští. Po 
přečtení takových komentářů bych se 
tomu totiž vůbec nedivila.

• Agrární komora řeší lidský mateřský mlí-
ko? To je snad jediný v lidský výživě nena-
hraditelný, ne? V roce 2020  Středověk 
už skončil sorry jako

• Význam mléka je pro navyklé dospělé, 
některé děti – co ho potřebují…jinak je 
celkově nevhodné, krávy by nemuseli být 
v dosavadním způsobu vycucávány…

• Zajímavé, že jsme schopni ho plně na-
hradit rostlinnými „mléky“.nejsme telata!! 
Kravské mléko není určeno pro výživu lidí.
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• Od kdy musí pít dospělý člověk mateřské 
mléko? A proč vůbec musí pít nějaký člo-
věk mléko od krávy? V době, kdy máme 
plné supermarkety jídla? V kanadském 
výživovém doporučení už kategorii mléč-
ných výrobků nenajdete, proč asi? Protože 
jsou ve stravě zbytečné 

• Tak nějak si musí obhájit byznys, když 
stále více lidí vynechává ze zdravotních 
důvodů mléko ze své stravy, protože 
zjistili, že bez mléka na tom budou zdra-
votně lépe.

Záměrně jsem nechtěla v těchto příspěv-
cích opravovat gramatiku a češtinu. Asi 
i tohle vypovídá o lecčem. Některý příspě-
vek je jako z překladače cizího jazyka. Tak 
nenaštvalo by vás to?

A čím víc zástupce AK ČR vysvětluje 
a odpovídá na tyhle nesmysly, tím víc se 
do něj naváží. Někdy si říkám, že snad ani 
nemá cenu reagovat. Zatemnělá mysl. 
Některé výlevy snad museli napsat po 
požití něčeho. No a jestli ne, bojím se 
o budoucnost. Kam až tohle může dospět? 
Opravdu všichni tihle uvědomělí jedinci 
budou muset zažít naprostý nedostatek 
potravin? A pokud si vzpomenu na jaro, 
úplně tak nemožně to nevypadalo, po-
kud by stav pokračoval děsivě dál. Vždyť 
kdykoliv z jakéhokoliv důvodu a nejčastěji 
je to politicky, může nastat naprostý zvrat. 

Ne, nikdy jsem nepropadala panice a roz-
hodně nežiji v neustálém strachu, který 
kolem sebe šířím, ale tohle mi prostě nor-
mální nepřijde. Obávám se, že je to trend 
doby a mladých lidí. A bojím se podzimu 
a s ním spojených cílených a plánovaných 
útoků na živočišnou výrobu.

Jediné, co mě uklidňuje, je ještě jiný 
trend této doby, a to je „kulinaření“. Všich-
ni, co mají ruce a nohy, vaří. A mají rádi 
maso. Doufám tedy, že to vydrží a nevy-
mění ho za náhražky.

Kdyby raději všichni tihle „přírodní 
zelení fanatici“ zvedli zadky od počítačů 
a chodili všude pěšky. Nenechávali po 
sobě nepořádek a dělali něco užitečného. 
Jak je možné, že když tolik dbají o přírodu 
a pranýřují nás, létají vesele po světě? 
Potřebují wifi a spotify, aby měli připojení 
a poslouchali muziku? Pijí colu a energe-
tické nápoje s hromadou cukru z plastu 
nebo plechovky, co se pak valí kdo ví kde? 
Ať mi pak nikdo neargumentuje, že maso 
a živočišné výrobky přispívají k obezitě. 
Proč potřebují tolik materiálních věcí okolo 
sebe, ideálně značkových?

Ano, pokud někdo bydlí v domě a pěs-
tuje si svoji zeleninu, sbírá dešťovku, 
kterou pak zalévá, přešívá staré oblečení, 
šetří přírodu jak se dá, mlčím. Nevím, 
v čem teda třeba budou chodit, protože 
většinou jsou boty kožené, ale když se 

chovají zvířata, je to špatně. Přece nebude 
chodit v syntetice nebo v gumě – rozloži-
telnost u těchto materiálů v přírodě snad 
ani neexistuje, a to by jako ekologové měli 
vědět.

Pak je tu něco mezi – argument zví-
řata ano, ale jen pro svou potřebu. Tak 
to jsme zase nazpátek. Nebo si někdo 
neuvědomuje, že ty krávy, co dojí ve stáji, 
živí i Jardu, Petra a Olivii, protože bydlí ve 
městě a krávu tam mít nemůžou. Na tohle 
snad nemusí mít člověk Harvard, aby to 
pochopil.

Já nevím, kdo za tím vším dezinformo-
váním a davovou psychózou stojí.

Každý se mě ptá, proč to čteš? Čtu, 
i když vím, že mě to rozčílí a dokáže ot-
rávit a na dlouho. Jenže nemůžeme žít 
jen ve své bublině, alespoň si to myslím. 
Nechci ale otrávit Vás. Tyhle zkušenosti 
by nás měly nakopnout a měli bychom 
vymyslet nějakou strategii, která by lépe 
informovala právě tyhle „hlavy dubový“. 
Vždyť ve výsledku jde nám všem o jednu 
společnou věc. Jde o zdravé dobré potra-
viny. Hezky to popisuje paní Ehrlichová 
v našem rozhovoru. Vždyť každý začíná-
me den stejně – jídlem. A to je to, co nás 
všechny spojuje.

Přeji Vám hezký podzim a správnou 
volbu!

-vr-

zdenek.starosta@comagrin.cz    zdenek.slama@comagrin.cz   iveta.ramsova@comagrin.cz
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Kdo jsme:
Regionální agrární komora Pardubického kraje používá oficiální zkratku RAK PA a je právnická osoba. Jsme zájmové, nepolitické a ne-
závislé sdružení. Zastupujeme tyto okresní komory: Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy, které sdružují významné podnikatele 
v zemědělství a potravinářství v Pardubickém kraji. Hájíme zájmy členů RAK PA.

Spolupracujeme úzce s AK ČR, jako s rozhodující nevládní agrární organizací v ČR, v zájmu členů RAK PA. Spolupracujeme se státní-
mi, krajskými a podnikatelskými subjekty, příslušnými orgány a institucemi na rozvoji podnikání v kraji. Podporujeme rozvoj odborného 
školství, spolupracujeme se školskými úřady, úřady práce a vzdělávacími institucemi. Spolupracujeme s podnikatelskými svazy a sdru-
ženími krajskými i republikovými. Zemědělci, členové AK, mají možnost snadnější orientace ve stavu zemědělských podpor a mají 
příležitost členstvím v nejsilnější zemědělské organizaci ovlivnit jejich budoucí nastavení. Regionální agrární komora Pardubického 
kraje se v zájmu svých členů snaží ovlivňovat vývoj agrární politiky napříč politickými stranami.

Co chceme:
Dovolte nám představit cíle, které si Regionální agrární komora Pardubického kraje stanovila.
1. Ochrana zemědělské půdy
Regulace trhu se zemědělskou půdou ve prospěch českých zemědělců. Vzhledem k narušeným vztahům k zemědělské půdě v naší zemi 
se může stát, že si postupně prodáme vlast pod nohama. Stejně tak je nutné udržet dědictví mnoha generací našich předků, a tím je 
kvalitní orná půda. Ochrana zemědělské půdy a zejména orné je důležitá i při řešení územních plánů pozemkových úprav a při zajištění 
správného odborného hospodaření s vyváženým osevním postupem s dostatkem kvalitní organické hmoty.
2. Zemědělské podpory
Spravedlivé rozdělení zemědělských podpor ve prospěch skutečných zemědělců, s čímž souvisí jeho správná definice.
Dbát na rozdělování prostředků z Programu rozvoje venkova ve prospěch zemědělců, potravinářů a jejich produkce.
V podporách pamatovat na moderní technologie včetně robotizace a precizního zemědělství.
3. Podpora všech citlivých komodit
Jestliže nechceme vyrábět jen suroviny, které vyvezeme a chceme zachovat pestré české zemědělství, měla by být zejména podpora 
citlivých komodit srovnatelná například s Německem nebo Polskem, včetně podpor regionálních, národních a daňových. Je potřeba 
srovnat nejenom výši podpor, ale i podmínky pro jejich poskytování.
4. Zemědělské pojištění
Vzhledem k zjevným výkyvům počasí by opět měly být srovnatelné podpory, jako mají vyspělé evropské země. Fond těžko pojistitelných 
rizik nebo podobné systémové opatření by mělo být samozřejmostí. Podpora komerčního pojištění by měla být dostupná i velkým fir-
mám a zaručena ve vyšší míře, než je tomu doposud.
5. Naše kvalitní potraviny pro naše obyvatele
Potraviny by měly být značené podle místa původu, ať víme, že jíme kvalitní české potraviny. Podporujeme tím svůj kraj a jeho obyvate-
le, nikoliv dovozy potravin s nižší kvalitou jen proto, aby se cena tlačila dolů. Vůbec nejde o zákazníka, ale o obchodní politiku nadnárod-
ních řetězců.
6. Zvýšení prestiže našeho zemědělství
Chceme propagovat našeho zemědělce jako původce našich kvalitních potravin. Snažíme se přiblížit nové generaci obor zemědělství 
jako zajímavý sektor, který pracuje s přírodou a tvoří hodnoty významné pro celou společnost.
7. Snížení byrokratické zátěž
Podpory by měly co nejméně zatěžovat a zdržovat zemědělce od jeho hlavní činnosti.

Všechny tyto cíle nechceme jen pro sebe, ale pro naši krajinu a naše občany, kteří si zaslouží projíždět upraveným 
a obhospodařovaným krajem. Stejně tak si zaslouží vlastní kvalitní potraviny, jako mají obyvatelé Německa či Rakouska.

PARTNER VŠECH POCTIVÝCH ZEMĚDĚLCŮ

www.rakpa.cz
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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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Mléko – jasný benefit 
pro člověka
•   Je zdrojem bílkovin, cukrů, tuků, 

vitaminů, minerálů, stopových prvků, 
růstových faktorů, cytokinů, proti-
látek

•  Je nezastupitelné jako potrava mlá-
ďat (kojenců)

•  Prokazatelný efekt na zdraví kostí, 
prevence osteoporózy.

•  Nejvydatnější zdroj kalcia, fosfo-
ru, Ca, vit. D a dalších nutrientů 
esenciál ních pro zdraví kostí v nej
využitelnější formě

•  V jiných složkách stravy (rostlinná) 
není dosažitelná fyziologická potřeba 
nutrientů pro zdravou kostní hmotu

•  Cenné složky (vitamin D, A, E, mast-
né kyseliny) v tuku mléka

•  Mléko obsahuje kvalitní bílkoviny 
a další látky nutné pro anabolické 
procesy zvláště v dětství a dospívání

•  Nezbytné pro budování a udržování 
svalové hmoty

•  Nezbytné pro správné fungování 
imunitní soustavy. Imunitní odpo-
věď vyžaduje aktivaci a zmnožení 
buněk imunity proteosyntézu (cy-
tokiny, protilátky,…) a dále bílkoviny, 
mastné kyseliny, vitaminy (D, A, B), 
esenciální prvky (zinek). Vše je op-
timálně přítomno v mléce (plnotuč-
ném), zkvašených mléčných výrob-
cích (probiotika), másle

•  Největší zdravotní benefit předsta-
vují přirozeně zkvašené mléčné vý-
robky, které lze považovat za funkční 
potraviny

Mléko – složení
Tuková složka
• Tukové globule v emulzi (3,9 g/l) 

včetně esenciálních mastných 
kyselin

 – kyselina linoleová
 – kyselina linolenová
 – fosfolipidy

• Minerály: Ca, P, Na, K, I, Se
• Vitaminy v tucích: A, D, E
Vodná složka
• Bílkoviny (3,2 g/l)

 – kasein (nízkomolekulární micely)
 – laktglobulin, laktalbumin /syro-

vátka)
• Cukry (4,8 g/l)

 – laktóza
 – mateřské mléko obsahuje pre-

biotické oligosacharidy
• Vitaminy ve vodě

 – thiamin (B1)
 – riboflavin (B2)
 – niacin (B3
 – kyselina pantotenová (B5)
 – pyridoxin (B6)
 – kyselina listová (B9)
 – vitamin C, H, K

• Cytokiny, protilátky

Konzumace mléka v dětství
Jeho potřeba vzrůstá s vrcholem v pu-
bertě a časné dospělosti.
•  cca 0,5 l mléka (plnotučného) denně
•  cca 200 g jogurtu (tvarohu) denně
•  cca 40–50 g tvrdého sýra denně

Benefity fermentovaných 
mlék
Nižší obsah laktózy, přítomnost laktá-
zy, snadněji stravitelné proteiny, nižší 
pH (a z toho vyplývající vliv na trávení), 
nestravitelné prebiotické oligosachari-
dy, imunomodulační efekt.

Mléko nepředstavuje 
zdravotní riziko
Zdravotní obtíže způsobené konzuma-
cí mléka jsou v naší populaci výjimkou, 
jejich význam je přeceňován.
Laktózovou intoleranci lze objektivně 
diagnostikovat. Prevalence je v jed-
notkách %.
Řešením jsou bezlaktózová mléka, 
sýry, aj.
Alergie na složky mléka lze objektivně 
diagnostikovat. Prevalence je v jednot-
kách %, s věkem se snižuje.
Mléko nelze nutričně nahradit „mléč-
nými nápoji“ vyráběnými z ořechů, sóji 
(mají vysoký alergenní potenciál).

Výživa u dětí a mládeže – proč je důležité konzumovat mléčné výrobky 
a čím přispívá školní mléko? 

Naskoč na mléčnou vlnu
Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. z Ústavu klinické imunologie a alergologie, FN a LF 

UK v Hradci Králové vysvětluje, proč nemá mléko ve výživě dětí a adolescentů alternativu.
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Děti by měly více 
konzumovat mléčné 
výrobky
Už během dětství nám naše maminky dávaly mléčné výrobky prakticky každý den. Představit si jakoukoliv 
domácnost bez jogurtů, mléka a mléčných výrobků je tedy nemožné. V období, kdy dítě sílí a roste, by měly 
být mléčné výrobky nedílnou součástí každého jídelníčku. Konzumace výživově hodnotné stravy je důležitá 
ve všech stádiích lidského života, ale zejména pak u dětí a dospívající mládeže.

Mléčné výrobky jsou pro děti přírodními 
zdroji cenných živin. K podpoře jejich růstu 
a rozvoje je nutná nejenom přiměřená 
výživa, ale také cílené vštěpování správ-
ných stravovacích návyků. Mléko a mléčné 
výrobky jsou potraviny přirozeně bohaté 
na živiny, přičemž nejsou příliš kalorické. 
Spotřeba mléka v dětství hraje zásadní 
roli. Celkový příjem mléka u dětí dnes 
však spíše klesá, a to zvláště ve vyspělých 
zemích, zejména pak v pozdější fázi dět-
ství a při dospívání. Často je nahrazován 
potravinami a nápoji potenciálně chudými 
na důležité nutrienty a naopak s vysokou 
energetickou hodnotou, které obsahují 
tzv. „prázdné kalorie“.

Mléko a mléčné výrobky poskytují 
komplex látek důležitých nejen pro zdravý 
růst kostí. „Jsou to zejména plnohodnotné 
bílkoviny. Z minerálních látek se jedná 
o vápník, hořčík, sodík, draslík, fosfor, 
chlor, železo, měď, zinek, selen, jód, z vi-
tamínů to jsou jak vitamíny rozpustné 
v tucích (A, D, E, K) a vitaminy B skupiny. 
Za zmínku stojí především vápník, který 
se v mléčných výrobcích nachází ve vel-
mi dobře vstřebatelné formě. O mléku 
a mléčných výrobcích lze tedy bez nad-
sázky mluvit jako o vitaminové bombě, 
které děti potřebují denně na svém jídel-
níčku,“ popisuje profesor Jan Krejsek, před-
nosta Ústavu klinické imunologie a alergolo-
gie Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Je třeba zdůraznit, že mléko je kom-
plexní potravinou zcela přírodního původu. 
Obsahuje významné makroživiny, jakými 
jsou plnohodnotné živočišné bílkoviny, 

lehce stravitelný mléčný tuk a cenný 
mléčný cukr, a pro zdraví nenahraditelné 
vitaminy. „Není nic zdravějšího v jídelníčku 
našich dětí, nežli mléko a zakysané mléč-
né výrobky. Ty totiž obsahují mnoho živin 
a zdraví prospěšných probiotických mikro-
organismů, které dětské tělo, v době růstu, 
velice potřebuje i pro posílení imunity. Každý 
den by mělo dítě sníst či vypít alespoň 2 až 3 
mléčné výrobky. Jak roste dětské tělo, a zvět-
šují se dětem kosti, tělo potřebuje mnoho 
vápníku a vitaminu D, který se nachází právě 
v mléčných výrobcích. Může to být jogurt, 
jogurtový nápoj nebo mléčný zakysaný výro-
bek,“ dodává Jan Krejsek.

Nedávné výsledky studií v Evropě 
ukázaly, že stále více dětí pije nízkotuč-
né mléko, což může zmírnit obavu, že 
energie poskytovaná mlékem může při-
spívat k dětské obezitě. „Mléčné výrobky 
(s výjimkou másla) představují u dětí ve 
věku od 1 do 13 let pouze asi 10 % celko-
vého příjmu tuku a přibližně 25 % celkové 
energie. Energetický příjem z konzumace 
tekutého mléka představuje u malých dětí 
přibližně 6 % celkového příjmu energie. 
Studie také prokázaly, že výskyt dětské 
obezity byl podstatně nižší u těch dětí, 
které konzumovaly dva a více šálků mlé-
ka denně než u těch, které konzumovaly 
málo mléka,“ připomíná Jiří Kopáček, 
předseda Českomoravského svazu mléká-
renského.

Podpořit nejenom konzumaci mléka 
a mléčných výrobků, ale hlavně vštěpovat 
dětem správné stravovací návyky pro 
jejich budoucí život, má za cíl program 

„Mléko do škol“. Za několik týdnů, poslední 
středu v září, tedy 30. září, se u nás slaví 
již 21. Světový den Školního mléka. Pro-
gram „Školní mléko“ je zaveden v EU od 
roku 1977 a dnes je rozšířen ve 26 zemích 
EU, mimo Řecko a Chorvatsko. „Program 
podpory mléka byl v českých školách 
zaveden v roce 1999. Ve školním roce 
2019/2020 bylo do programu „Mléko do 
škol“ zapojeno 3.665 škol a v nich celkem 
846 tisíc dětí. Program se dnes vztahuje 
pouze na základní školy. V sortimentní 
nabídce jsou konzumní neochucená mléka 
a další neochucené mléčné výrobky. Ty 
jsou poskytovány zcela zdarma. Je mož-
né ale poskytovat s částečnou finanční 
podporou i některé ochucené mléčné 
výrobky. Nově jsou také zařazeny výrobky 
ekologického zemědělství,“ doplňuje Jiří 
Kopáček.

Ing. Jiří Kopáček, CSc.

Krabička školního mléka 
poskytne dětem ve věku 
4–6 let
• 52 % jejich doporučeného příjmu 

vápníku
• 59 % jejich doporučeného jódu
• 100 % jejich doporučeného vitami-

nu B12

• 59 % jejich doporučeného B2
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Pomůžeme Vám k dotacím

Připravte se na 11. kolo PRV a žádejte o dotaci s námi 

V 11. kole PRV, jehož příjem žádostí proběhne v termínu od 6. 10. do 27. 10. 2020, bude možné požádat 

o dotaci na zahájení činnosti mladých zemědělců, agroturistiku či diverzifikaci. Naše společnosti jsou 

připraveny Vám s dotačním managementem pomoct a projekt nastavit tak, aby byly šance na úspěch 

nejvyšší možné.  

Nejčastějšími investicemi v tomto kole dotací se stává manipulační technika (nakladače, manipulátory, bagry, 

traktorbagry). Pokud budete mít zájem o bližší informace, tak nás neváhejte kontaktovat. Kontakty 

naleznete na stránkách www.agroteam.cz a nebo www.dotin.cz  

Naši poradci Vám jsou k dispozici. 

TÉMA TÝDNE   19 Zemědělec 26/2019

Rozmetadla k profesionálnímu nasa

Nová varianta oblíbeného rozmetadla
Rozmetadla hnoje jsou jedním z nosných produktů širokého portfolia firmy JOSKIN. U nás se velmi dobře zabydlela rozmetadla s vertikálním 
rozmetacím ústrojím (Siroko, Tornado3, Ferti-CAP a Ferti-Space). Hodně požadavků od zákazníků však směřovalo také k horizontálnímu systému 
s rozmetacím stolem. Těm nabídl JOSKIN první variantu před čtyřmi lety v podobě rozmetadla Ferti-Space Horizon. Před dvěma lety přišla na trh 
jednodušší a také levnější varianta, a to rozmetadlo Tornado3 Horizon.

inzerce

inzerce

Toto rozmetadlo vychází z  velmi oblíbeného stroje Joskin Tor-
nado3, má stejnou konstrukci, tedy úzkou a vysokou korbu a velká 
kola pro lepší manévrovatelnost a průchodnost terénem.

Verze Horizon se vyrábí ve třech délkách – s délkou korby 5,5 m 
(nosnost 13 t, objem 14,40 m3, jedna náprava) a 6 m (nosnost 15 t, 
objem 15,90 m3, jedna nebo dvě nápravy).

Rozmetací ústrojí se skládá ze dvou šnekovnic s  průměrem 
600 mm (rotace 3000 ot/min) a dvou širokých rozmetacích kotou-
čů (průměr 1100 mm, rotace 425 ot/min). Rozmetací stůl byl na-
vržen tak, aby rozdrolil a rozhodil na co největší vzdálenost všech-
ny druhy produktů (hnůj, kompost, organické odpady, vápno, 
drůbeží hnůj, hnojivo atd.). Kombinace horizontálních šnekovnic 
a rozmetacího stolu umožňuje dokonalé rozprostření rozmetané-

U těchto strojů s jednou, dvěma nebo třemi nápravami oceňují 
zemědělci přesné dávkování, jednoduché ovládání, spolehlivost 
a také to, že z nich nic nepadá na silnici, neboť zadní čelo je uza-
vřené. Stejně jako reverzní chod obou podlahových dopravníků, 
nebo dávkovací hradítko, které nastavuje vrstvu materiálu přichá-
zející k rozdružovacím válcům, takže lze aplikovat i vápenec.

Hnůj, kompost, vápenec i řezanka
Na univerzální podvozek Hawe si v roce 2013 pořídil školní sta-

tek v  Táboře univerzální rozmetadlo DST-A  24. „Původně jsme 
využívali tři česká rozmetadla RU 5, byla to ale technologie velmi 
náročná, neboť byly třeba tři traktory s obsluhou a další pracovník 
s nakladačem,“ vypočítává agronom školního statku Václav Sko-
řepa. „Dnes veškerou aplikaci včetně naložení hnoje zvládne jeden 
pracovník. Každý rok aplikujeme s rozmetadlem Hawe tři až čtyři 
tisíce tun hnoje a kompostu na naše pozemky, další pětinu tohoto 
množství pak rozmetáme ve službách. Rozmetadlo Hawe je super, 
už bychom jiné nechtěli.“

Agronom statku u něj ocenil pracovní záběr 16 m, což je dvakrát 
více než u českých rozmetadel. S tím samozřejmě souvisí i velký 

výkon, traktor o jmenovitém výkonu 270 k ročně natočí 1200 až 
1400 motohodin. Pokud se nakládá materiál z polního hnojiště, je 
možné za hodinu rozmetat až 45 tun. Vzhledem k hydraulickému 
posuvu podlahového dopravníku, horizontálním válcům a rozme-
tacímu stolu s ním lze aplikovat i vlhčený vápenec v záběru kolem 
12 m při dávce 2 až 3 tuny na hektar. Pokud se pak sundá rozme-
tací stůl, slouží rozmetadlo k  odvozu řezanky jetele, trávy, bobu 

a kukuřice na siláž. Na statku využívají technologii silážování do 
vaků, kdy je třeba plynulé a rovnoměrné zadní vyskladňování ná-
věsu, což horizontální válce zaručují. Je to další možnost využití 
výměnného systému Hawe. 

Bezkonkurenční robustnost
Na školním statku oceňují u  rozmetadla Hawe také vynikající 

rovnoměrnost dávkování hnoje, takže ho do půdy zapravují radlič-
kovým kypřičem. Podle agronoma dochází k  lepšímu promísení 
hnoje s ornicí a tím i k jeho rychlejší mineralizaci než při orbě. 

Agronom Václav Skořepa ocenil u  rozmetadla i  reverzní chod 
obou podlahových dopravníků a vyzdvihl bezkonkurenční robust-

nost, která je zárukou dlouhé životnosti. Masivní rám se ani při 
velkém zatížení nekroutí, silné řetězy podlahového dopravníku 
nejsou ani po šesti letech, při enormním zatížení, vytahané. Roz-
metadlo má původní brzdy a  teprve druhou sadu pneumatik, 
přestože se s ním najede za týden i 1200 km. Teprve po šesti sezó-
nách se budou muset vyměnit rozmetací kotouče, na nichž se po-
depsal abrazivní vápenec. 

„Rozmetadlo Hawe na univerzálním podvozku je velice spoleh-
livý stroj s  vynikajícími technickými parametry,“ říká závěrem 
Václav Skořepa. „Výměna jednotlivých nástaveb trvá přibližně 
dvě hodiny, vždycky je tato práce u nás spojena s vizuální kontro-
lou podvozku a s promazáním veškerých kloubů a kardanových 
hřídelů. A snad i proto slouží technika Hawe k naší plné spokoje-
nosti.“ 

Téma týdne připravila Martina Karásková

ho materiálu i při nízké dávce. Rozmetadlo je standardně osazeno 
hydraulickými gilotinovými dveřmi (jejichž výška otevírání umož-
ňuje regulovat zásobování stolu hmotou). 

Díky doplnění sortimentu rozmetadel hnoje těmito třemi modely 
má dnes již zákazník na výběr celkem z 37 strojů pro rozmetání 

hnoje o kapacitách od 8 m³ do 25 m³ (před zadními dveřmi a bez 
prodloužení).

David Horák
MOREAU AGRI, spol. s r. o.

(fuk) – „Univerzální rozmetadla Hawe jsou určena k profesionálnímu využití,“ tvrdí Tomáš Vojta, produktový manažer společnosti U + M Servis 
Třeboň. „Kvalitní a robustní komponenty zaručují dlouhou životnost, neotřelá technická řešení pak velice rovnoměrnou aplikaci. Robustní rozmetací 
ústrojí se dvěma nebo třemi horizontálními válci, dvěma rozmetacími disky se šesti lopatkami, dávkovacím hradítkem a čtyřmi silnými kruhovými nebo 
plochými řetězy umožňují aplikaci rozmetaných materiálů až do šířky 24 metrů.“ 

Na školním statku oceňují u rozmetadla Hawe vynikající 
rovnoměrnost dávkování hnoje, takže ho do půdy zapravují 
radličkovým kypřičem Foto archiv

JOSKIN Tornado3 Horizon Foto archiv firmy

Když jsou cisterna nebo rozmetadlo prázdné, je možné zvednout 
první nápravu, čímž se šetří pneumatiky Foto archiv

Na univerzálním podvozku je teprve druhá sada pneumatik
 Foto Vladislav Fuka

www.joskin.com

s.r.o.

tu nejlepší kvalitu rozmetání

Tornado3 

Choceň tel.: 602 580 823 

Moreau Agri, spol. s r.o.
Huštěnovice 370
687 03 Huštěnovice

Zdroj: Zemědělec
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ZEMĚDĚLSKÉ POJIŠTĚNÍ
POJIŠTĚNÍ PLODIN

Známe jednodušší řešení,
jak zachránit vaši úrodu

Pojištění plodin s nejširší pojistnou ochranou na trhu

•  pojištění všech druhů pěstovaných 
plodin a trvalých kultur

• kvalitní a rychlá likvidace škod

241 114 114
www.generaliceska.cz Partner Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR
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P Ř Í S P Ě V E K  R A K - P A

Otázky pro politiky
Přinášíme odpovědi kandidujících politiků do krajských voleb 2020, které se nám vrátily zpět.  
Ptali jsme se na:

 1. Jaký máte vztah k zemědělství a českým potravinám (máte nějaký nejoblíbenější potravinářský produkt našeho kraje)?
 2. Jaká je Vaše představa o vývoji zemědělství v Pardubickém kraji (dále jen PK)?
 3. V čem spatřujete největší význam zemědělství v našem kraji?
 4. Jak podle Vás může vedení kraje ovlivnit stav zemědělství v PK?
 5. Jakou máte představu o rozpočtu PK pro zemědělství a jak byste prosazoval/a jeho zaměření v příštím období?
 6. Jaké jsou podle Vás klady a zápory zemědělství v PK?
 7. O co byste se zasadil/a ve prospěch zemědělství PK?
 8. Kterou zemí byste se v regionální zemědělské politice inspiroval/a a proč?
 9. Je pro naše zemědělství důležité srovnání národních a regionálních podpor s okolními zeměmi?
10. Jaký máte názor a zemědělskou dotační politiku EU a ČR?
11. Jaký máte názor na spolupráci s nevládními zemědělskými organizacemi a jakou váhu přisuzujete AK ČR?
12. Jak vidíte spolupráci s Regionální agrární komorou PK?

Odpovědi kandidáta  
JUDr. et Mgr. Tomáše 
Fadrného za stranu Svoboda 
a přímá demokracie (SPD)

1. To je zajímavá otázka – jíst musíme 
každý, takže ten vztah je každodenní – 
pokud jde o krajské produkty s výjimkou 
pardubického perníku. Lze těžko identifi-
kovat, zda je kuře od pana Macha z chovu 
u Horní Hynčiny nebo z jiného kraje.

2. Ta souvisí s celostátní koncepcí země-
dělství – mělo by být na maximum mož-
ného, soběstačně orientované na tradiční 

plodiny a produkci tradičních masných 
plemen a mléka. To souvisí také se změnou 
v obdělávání krajiny tak, abychom zvyšo-
vali výšku ornice a obdělávali ji tak, aby-
chom zadržovali na maximum vodu atd.

3. V tom, že alespoň něco je z domácí 
produkce k jídlu…

4. V prvé řadě bych udělal analýzu stavu 
zemědělské produkce v kraji, analýzu 
stávajících problémů a následně vyvolal 
debatu o možnostech jejich řešení, které 
by měly směřovat k výše uvedeným cílům. 
Je to dost odborné téma, které by neměl 
řešit politik od stolu, ale naopak v synergii 
s odborníky a lidmi z praxe – tedy napří-
klad v debatě v souladu s Vámi.

5. Viz výše – je to věc priorit a debaty, co 
a jak dělat, kam sáhnout a kde pomoci.

6. Netroufám si jako laik hodnotit oproti 
jiným nakolik je která produkce třeba 
škodlivá, protože vnímám, že zemědělci 
se musí nějak živit a z velké části jim jejich 
priority určují například dotační podmín-
ky – takže bychom mohli mluvit o kladech 
či záporech stávajících podpor pro země-
dělce – a to je opět odborná věc.

7. Odpověď viz výše.

8. Československem na konci osmde-
sátých let – zemědělství bylo relativně 
soběstačné s kvalitní produkcí a velkou 
efektivitou, samozřejmě našli bychom 
i negativa, ale z chyb se vždy dá poučit.

9. Bezesporu – není normální, že po léta 
staré unijní země dostávaly vyšší podpory, 
a tím Brusel uměle a cíleně snižoval kon-
kurenceschopnost našich zemědělců.

10. Viz výše – je diskriminační vůči ČR 
a samotná ČR nevyužívá všech možností 
podpor včetně těch legislativních, které 
využívá např. Polsko, Německo a jiné 
země.

11. Zcela zásadní – lidé z praxe a odbor-
níci by měli být vyslyšeni, nikoli politici, 
protože pak to vždy špatně dopadá.

12. Viz výše.
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Odpovědi kandidáta Oldřicha 
Koblížka za stranu STAN, 
zodpovědného za životní 
prostředí a zemědělství

1. Zemědělství vnímám jako zacháze-
ní se zemědělskou půdou, jako způsob 
obživy, péči o krajinu, výrobu potravin. 
Zásadně kupuji české potraviny, nejraději 
v obchodní síti OD KONZUM. Mezi mé 
nejoblíbenější potraviny patří choceňské 
jogurty, Francouzova radní rolka, sloupen-
ská tlačenka, smékalovy rohlíky a zelenina 
ze Šnakova.

2. Vývoj zemědělství v PK si představuji 
k vyššímu podílu potravinářských a krmi-
vářských plodin, k vyššímu podílu zelinář-
ství a ovocnářství, k vyvážené rostlinné 
a živočišné výrobě a vyváženým osevním 
postupům.

3. Největší význam zemědělství spatřuji 
v maximální potravinové soběstačnosti, 
v ochraně půdy, přírody a krajiny, zacho-
vání druhů živočichů a rostlin, zlepšování 
vodního režimu v krajině.

4. Vedení kraje by mělo podat zákono-
dárnou iniciativu k regulaci trhu se země-
dělskou půdou ve prospěch regionálních 
zemědělců, k zajištění spravedlivého 
přerozdělování prostředků z PRV skuteč-
ným zemědělcům a k nastavení dotací ne 
plošně, ale podle toho, jak nakládá s pů-
dou, zda oře, zda dává půdě organiku, zda 
zlepšuje vodní režim apod. Kraj by měl při 
posuzování komplexních pozemkových 
úprav zohledňovat stav na mapách pů-
vodního pozemkového katastru.

5. Z rozpočtu kraje navrhuji podporu 
na – vyváženou rostlinnou a živočišnou 
výrobu, výrobu regionálních potravin, 
včelstva, květnaté pásy, ovocné sady, 
zelinářství, rybochov, agrolesnictví atd. 
Nejdříve však navrhuji otevřít diskuzi se 
zemědělci o jejich potřebách a smyslupl-
ných podporách.

6. Za kladné na zemědělství v PK považuji, 
že se setkávám se skutečnými zemědělci, 
kteří hospodaří vyváženě a šetrně s ohle-
dem na krajinu i společnost, dodržují 
osevní postupy, mají vyváženou živočiš-
nou a rostlinnou výrobu, používají hnůj 
a ořou. Mají zájem o výrobu koncových 

produktů – mléčných a masných výrobků, 
pečiva, ovoce a zeleniny.

Za zápory považuji velké půdní celky, 
a v důsledku toho úbytek drobné zvěře 
a ptactva, příliš mnoho řepky a kukuřice, 
přílišné používání chemie a mrtvou ne-
porézní utuženou půdu s nedostatečnou 
schopností zajistit vodní režim v krajině 
a doplnění spodních vod, nedostatek 
protipovodňových a protierozních opat-
ření.

7. Chtěl bych se zasadit o to, aby pro 
zemědělce mělo nejvyšší smysl vyrábět 
koncový produkt – potraviny a krmiva. To 
znamená spolupracovat s KHS a ČOI na 
změně pravidel pro hodnoty potravin na 
trhu, aby byl čitelný jejich skutečný původ 
a podmínky, ve kterých byly pěstovány 
nebo chovány.

8. Jednoznačně bych se inspiroval historií, 
vývojem a zkušenostmi v zemědělství 
u nás v ČR. Naši zemědělci vědí, jak hos-
podařit, jakým plodinám se na jejich půdě 
daří a jaký typ živočišné výroby k tomu 
přiřadit s ohledem na ekonomiku.

9. Je to důležité, protože to ovlivňuje 
konkurenceschopnost na trhu potravin 
i ostatních zemědělských produktů. Za 
důležité považuji také to, jak jsou vyjedná-
ny a přerozdělovány podpory z EU.

10. Dotační politika je o tom, jaké si to 
uděláš, takové to máš. Pokud rozhodují 
agrobaroni, většinou nesepjatí s půdou 
lokálně ani regionálně, nejsou dotace 
využívány ve prospěch skutečných země-
dělců. Plošné rozdělování dotací na hektar 
se míjí účinkem, měly by být přidělovány 
na správné postupy při hospodaření a na-
kládání s půdou.

11. Zastávám názor, že ministerstvo 
zemědělství by mělo mít a razit svoji 
strategii, kde mohou mít nevládní organi-
zace pouze poradní hlas, ne však určovat 
její směr a náplň. Co se týká AK ČR, mám 
informace, že v určování směru vývoje 
zemědělství hraje zásadní roli. Za vyjed-
návacím stolem by mělo být vyvážené 
zastoupení všech typů hospodářské čin-
nosti na zemědělské půdě.

12. PK je kraj s převažující zemědělskou 
činností a já považuji spolupráci mezi PK 
a RAK za žádoucí a účelnou. Proto navrhuji 
projednat a nastavit pro obě strany smys-
luplná pravidla spolupráce.

Oldřich Koblížek a Michaela Matoušková (lídryně STAN)
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Odpovědi kandidáta 
Ing. Martina Kolovratníka 
za stranu ANO 2011

1. Zemědělství pro mě vždy bylo a je 
základem našeho života – dává nám 
všechny základní potraviny a zároveň 
přirozeně formuje krajinu a náš životní 
prostor. Vzhledem k tomu, že se tomu 
tak děje každý den už po staletí a staletí, 
někteří lidé si toho dnes vlastně ani ne-
všimnou nebo to považují za samozřejmé 
a běžné. Já nikoliv! Navíc zemědělství je 
trpělivá práce, kdy na její výsledek musíte 
čekat mnoho a mnoho dnů i týdnů. Proto 
všichni, kdo v zemědělství pracují, mají 
můj obdiv a ocenění. České potraviny ve 
své kvalitě a nabídce udělaly po roce 1989 
obrovskou změnu, dnes jsou v podstatě 
v mnoha oblastech a druzích nejkvalitnější 
na trhu. Rádi s rodinou sledujeme označe-
ní na obalech, které určují místní přísluš-
nost a takové vždy a určitě skončí v na-
šem nákupním košíku. Osobně mám rád 
pečivo z pekárny Čmelákov, pivo Rychtář 
a maso rád nakupuji u Ctibůrka.

2. Myslím si, že díky typologii a poloze 
našeho kraje, je v něm zemědělství zá-
kladním pilířem. A také si myslím, že je 
v dobré kombinaci vedle sebe jak exis-
tence soukromých farem a ekologických 
farmářů, tak velkých agrárních podniků 
a velkovýrobců. Moje představa pro další 
vývoj zemědelství v našem kraji je tedy 
podporovat oba sektory a snažit se vytvá-
řet situace, aby si navzájem nepřekážely 
na trhu a nedostaly se pod tlak a nemu-
sely zásadně měnit zaměření nebo svou 
výrobu a pěstování.

3. Největší význam vidím v určování kva-
lity našeho života, zemědělská produkce 
nám dává potraviny a formuje naši kraji-
nu. To jsou prostě základní kameny našich 
životů.

4. Ač se na první pohled může zdát, že 
nemůže, mám jiný názor a vysvětlím proč. 
Zaprvé vedení kraje může aktivně komu-
nikovat s vládou a poslanci a komentovat 
návrhy zákonů a vyhlášek a právních 
úprav podnikání zamědělců. Já sám mám 
zkušenost z Poslanecké sněmovny, kde 
jsem za náš kraj zvolen již 7 let a vím, jak 
v takových situacích pomoci. Zadruhé, 
čeká nás masivní příliv peněz z evrop-

ských fondů, kraj musí s jejich čerpáním 
zemědělcům pomoci, být jim partnerem, 
společně přemýšlet nad projekty. Zatře-
tí, vedení kraje musí hájit a podporovat 
lokální produkci – já osobně mám nápad, 
aby vznikla nová značka kvality v našem 
kraji – ověřený produkt Pardubického 
kraje, která by byla financována z krajské-
ho rozpočtu a mnoha směry a způsoby 
propagovala lokální produkci, potraviny, 
výrobky, služby a podobně.

5. V krajském rozpočtu je společná kapito-
la životní prostředí a zemědělství. Co jsem 
hovořil s mými kolegy, je to prý dlouho-
době tak plus minus v rámci možností 
kraje.  Nicméně já si myslím, že je vždy 
co zlepšovat nebo měnit podle potřeb 
a možností doby. Pro příští rok 2021 tedy 
asi nemůžeme čekat nějaké zásadní změ-
ny, ale jsem připraven jednat společně se 
zemědělskými odborníky o dalších letech 
a rozpočtech. A jak jsem již uváděl, čeká 
nás nové období evropských fondů, musí-
me vzájemně spolupracovat a získat pro 
krajské zemědělství co nejvíce peněz.

6. Největší klad je pro mě kvalita regionál-
ních potravin a přístup našich zemědělců 
k ekologii. Zápor pak vidím v nižším počtu 
fyzických osob – farmářů, zabývajících 
se zemědělskou činností, chtěl bych toto 
jejich zastoupení na zemědělském trhu 
v našem kraji zvýšit. Zde dát myšlenku, jak 
jsem byl osobně ve stř. škole Lanškroun, jak 

je skvělá – a to je přesně úloha kraje. Mno-
hem více posílit a podpořit právě technické 
a zemědělské obory, mít zde víc žáků a tedy 
budoucích pracovníků v zemědelství. Zrovna 
tato škola je pro mě příkladem, který budu 
cíleně podporovat v růstu a rozvoji!

7. Aby bylo více slyšet v Praze a aby se 
připravily úspěšné projekty na čerpání 
peněz z národních i evropských zdrojů. 
A navíc voda v krajině (společné dotační 
programy, kde kraj naváže na aktivity MŽP). 
A ekologické zemědělství – speciální peníze 
z kraje na nejnovější trendy, např. snížení 
chemikálií, návrat k původním postupům 
apod.

8. Líbí se mi rakouský model. Každý kraj 
má jiné možnosti, přírodu a podnebí 
a přitom jejich zemědělské hospodaření 
a produkce je funkční a na vysoké úrovni, 
jak z pohledu celostátního, tak z pohledu 
jednotlivých krajů.

9. Myslím si, že ano. Abychom byli kon-
kurenceschopní a dokázali reagovat na 
vývoj nejen u nás, ale i v okolních státech. 
Naše země i Evropa je čím dál tím více 
propojená, navíc výkyvy a změny počasí, 
které jsou především lokální, to jsou vše 
důvody, proč porovnávat, posuzovat a pak 
umět vhodně a včas reagovat.

10. V zásadě pozitivní a podporuji struktu-
ru, zaměření a výši prostředků do těchto 
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Odpovědi úřadujícího 
radního pro zemědělství, 
životní prostředí a venkov 
Ing. Václava Kroutila, který 
kandiduje za stranu 3PK – 
ČSSD a Společně pro kraj

1. Profesně jsem zemědělec a pocházím 
ze zemědělské rodiny, která má svůj pů-
vod v Železných horách. Není tedy pochyb, 
že vztah k zemědělství mám a je dán již 
několika generacemi naší rodiny.

Mých oblíbených výrobků je hned 
několik! Základem je určitě kvalitní žitný 
chléb, k němu z masných výrobků „Hovězí 
pršut“, z mléčných výrobků je to „Poma-
zánkové jalapeňo“. A jako rodina si rádi 
dopřejeme výborné ručně dělané sýry 
z Železných nebo Orlických hor. Neopo-
menutelnou specialitou našeho regionu 
je bezesporu perník. A na závěr nemůže 
chybět poctivá medovina, kterých je v na-
šem regionu slušný výběr.

Nedávno jsem měl možnost koupit 
v běžné obchodní síti kvalitní výrobek, 
který je mimo jiné nositelem označení 
MLS Pardubického kraje. Velice mne 
potěšilo, že naše společná práce není 
zbytečná a postupně začíná přinášet 
ovoce.

2. Jsem přesvědčený o tom, že by se 
zemědělství nejen v PK mělo ubírat ces-
tou udržitelného rozvoje. Zemědělství 
bylo bohužel dlouhou dobu opomíjeným 
resortem. Ale naštěstí si nejen politici, 
ale i širší veřejnost začala uvědomovat, 
jak je naše zemědělství pro celou naši 
ekonomiku důležité. A jsem také rád, že 
se tomuto oboru a těmto profesím vrací 
vážnost a respekt, které si bezpochyby 
zaslouží.

dotačních programů vložených. Především 
proto, jak jsem již zmínil, zemědělství 
tvoří  kvalitu našeho života, za posledních 
dvacet třicet let i chrání a udržuje krajinu 
pro budoucnost – to je důvod, proč mám 
pozitivní názor a souhlasím se zeměděl-
skou dotační politikou evropskou i národ-
ní. Osobně bych se možná jen zamyslel 
a změnil nastavení, kdy velké holdingy, 
tvořící zisk z jiných aktivit, mají nároky na 
podobné dotace jako menší a speciálně 
profilovaní zemědelci, kteří však nemají 
možnost jiných aktivit a příjmů.

11. Já jsem člověk spolupráce a komuni-
kace, snažím se vždy vyslechnout maxi-
mum názorů, vědet o problémech nebo 
jejich řešeních z více stran a pak podle 
toho kvalifikovaně a podloženě reago-
vat nebo rozhodovat. Takže spolupráci 
vítám, ale někdy se mi zdá, že nevládní 
organizace jsou příliš zahleděné do svých 
návrhů a řešení a považují svou agendu za 
středobod světa a nutí všem jen a jen své 
vidění světa a způsob života – například 
v ekologii nemusíme chodit pro stovky 
případů daleko… Proto vždy partnery 
v jednání prosím, aby náš kraj, naši zemi, 
Evropu vnímali jako krásné společenství 
lidí, které musí být vyvážené, moderní 
a úspěšné. Agrární komora České repub-
liky je pro mne zásadní a profesionální 
organizace, která výrazně prosazuje zájmy 
zemědělců a je to tak v pořádku. Pokud 
mohu použít sportovní terminologii – AK 
ČR je „těžká váha“!

12. Vítám ji a myslím, že jsem na ni při-
praven. Zájem musí být samozřejmě 
oboustranný. Myslím si, že Regionální 
agrární komora může výrazně přispět 
k rozvoji podnikání, ochraně přírody a kva-
litě života v našem kraji.

3. Zemědělství a lesnictví jsou nedílnou 
součástí venkovského prostoru. Jsou 
významným zdrojem pracovních příleži-
tostí a bohatství nejen v našem kraji. Obě 
oblasti mají tedy bezesporu neopome-
nutelný hospodářský, ekologický a kraji-
notvorný význam.

4. Kraje mohou ovlivnit stav zeměděl-
ství pouze nepřímo, protože garantem 
přímých dotací je Ministerstvo zeměděl-
ství. Ale co můžeme ovlivnit dotačními 
prostředky, jsou podpory směrované na 
hospodaření s vodou v krajině. Považuji 
to za velmi důležitý krok a jsem rád, že se 
nám podařilo tyto dotace do plánovaného 
rozpočtu prosadit.

5. Podpory z veřejných prostředků kraje 
nemohou být směrovány přímo země-
dělským subjektům, aby nedocházelo ke 
střetu s institutem veřejné podpory. Kraj 
však má významnou úlohu v oblasti vzdě-
lávání mladé generace, protože je zřizo-
vatelem středních škol včetně těch, které 
jsou zaměřené na oblast zemědělství. 
V souladu s evropskými předpisy podpo-
ruje kraj informační servis pro zemědělce, 
pořádá propagační akce a podporuje 
začínající včelaře atd. V rozpočtu PK je na 
oblast zemědělství vyčleňována celková 
částka ve výši přibližně tří milionů korun. 
A budeme rádi, pokud tomu tak bude 
i nadále.

Dále pak prostřednictvím Programu ob-
novy venkova každoročně rozdělujeme 
obcím více než 60 mil. korun.

6. Mezi výrazné klady bych zařadil kon-
kurenceschopnou produktivitu práce 
a stejně tak konkurenceschopnou kvalitu 
tržních komodit. Slabou stránkou je be-
zesporu zpeněžování produkce na úrovni 
pod nákladovou cenou, zejména u produk-
ce ze živočišné výroby, a také samozřejmě 
nedostatek vzdělané mladé generace. 
A nesporným negativem v zemědělství je 
bezbřehá expanze obchodních řetězců.

Jako klad bych hodnotil také to, že se 
Pardubický kraj opakovaně umísťuje jako 
kraj s vysokým počtem produkce na 1 ha. 
Aspektů může být hned několik: vyšší 
stupeň zpracování – tedy přidané hodnoty 
výrobků; stále patříme mezi kraje, kterým 
se podařilo udržet produkci v živočišné vý-
robě; využití inovativních postupů a také 
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to, že se u nás produkuje také významná 
část genetického materiálu pro rostlinnou 
i živočišnou výrobu. Rád bych ale také 
upozornil, že vyšší produkce za 1 ha ještě 
stále nemusí znamenat zisk.

7. Byl bych rád za ještě větší propojení 
spolupráce s odborníky na úrovni univerzit 
a výzkumných pracovišť v oblasti země-
dělství. Tedy využití vědeckých poznatků 
v praxi. Tato spolupráce již pomalu začíná 
přinášet své plody – například půdo
ochranné technologie, které splnily svůj 
účel při letošních přívalových deštích.

8. Mojí inspirací je Švýcarsko. Není to 
však pro jeho ekonomickou sílu a přírodní 
bohatství, ale pro systém družstevního 
a kooperačního hospodaření, který byl 
v Čechách uplatňován již v období První 
republiky. A bohužel u nás ani po roce 
1989 nebyl obnoven!

9. Chápu, že zemědělci volají po srov-
natelných konkurenčních podmínkách 
a volají po odstranění „vícerychlostních“ 
prvků ve společné zemědělské politice 
EU. Řešení však není v kompetenci kraje, 
ale Ministerstva zemědělství, potažmo 
vlády každého ze členských států. PK však 
zemědělcům zprostředkoval několik pra-
covních setkání v partnerských regionech, 
kde se měli možnost seznámit s podmín-
kami v jiných státech EU a bylo by pro 
obě strany prospěšné v těchto aktivitách 
pokračovat.

10. S ohledem na celkovou neutěšenou si-
tuaci ve světě, EU začíná drhnout. A to nejen 
ve společné zemědělské politice. Makroeko-
nomický vývoj a současné události jedno-
značně ukazují, že potravinová soběstač-
nost by se měla stát samozřejmostí.

11. Celý život zastávám názor, že ze-
mědělství máme jen jedno a zemědělce 
máme také jen jedny. Agrární komora 
společně s Hospodářskou komorou jsou 
ze zákona důležitými připomínkovými 
místy při tvorbě zákonů a neměly by být 
jakoukoliv vládou jejich oprávněné při-
pomínky k zákonům opomíjeny. V této 
oblasti můžeme zmínit existenci Memo-
randa mezi Pardubickým krajem a Agrární 
komorou, které bylo společně podepsáno 
již v roce 2012. Kde už tehdy byla zmíněna 
strategická důležitost půdy, vody, potra-
vin, přírody a lidských zdrojů pro náš život 
a život dalších generací.

V současné době připravujeme aktuali-
zaci Memoranda, které by mělo být rozší-
řeno o vědu a výzkum a záležitosti lesního 
hospodářství.

12. S RAK PA úzce spolupracujeme již 
řadu let a byl bych rád, aby tato úspěšná 
spolupráce i nadále pokračovala.

V neposlední řadě musím našim zeměděl-
cům poděkovat za tuto nesnadnou a hlav-
ně nikdy nekončící práci. Podpořme jejich 
snahu kupováním českých potravin. Bez 
ohledu na to, jaká je či není krize.

 

 

 

 

VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PRO KRMIVÁRNY 

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

Odpovědi kandidáta 
Ing. Davida Nováka 
za stranu ODS a TOP 09

1. Zemědělství je mou životní cestou. 
Hospodařím na statku v Uhersku na 
250 hektarech a hlavním mottem mého 
podnikání je Adresná kvalita z pole až na 
stůl, takže z toho, co vypěstujeme na poli 
a vychováme ve stájích, vyrábíme potravi-
ny. Zákonitě je tedy mým nejoblíbenějším 
výrobkem náš celožitný chléb pečený 
se syrovátkou a k tomu čerstvé uherské 
mléko od našich kravek.

2. Zemědělství v Pardubickém kraji je na 
velmi vysoké úrovni, jen mu chybí více 
přidané hodnoty. Tedy více dobytka, což 
znamená více hnoje na pole, více zpraco-
vání produkce, což znamená více práce na 
vesnicích … Bohužel je to spíše záležitost 
evropských a státních dotačních pravidel, 
která k tomu v současné době hospodáře 
a podniky nemotivují.

3. Pardubický kraj je oblast s velkou 
rozmanitostí od Polabských nížin až po 
malebnou Vysočinu, takže jeho význam 
tkví jak v produkci kvalitních surovin pro 
potravinářský průmysl, tak i krajinotvorný. 
Aby přinášelo dostatek práce pro občany 
na venkově a zároveň vytvářelo malebnou 
krajinu pro městského návštěvníka.

4. Například tvorbou krajiny tak, aby v su-
chých obdobích vodu v krajině zadržovala 
a v období přebytku vody ji dokázala 
regulovat tak, aby nenapáchala škody na 
obydlích ani zemědělských porostech. 
Dalším přínosem pro zemědělce je údržba 
příkopů včasným a důsledným poseká-
ním, nebo údržba či výsadby stromů podél 
cest, které vytvářejí příznivé větrolamy 
proti půdní erozi.

5. Sám jsem nyní členem krajského vý-
boru pro zemědělství a životní prostředí, 
takže vidím, že peněz na tuto politiku je 
zde velmi málo. Rozpočet by byl třeba 
minimálně dvojnásobný.

6. Hlavním kladem zemědělství v PK je 
jeho vysoká profesní a kvalitativní úroveň. 
Záporem je to, že produkujeme velké 
množství suroviny, která se mnohdy 
exportuje bez přidané hodnoty ven z re-
publiky namísto toho, aby bylo zpracování 
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Kvalita • inovace • sofistiKovaná řešení

www.leadingfarmers.cz

Pořiďte pro své stroje 
špičkový autopilot nebo 
asistované řízení Trimble 
a sledujte jízdní data  
na svém tabletu.

Akce pro precizní 
zemědělství
Získejte tablet zdarma  
a propojte stroje  
na vašich polích

této produkce propojeno se zemědělstvím 
a vracelo část zisku z této činnosti zpět do 
prvovýroby.

7. Po 4leté práci ve výboru si uvědomíte, 
co má kraj ve vztahu k zemědělství ve své 
gesci a do čeho může zasahovat. Těžko 
to bude vlastní zemědělská produkce. 
Ale může krajinu vylepšovat a udržovat. 
Já bych například usiloval o spuštění více 
projektů na hospodaření s vodou v krajině 
třeba údržbou příkopů, kanálů, mezí apod. 
Dalším příznivým počinem by bylo usilo-
vat o rekonstrukce, opravy či zřízení kom-
fortnější sítě polních cest v krajině slouží-
cích k zemědělské produkci i k rekreaci.

8. Velmi malebnou zemí pro pohled je 
například Slovinsko či Rakousko, což však 
ale při srovnání velkoplošnosti svého ze-
mědělství to mají místní sedláci proti nám 
daleko složitější. V úpravě vesnic a hospo-
dářských stavení se můžeme inspirovat, 
ale v systému hospodaření by se spíše 
mohli poučit oni od nás.

9. Vzhledem k odlišnosti hospodářského 
vývoje v okolních zemích, nejen díky půdní 
držbě, ale i díky kolektivizaci či restituční-
mu vývoji, musíme jít svou cestou a najít 
optimální vyváženost v podpoře menších 
sedláků i vysokoprodukčních podniků.

10. Jako menší sedlák vítám nynější trend 
ve smyslu motta ,,From Farm to Fork“ 
protože vím, že udržet přidanou hodnotu 
v podnicích je v současné době rozdělení 
většiny peněz přes plochu metodou SAPS 
velmi složité. Je to spíše záležitost lobbin-
gu českých vyjednavačů.

11. Spolupráce vládní moci s AK je napros-
to nezbytná, bez zpětné vazby od prvový-
roby by MZE bylo jen prázdným a plkajícím 
orgánem na akademické úrovni.

12. Doporučil bych, aby ředitel či předseda 
RAK byl nezbytným poradním orgánem 
při tvorbě krajské politiky, přinejmenším 
účastí na pravidelném zasedání krajského 
výboru pro zemědělství a životní prostředí.

Odpovědi kandidáta 
Ing. Petra Šilara za stranu 
Koalice pro Pardubický kraj

1. Pocházím z venkova, takže mě ze-
mědělství v různých formách provázelo 
vlastně už od raného dětství. Každý, kdo 
pochází z vesnice, ví, že to ani jinak nejde. 
Ovlivnilo mě to natolik, že jsem tento obor 
i vystudoval a roky působil jako agronom.

A můj vztah k českým potravinám? Ten 
je kladný, s věkem jen a jen sílí. I proto 
již několik let poskytuji záštitu nad sou-
těží o značku Česká chuťovka a Dětská 
chuťovka, které se vyhlašují v Senátu. Já 
vůbec celkově aktivně podporuji a prefe-
ruji produkci českých potravin.

Dokonce se na tomto trendu i osobně 
spolupodílím. Jsem totiž aktivním včela-
řem a zakládám si na výrobě kvalitního 
vlastního medu, který s oblibou dávám 
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svým přátelům jako dárek. Už roky tvrdím, 
že nejlepší dárek je takový, co se dá sníst 
nebo vypít. Ale zpět k otázce, můj nejob-
líbenější potravinářský produkt je tedy 
vlastní med, a protože zde také žiji, tak je 
jasné, že se jedná čistě o produkt z naše-
ho kraje.

2. Zemědělství u nás je obecně otázkou 
Ministerstva zemědělství a společné 
zemědělské politiky EU. Kraje nemají 
kompetence ani přímý vliv na tento vývoj. 
Sám bych byl pro co největší míru potra-
vinové soběstačnosti, pro podporu trvale 
udržitelného hospodářství a s tím souvi-
sející péči o krajinu jako takovou. Země-
dělská činnost má přímý dopad na to, jak 
krajina vypadá, zda je v ní dostatek vody, 
nedochází k půdní erozi a k řadě dalších 
žádoucích i nežádoucích vlivů od přemíry 
používaných chemických postřiků až po 
skladbu pěstovaných potravin. Musíme 
si uvědomit, že v krajině a v zemědělství 
všechno souvisí se vším a jednotlivosti 
nelze jen tak vytrhovat z kontextu.

3. Největší význam je pochopitelně v pro-
dukci potravin, ale jak jsem už podotkl, 
zemědělství také formuje krajinu, ve které 
žijeme. Takže nás vlastně celoživotně 
ovlivňuje i z hlediska vnitřní pohody a re-
laxace.

4. Stav zemědělství v kraji lze z úrovně 
krajské správy ovlivnit poměrně zásadním 
způsobem, ale pouze nepřímo. Můžeme 
podpořit venkov a jeho cestovní ruch, 
nebo oblast vodního či lesního hospodář-
ství atp.

5. V rozpočtu Pardubického kraje není 
možná přímá podpora zemědělství, jed-
ná se o kombinaci rozpočtových kapitol 
životního prostředí, rozvoje regionu, kul-
tury a dopravy. Je zapotřebí se domluvit 

s jednotlivými rezorty a investovat do 
konkrétních projektů, které podpoří naše 
zemědělství na úrovni daného kraje.

6. Za ty roky, co se zemědělské proble-
matice věnuji, vím, že klady jednoznačně 
převažují, z čehož mám upřímnou radost.

7. Podle mě je důležitá podpora venkova 
jako celku, život je zapotřebí vidět v sou-
vislostech, jedno bez druhého nedává 
smysl, nyní je však nejpalčivějším problé-
mem nedostatek vody, proto je pro mě 
prioritou podpořit projekt ReSAO, který 
mírní dopady klimatických změn. Nesmí-
me však zapomínat ani na vzdělávání, 
podporu zemědělských škol a učilišť, ale 
také na velmi důležitou podporu spolků 
jako jsou myslivci, včelaři, rybáři, ochránci 
přírody a řada dalších.

8. Mojí inspirací je Bavorsko. Proč? Stačí si 
tam zajet a je to rázem jasné!

9. Není. Jedná se o regionální dotace, 
nikoliv o dotace evropské. Proto má mít 
každá země možnost využít svoje specifi-
ka a ty podpořit. Naším cílem je podporo-
vat rozmanitost a zachovávat regionální 
odlišnosti a ráz.

10. Je přesně taková, jakou jsme schválili 
hlasy našich zástupců, vlády a poslanců 
EU.

11. Spolupráce je naprosto nutná, bez ní 
to jednoznačně nejde a nepůjde. Podle mě 
je AK ČR pak tím nejdůležitějším prvkem.

12. Z mého hlediska má tato spoluprá-
ce zatím stále ještě velké rezervy, a to 
z obou stran. Je zapotřebí uspořádat více 
společných setkání, těsněji propojovat 
informace a spolupráci na jednotlivých 
projektech.

Odpovědi kandidáta 
Ing. Josefa Štěpanovského 
za stranu ODS a TOP 09

1. Zemědělstvím se naše rodina zabývá 
již po staletí. Rodiče a prarodiče pracovali 
v místním JZD a po roce 1989 začala naše 
rodina hospodařit a dodnes hospodaří na 
farmě o rozloze 400 ha zemědělské půdy, 
včetně živočišné výroby (v současnosti 
120 dojnic). Oblíbené produkty: uzenina, 
pekárenské a mléčné výrobky ze ZD Rosi-
ce u Chrasti, jablka z Agrospolu Hostovice 
a další.

2. Vzhledem k tomu, že se pohybujeme 
ve zranitelných oblastech a oblastech 
trpících suchem, věnoval bych se zadr-
žování vody v krajině. Zaměřil bych se 
na využívání a podporu tzv. precizního 
zemědělství, správných osevních po-
stupů, navracení organické hmoty do 
půdy, pěstování citlivých komodit a ob-
novu kůrovcem zdecimovaných lesů. 
Těmto opatřením bych zatím dával 
přednost před dnes zprofanovaným 
pojmem budování remízků, stromo-
řadí atd., a to minimálně s ohledem 
na to, že drtivá většina zemědělských 
pozemků je propachtována a majitelé 
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MLS Pardubického kraje 2020 – 
14. ročník soutěže o nejlepší potravinu 
Pardubického kraje.
I v letošním roce, který je poznamenán pandemií coronaviru, jsme po jarním přerušení soutěže 
a prázdninovém znovu vyhlášení dospěli k oceněným výrobkům za letošní rok.

V posledním srpnovém týdnu zasedla od-
borná komise složená ze zástupců Minister-
stva zemědělství, Státní veterinární správy, 
Státní zemědělské a potravinářské inspek-

ce, Pardubického kraje a Střední průmyslové 
školy potravinářství a služeb, aby vybrala 
ty nejlepší výrobky Pardubického kraje. Do 
letošního ročníku se přihlásilo 29 výrobců 

s 96 výrobky. Slavnostní vyhlášení s předá-
ním ocenění se uskuteční, pokud to situace 
dovolí, 13. října v chroustovickém zámku, 
kde se všichni výrobci setkají.

pozemků se těmto opatřením brání, 
dalším aspektem je také vysoká fi-
nanční náročnost. Dále se domnívám, 
že je nutné se věnovat ochraně země-
dělské půdy a to tak, že se minimálně 
pečlivě zváží každé nové zastavění 
zemědělské půdy. To je nutné ošetřit 
správným územním plánováním míst-
ních samospráv.

3. Ve výrobě kvalitních potravin a tvorbě 
krajiny.

4. Podporou a rozumným vedením ze-
mědělských škol zřizovaných krajem. 
Mrzí mě, že byly zrušeny, nebo omezeny 
učiliště a obory, ze kterých vyšel například 
chovatel hospodářských zvířat, trakto-
rista, nebo opravář zemědělských strojů. 
Osobně pro mě bylo šokem, když jsem se 
přibližně před pěti lety snažil získat pro 
naši farmu zaměstnance, nebo alespoň 
brigádníka na zemědělské škole, kterou 
jsem v devadesátých letech navštěvoval 
a kantor, který mě kdysi učil zootechničinu 
mi sdělil, že jsem se asi zbláznil. Vše jsem 
pochopil, když se na mě cestou zpět domů 
z areálu školního statku smála lama. 
Vzhledem k tomu, že je dnes prakticky 
nemožné získat tyto profese do zeměděl-
ství, snažil bych se, aby školy také vzdělá-
valy cizince pracující dlouhodobě v našem 
zemědělství. Obecný názor je, že podojit 
krávu přeci není žádná věda, ale opak je 
pravdou. Důležité jsou ale i drobnější zále-
žitosti, jako například vstřícnost Krajského 
úřadu při vyřizování žádostí o přepravu 

sezonních strojů, nebo pomoc při škodách 
způsobených černou zvěří na zeměděl-
ských a lesních pozemcích atd.

5. Buďme realisti. Vzhledem k součas-
né situaci s Covid−19 nepředpokládám 
možnost velkého navyšovaní krajského 
rozpočtu pro zemědělství. Nicméně bych 
se snažil, aby byl využit co nejúčelněji, a to 
na výše zmíněná opatření.

6. Kladně hodnotím to, že v našem regio
nu jsou ještě zemědělci, kteří hospodaří 
s přidanou hodnotou a hospodaří na půdě 
jako správný hospodář. Ne vždy je však 
dle mého názoru dobrá komunikace mezi 
zemědělci a samosprávami.

7. Na tuto otázku jsem odpověděl více-
méně v otázkách č. 2 a č. 4. Přidal bych 
k tomu ještě podporu výrobců a prodejců 
potravin z našeho kraje a podporu různých 
chovatelských, zahrádkářských a podob-
ných spolků.

8. Na tuto otázku nelze jednoznačně 
odpověď, protože každá země má svá 
specifika.

9. Srovnání je určitě důležité, je obecně 
známo, že zemědělci například v Polsku 
a Německu se těší z úplně jiných národ-
ních dotačních podpor a daňových úlev 
než naši zemědělci.

10. Dotační politika by měla podporovat 
zemědělce, kteří opravdu hospodaří. To 

se bohužel vždy neděje. Na pozici mís-
tostarosty města Lázně Bohdaneč jsem 
však zjistil, že jsou jiné dotační politiky 
nastaveny mnohem hůře a složitěji než ta 
zemědělská.

11. Jsem přesvědčen, že spolupráce 
s těmito organizacemi je velmi důležitá 
pro získávání relevantních informací pro 
rozhodování politiků, pokud se jimi vůbec 
chtějí zabývat. Domnívám se však, že tyto 
organizace by měly postupovat jednotně, 
což se však bohužel ke škodě zemědělců 
vždy neděje. Pokud chtějí tyto organizace 
něco prosadit, musí se dohodnout nejdří-
ve mezi sebou a pak již prosazovat spo-
lečný zájem. Věřím však, že nové vedení 
Agrární komory se snaží a bude snažit 
s ostatními zástupci zemědělců, zejména 
s Asociací soukromého zemědělství, najít 
společnou řeč. Agrární komora je největší 
organizace sdružující velké a malé země-
dělce, a tak je třeba ji chápat.

12. RAK PA vidím jako spojku mezi ze-
mědělci, krajskou samosprávou a širokou 
veřejností.
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Mnoho zemědělců 
trápí škody způsobené 
divokými prasaty
Pro nás, jako prodejce zemědělské techniky, to bylo výzvou: odpovědět funkčním řešením tohoto 
problému.

Regulaci prasat v honitbě, náhrady škod 
a další otázky s tím spojené necháváme 
na vlastnících či nájemcích pozemků. 
Avšak stále častější požadavky na ještě 
silnější, ještě účinnější luční brány, a to 
právě kvůli škodám způsobeným černou 
zvěří, nás po několika sezonách nasměro-
valy ke komplexnímu řešení.

Výsledkem našich pokusů je standardi-
zace výroby odolného stroje na zahrnování 
děr po rytí prasat. Jelikož zkušenosti sa-
motných farmářů se smyky nebo branami 
byly ne zcela přesvědčivé (drny prostě 

dělají problémy, nutnost více přejezdů 
různými směry ap.), rozhodli jsme se pro 
stroj s rotačním způsobem práce. Fréza 
FNDPP−300 má pracovní záběr 3,0 m (lze 
dodat i záběr menší), lze ji zavěsit do před-
ního TBZ traktoru (není podmínkou), má 
extrémně odolné pracovní orgány, opěrný 
válec a pohon v režimu 1 000 ot./min.

Již po jednom přejezdu je plocha srov-
nána a připravena na setí! Pokud je v zad-
ním TBZ agregován secí stroj Vredo, je 
možné jedním přejezdem vyřešit problém 
se zdevastovanou plochou.

Jak bylo zmíněno v úvodu tohoto člán-
ku: tato technologie nezaručí to, že plocha 
nebude opětovně poškozena, ale zcela 
určitě jedním přejezdem vyřeší problém, 
se kterým se potýká mnoho zemědělců.

Zájemcům rádi poskytneme další in-
formace.

Ing. Vladimír Poštulka
Agrotrans Otice s. r. o.

Tel. +420 553 791 110
www.agrotrans-otice.cz

I letos bylo předáváno ocenění ve 
čtyřech kategoriích, a to Mlýnské a pe-
kárenské a cukrářské výrobky, Mléko 
a mléčné výrobky, Maso a masné výrobky 
a Výrobky z medu a ostatní. Titul „Objev 
roku“ získalo pět producentů, kteří se do 
soutěže přihlásili poprvé. Jsou to Angelika 
Čížková – výroba dortů, Michaela Kinte-
rová – med, Vladimíra Krejčíková – Zegita 
Ostřetín, Marta Komárková – dorty, kolá-
če a Josef Branda – zmrzlina.

Agrovenkov o. p. s., jež je vyhlašovate-
lem soutěže, se i v letošním roce věnuje 
propagaci oceněných výrobků. Webové 
stránky http://mlspardubickehokraje.cz, 
které jsou určeny pro širokou veřejnost, 

představují oceněné výrobky i jejich vý-
robce, budou aktualizovány. Novinkou le-
tošního ročníku je mapa Vyrobeno v Par-
dubickém kraji – https://www.mapotic.
com/vyrobenovpardubickemkraji, která 
je určena nejen pro obyvatele, ale také pro 
návštěvníky Pardubického kraje. V mapě 
najdou ve svém okolí nejen výrobce po-
travin, jejich prodejny, ale také prodej ze 
dvora od místních zemědělců, řemeslníky 
či další výrobce, kteří na území působí.

V rámci další marketingové podpory 
bude vydán katalog oceněných výrobků 
a do konce roku připravujeme soutěž pro 
širokou veřejnost.

Agrovenkov o.p.s.
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Startujte rychleji a lépe, 
startujte s AGRA GROUP

Navíc dokáže uvést do souladu zdroje N 
pro rozklad posklizňových zbytků. Do-
káže nasytit půdní sorpční komplex po 
přeměně na NH4 a na základě výměnných 
reakcí dokáže uvolnit poutané makro 
i mikroprvky z půdního komplexu pro 

rostlinu. Navíc svojí přeměnou na NH4 
dokáže, že se nevyplavuje z půdního 
profilu jako NO3. To žádné jiné hnojivo 
nedokáže. UREAstabil je volba vítězů, volba 
pro Vaše porosty.

Během vegetace používáme mimo-
kořenovou výživu, která již dávno není 
proklamovanou „třešničkou na dortu“, jak 
uvádějí někteří poradci. Mimokořenová 
výživa představuje okamžitou podporu 
rostliny pro maximální využití jejího 
potenciálu a navíc na zvýšené čerpaní 
živin z půdy, které již jednou byly do 
půdy dodány. Správně vyvážený poměr 
živin v těle rostliny nám umožní zvýšené 
čerpání z půdy, ale nedopustí zbytečné 
přerůstání rostlin, a tím snížení zimo-
vzdornosti.

K tomuto zásahu se osvědčilo hnoji-
vo RETAFOS prim, které v dávce 5 l/ha 
dodá rostlinám významné množství N, 
P, K, B. Uvedené živiny jsou podporová-
ny humáty, aminokyselinami, elicitory 
a betainem. RETAFOS prim dokáže 
navýšit obsah cukrů v rostlině, a tím se 
zvýší sušina rostliny, aniž by docházelo 
k přerůstání rostlin. Aplikace se provádí 

Výživa patří k základním 
pilířům pěstitelské technologie 
stejně jako předseťová 
příprava, setí a ochrana rostlin. 
Cílem podzimního hnojení 
řepky, a stejně tak i ozimých 
plodin, je mít rostliny silné, 
vitální s dobrým kořenovým 
systémem, s dobrou 
zimovzdorností, ale bez sklonu 
k přerůstání.

Vyrovnaná výživa N, P, K, Ca, Mg a mi-
kroprvky podporuje spolu s dodávkou 
organické hmoty vitalitu rostlin a potla-
čení škodlivých činitelů. Silné porosty 
(nepřerostlé) řepky a ozimé plodiny uloží 
živiny do biomasy, čímž zamezí ztrátám 
vyplavením a ochrání životní prostředí.

Pro volbu formy dusíku v hnojivu je 
třeba si uvědomit, že nejvhodnější jsou 
rychle pohyblivé formy (NH2, močovino-
vá forma), které se snadno dostanou ke 
kořenům rostliny a nezůstávají na povrchu 
půdy. To velice dobře splňuje UREAstabil. 
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již od 2 listů a je možno provést dělené 
aplikace současně s jinými pesticidy. Je 
třeba dodržet maximální rozmezí v dě-
lených aplikacích 7 dnů. Tím nám dává 
větší variability a možnosti většího vy-
užití v porostech rostlin jak na podzim, 
tak i při startování na jaře. Je třeba vždy 
pracovat s rostlinami co nejdříve, ne-
čekat až budou ve stresu. Včasná práce 
s mimokořenovou výživou rostlin, když 
je v půdě dostatek živin, přináší vyšší 
úspěch.

AGRA GROUP a. s. Vám ráda zabez-
pečí odběry půdy na N min a LHN (lehce 
hydrolizovatelný dusík). Jedinečná me-
toda, kterou provádí jen AGRA GROUP 
a. s. Z jejich výsledků je možné odvodit, 
v jaké kondici ve výživě dusíkem je Vaše 
půda. Dále Vám AGRA GROUP a. s. na-
bízí odběry rostlin a na základě metody 

DRIST vyhodnocení a doporučení, jak 
pomoci rostlinám zvýšit čerpání Vámi 
dodaných živin z půdy, a tím zamezit 
ztrátám vyplavením a ochránit životní 
prostředí.

Neváhejte využít pro své rostliny na 
podzim produkty AGRA GROUP a. s.:

UREAstabil v dávce 0,5–1 q/ha. Dodá-
vá rychlý N rostlinám a zvyšuje činnost 
půdního edafonu, který pro svoji činnost 
potřebuje NH4. Zvyšuje se rozklad poskliz-
ňových zbytků.

AmisaN v dávce od 5–200 l/ha. Tekutý 
močovinový dusík se sírou, vhodný i do 
roztoků.

RETAFOS prim (Energie pro start 
vašich rostlin), aplikace již od 85 Kč/ha 
(dostatečné množství živin, aminokyse-
lin, humátů, elicitorů a Betainu pro Vaše 
rostliny). Zvyšuje čerpání živin z půdy.

FOSFAMID v dávce 5–10 l/ha, vysoká 
dávka N, P, Mn, aminokyselin a humátů 
pro silnější a vyrovnanější odnože u obi-
lovin.

AmiPhos v dávce od 5 do 200 l/ha, 
soubor makro a mikroprvků bez ami-
nokyselin a humátů. Využití do roztoků 
místo roztoků Močovin s Hořkou solí. Dle 
výsledků zemědělské veřejnosti nárůst 
výkonu rostliny oproti roztoku Mo+Hs 
cca o 20 %.

StabilureN30 inhibitor ureázy do 
tekutých dusíkatých hnojiv obsahujících 
NH2. Zvyšuje využití močovinového du-
síku a brání ztrátám, tím chrání životní 
prostředí.

Zdroj: časopis Úroda

Není půda jako půda
kvalita půdy je limitujícím prvkem výnosu

Obsah humusu v půdě – 
faktor úrodnosti
Obsah humusu v půdě je jedním z nej-
důležitějších faktorů, ovlivňujících 
úrodnost půdy a současně majících vliv 
na růst rostlin a jejich dosažený výnos. 
Humus pozitivně ovlivňuje fyzikální, 
chemické a biologické vlastnosti půdy, 
určuje jejich strukturu a sorpční – 
pufrační vlastnosti půdy. Velmi důležitý 
je též přímý stimulační účinek na růst 
rostlin. Obsah humusu v půdě se určuje 
na základě kvantitativního stanovení 
uhlíku jako základní složky organických 
sloučenin, důležité je též určení obsahu 
dusíku a stanovení poměru C:N. V po-
sledních 10 letech obsah humusu v na-
šich půdách výrazně klesá. Humus má 
i zásadní vliv na hospodaření s minerál-
ními hnojivy. Při nízkém obsahu humusu 
v půdě nejsou účinné ani vysoké dávky 
minerálních hnojiv.
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Huminové látky

Humus představuje složitý, dynamický 
komplex organických sloučenin. Hlavní 
složkou humusu jsou huminové látky. 
Přírodní huminové kyseliny – složka 
huminových látek, černohnědé až černé 
barvy. Jsou nerozpustné ve vodě, a tím 
velmi málo vymývané z půdy. Mohou se 
aplikovat na začátku vegetačního období 
a účinkují po dobu několika let. Fulvonové 
kyseliny – složka huminových látek, žluté 
až žlutohnědé barvy. Mají vysoké sorpč-
ní vlastnosti – zvyšují zadržování iontů 
v sorpčním komplexu v půdách všech 
druhů, čímž se zvyšuje dostupnost živin 
z půdy.

Vliv na strukturu a erozi 
půdy
Přírodní huminové kyseliny mají schop-
nost slepovat základní půdní částice 
do větších agregátů, a tím ovlivňující 
vznik hrudkovité struktury a zlepšení 
provzdušnění půdy. Přírodní huminové 
kyseliny snižují erozi půdy, která je jed-
ním z nejdůležitějších faktorů degradace 
půdy.

Zadržení vody v půdě

Přírodní huminové kyseliny zvyšují vodní 
kapacitu (nasávací schopnost) půdy.

Vliv na efektivní využití 
minerálních hnojiv
Větší množství srážek způsobuje vy-
plavování živin uvolněných z humusu 
do půdního profilu. Při velkém množství 
srážek na půdách chudých na živiny jsou 
ztráty dusíku až 80 kg/ha. Silně vymýván 
je také draslík (zvlášť na lehkých pů-
dách), hořčík a síra. Přírodní huminové 
kyseliny působí na sorpční vlastnosti 
a úrodnost půdy. Sorpční kapacita hu-
musových látek přesahuje 4–12x ka-
pacitu nerostných látek. Proto humus 
zodpovídá za 20–70 % z celkové sorpční 
kapacity půdy. Díky tomu minerální 
látky nacházející se v hnojivech zůstá-
vají v kořenové zóně a snižuje se jejich 
vyplavování do podzemních vod. Humi-
nové kyseliny snižují vyplavování dusíku 
a draslíku (až o 50 %), hořčíku a vápníku 
a mohou významně zvýšit využití fosforu 
(až o 60 %).

   
 

 

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 

 

HUMAC® Agro – zlepšovač 
půdní úrodnosti s vysokým 
obsahem uhlíku
HUMAC® Agro je přírodní zlepšovač půdní 
úrodnosti – kondicionér uhlíkového typu. 
Jeho účinek je založen na vysokém obsahu 
přírodních huminových kyselin – minimál-
ně 62 % huminových kyselin v sušině. Při 
sušině 85 % a průměrné dávce 400 kg na 
hektar se jedná o velmi účinný nástroj 
k tvorbě humusu a zlepšení struktury půdy.

Na rozdíl od ostatních přípravků na 
bázi huminových solí je nerozpustný 
ve vodě, tudíž není z půdy vyplavován 
a v dosahu rostlin zůstává – působí 
minimálně další 4 roky.

Z dosavadních pokusů je nejprokaza-
telnější jeho účinek jako „transportér“ 
živin. Váže makro a mikroprvky do chelá-
tových komplexů, z kterých je rostliny lépe 
přijímají. Tím zabezpečuje efektivnější 
využívání umělých hnojiv.

HUMAC® Agro má zásadní vliv na hos-
podaření s minerálními hnojivy, zejména 
s dusíkem, draslíkem, hořčíkem, vápníkem 
a fosforem. Používání minerálních hnojiv 
je efektivní pouze při dostatečné přítom-
nosti organických látek v půdě. Při nízkém 
obsahu humusu v půdě nejsou účinné ani 
vysoké dávky minerálních hnojiv.

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

AKCE
ADETO

Za každých nakoupených
10 l herbicidu ADETO
získáte 1 l ZDARMA!

Zaujala Vás tato nabídka? Zavolejte nám!

10 %
ZDARMA
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Regionální bankéř pro fi nancování v zemědělství
Ing. Martin Typl, e-mail: typl.martin@sberbankcz.cz, tel.: 731 467 137

Ing. Luděk Radil, předseda 
představenstva Zemědělského družstva 
„Vysočina“ a jednatel fi rmy Agroslužby 
3S s.r.o., odpovídá:

Co je pro Vás na bance nejdůležitější, 
podle čeho vybíráte, se kterou bankou 
budete spolupracovat? 
Pro mě osobně je na bance důležitá osoba 
bankéře. To je člověk, se kterým jsem 
v kontaktu a se kterým řeším požadavky. 
On je ten, který naše potřeby musí 
pochopit a prezentovat tak jak jsou a umět 
najít produkt, který nám bude vyhovovat. 
Pohybuju se v podnikatelském prostředí 
27 let a prošel jsem několik oborů činnosti, 
a pochopil jsem, že banka je dobrá tehdy, 
když vás dokáže podržet v dobrém i zlém. 
A to si myslím, že aktuálně funguje s vaší 
bankou. 

Doporučili byste naši banku svým 
kolegům z oboru? 
Určitě, s vaší bankou spolupracujeme 12 
let, a přesto, že jsem ve svém profesním 
životě dělal nejméně s 15 fi nančními 
institucemi, mohu hrdě prohlásit, že vaše 
banka patří ke třem bankám, kam bych 
si šel pro peníze na provoz svého byznysu. 
Je pravda, že ne vždy to bylo bez problémů, 
ale jak jsem již uvedl výše, je to z velké 
části o osobě bankéře.

Jan Šeda, jednatel společnosti 
AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o., 
odpovídá:

Podle čeho vybíráte banku, se kterou 
budete spolupracovat? Co je pro Vás 
na ní nejdůležitější?
Pro mě osobně je velmi důležitá osobní 
vazba s bankéřem a jeho odbornost, 
charakter a vnitřní pocit, že je mým 
partnerem a ne pouhým vykonavatelem 
agendy. Přesně takový je ing. Martin 
Typl. Během procesu kompletní změny 
fi nancování provozu naší společnosti 
jsme byli v dennodenním kontaktu a vždy 
dodržel vše, na čem jsme se domluvili. 
Spolupráce s ním je velmi nadstandardní. 

Doporučili byste Sberbank svým 
kolegům z oboru?
Sberbank mohu svým kolegům z oboru, 
po téměř dvouleté spolupráci, jedině 
doporučit. Již se tak i několikrát stalo. 
Sberbank se chová slušně, nemění 

svévolně domluvené a podepsané 
podmínky, což některým jiným bankám 
hrubě vyčítám a takové věci si i do 
budoucna pamatuji.

Bc. Jan Dittrich, předseda představenstva 
Agro Vysočina Bystré a.s., odpovídá:

Podle čeho vybíráte spolupracující 
banku? Co je pro Vás na této spolupráci 
to nejdůležitější? 
Tak jako v ostatních rozhodovacích 
procesech dám hodně na referenci, 
zkušenost, pověst. Ruku v ruce s tím musí 
jít přirozeně i vlastní fi nanční stránka, 
tj. konkrétní parametry a podmínky úvěru 

či jiného produktu. Zde v našem případě 
nejsou mezi bankami zásadní rozdíly, 
takže rozhoduje aktivní férový přístup 
bankéře, slušná odborná kompetence 
a znalosti našeho oboru, jednoduchost 
a rychlost řešení našich někdy specifi ckých 
potřeb a požadavků.

Doporučil byste na základě Vašich 
dosavadních zkušeností Sberbank 
Vašim kolegům? 
Ke spolupráci se Sberbank CZ, a.s. nemám 
zásadních výtek či připomínek, proto bych 
s čistým svědomím doporučil. Důkazem 
by v našem případě mohl být poměr mezi 
úvěrovou angažovaností Sberbank CZ 
a ostatních bank. 

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 
0,60 % 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 financuje vaše projekty

SB20-081 Medialni prezentace 03TISK2.indd   1SB20-081 Medialni prezentace 03TISK2.indd   1 08.09.2020   11:50:1708.09.2020   11:50:17
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Nabízíme nejvýhodnější 
pojištění pro zemědělce

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

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

Vždy ve Vašem zájmu.

Rozumíme 
Vašemu podnikání.
Do posledního zrníčka.

Obchodní sdělení RENOMIA, a. s.

www.renomiaagro.cz

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

AGRO_INZ_2020:185x275  9/4/20  8:26 AM  Page 2
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Vliv pH na funkci půdy – 
živí nás kolabující tlouštík 
nebo zdravý atlet?
Optimální pH je v půdě, stejně jako u člověka, jedním z hlavních faktorů, které určují její zdraví a vitalitu! 
Příklad může být člověk s cukrovkou. Při zvýšení obsahu cukru v krvi se sníží pH v těle, což naruší ostatní 
chemické procesy, a z toho vychází další negativní následky: žízeň, odvodnění, nevolnost a při větším 
posunu pH přestanou fungovat i další procesy v těle a člověk upadne do kómatu, tělo nefunguje.

Co způsobuje 
nesprávné 
pH v půdě?
Stejně to funguje 
i v půdě, kterou 
musíme chápat 
jako živý organis-
mus – organomi-
nerální agregáty 
představují jen 
tělo, uvnitř ale žije 
ohromné množství 
mikroorganismů 
a probíhá velké 
množství che-
mických procesů, 
které určují, jak 
půda funguje, 
stejně jako v těle 
člověka. Stejně jako 
u člověka, jedním 
z hlavních faktorů 
je pH (naprosto 
klíčové pro průběh 
chemických reakcí). 
Optimální pH za-
jistí půdu ve formě, 
plnící na 100 % svojí 
funkci, s dobrou strukturou a dlouhodobě 
prosperující.

Snižující se pH naopak její zdravotní 
stav zhoršuje – převažují jiné chemické 
reakce, méně se uvolňují živiny jako dusík, 
fosfor, síra, a naopak se více uvolňují těžké 
kovy, pro rostliny i lidi vysoce toxické prv-

ky. Na půdě se projevují první příznaky – 
snížení výnosu, potřeba většího množství 
minerálních hnojiv i pesticidů, abychom 
rostliny ochránili proti nepřátelskému 
prostředí, ve které se půda pro rostlinu 
mění a zároveň proti běžným patogenům, 
protože je rostlina přirozeně oslabená jako 

důsledek špatného 
stavu půdy.

Při větším po-
sunu dochází k vý-
raznému omezení 
příjmu živin, zvýšení 
mobility toxických 
látek, omezuje se 
základní aktivita 
mikroorganismů 
v půdě, omezuje se 
rozklad organické 
hmoty, tvorba hu-
musu a zvyšuje se 
množství patogenů 
v půdě. Za takových 
podmínek poža-
dujeme optimální 
výkon od půdy 
i rostlin. V podstatě 
chceme po člo-
věku se zápalem 
plic, hyperglykémií 
a vleklou virózou, 
aby uběhl maraton, 
a ještě v dobrém 
čase. V takovém 
případě musíme 
dodávat maximum 

možné výživy, léků a hodně doufat, že 
nepřijde žádný neočekávaný negativní 
podnět: sucho, patogeny, vysoké teploty 
a mnoho dalších přirozených jevů prostředí.

Naopak, když u půdy (i člověka) pečuje-
me o správné pH, probíhají v ní chemické 
reakce z našeho pohledu pozitivní, běží vše, 

Granulovaný vápenec AktiCalc IV Generation umožňuje rychle a snadno upravit půdní 
podmínky, a tím pozitivně ovlivnit výnos a kvalitu produkce.
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tel.: +420 773 837 402, 
info@bioaktiv.cz, 
www.bioaktiv.cz 

  EFEKTIVNÍ 
SYSTÉM VÁPNĚNÍ 

REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

BioAktiv CZ s.r.o., +420 773 837 402 

www.bioaktiv.cz 

PŘÍNOS:

Rychlé a precizní zvýšení pH půdy

Časová flexibilita - aplikace vlastní 
technikou i do vzešlého porostu

100 % reaktivita

GRANULOVANÝ 
VÁPENEC 
S PŘÍMĚSÍ 
HOŘČÍKU

GRANULOVANÝ 
KŘÍDOVÝ 
VÁPENEC
 obsah 98 % CaCO3

obsah  
55 % CaCO3  42 % MgCO3

jak má. Využije se maximum živin, půda je 
schopna tvořit humus z organických látek 
a dlouhodobě si udržet vitalitu a odolnost. 
Otázka zní, chceme, aby naše podnikání 
záviselo na kolabujícím tlouštíkovi na pří-
strojích nebo fyzicky zdravém a mentálně 
odolném jedinci? My vsázíme na zdraví 
a sílu. A to nemluvím o udržitelnosti ta-
kového přístupu, jak chceme půdu předat 
našim nástupcům a dalším generacím, jak 
chceme, aby se na nás vzpomínalo?

Ano, vápnění sice stojí nemalé pro-
středky, ale v porovnání s tím, co musíme 
investovat pro umělé udržování výnosu 
v případě, že pH není v optimu, je to stá-
le zanedbatelné. Pokud budeme počítat 
standardní až vyšší dávky, bavíme se 
o každoroční investici 500–1 500 Kč/ha, to 
jsou náklady srovnatelné s jednou aplikací 
fungicidu, přínosem 2–3 q ve výnosu u obilí 
a zanedbatelné proti pozitivnímu dopadu 
na louky a pastviny. Vápnění je jednoznač-
ně rentabilní z krátkodobého pohledu a ne-
postradatelné z pohledu dlouhodobého. 
Proto musí být (na půdách, které to vyža-
dují) systematickou součástí hospodaření, 
nejen jednorázovou náplastí na svědomí.

Co pH ovlivňuje?

Zaprvé je to půda samotná, obecně jsou 
k acidifikaci náchylnější půdy promyvnější 
se slabým sorpčním komplexem. Jak jste 
na tom u Vás si můžete prohlédnout na 
„statistiky.vumop.cz“, na webu Výzkum-
ného ústavu meliorací a ochrany půdy. 
Zadruhé je to naše práce s půdou. Nejvíce 
pH ovlivňujeme zpracováním půdy, vy-
užíváním minerálních hnojiv s převahou 
amonného (DASA, kejda, digestát) nebo 
amidického dusíku (močovina, DAM, 
SAM).

Nejsnazším způsobem, jak pH zvýšit, je 
vápnění, zásobní hnojení fosforem, dras-
líkem a pěstováním meziplodin. U většiny 
hospodářských plodin se výnos snižuje 
v průměru o 30–60 % při pH nižším než 
5 a nejvyššího výnosu dosáhneme při pH 
6,5–7,5.

Čím vápnit?

Ideálně vápencem. Důležitá je zejména 
využitelnost a kvalita vápence: velikost 
částic do 0,15 mm (kompletně reaguje 

do tří let), vysoká reaktivita (98–100 %), 
vysoký obsah CaCO3 a minimální ztráty 
(snadná aplikovatelnost). AktiCalc IV 
generace splňuje tyto parametry be-
zezbytku. Zároveň neobsahuje příměsi 
lepidel ani slinovadla, proto se velmi 
dobře rozpouští, je vhodný i pro ekolo-
gické zemědělství (certifikát KEZ) a mimo 
ornou půdu je také vhodný i pro louky 
a pastviny.

Vápnění můžeme doplnit o systémové 
věci: zvýšení sorpční schopnosti půdy 
aplikací organických hnojiv a pěstování 
na vápník náročných meziplodin pro jeho 
stabilizaci v půdním profilu. Jak naznačují 
vědecké studie, okyselování zpomaluje 
i omezené zpracování půdy. Pro konkrétní 
doporučení neváhejte kontaktovat naše 
odborné poradce ve vašem regionu. Své-
ho poradce i více informací naleznete na 
www.bioaktiv.cz

Ing. Martin Bohuněk
produktový manager

BioAktiv CZ s. r. o.
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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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Špičková fungicidní ochrana 
vzcházejících porostů a podpora 
v suchu – to je Vibrance Gold
Jaro se bohužel z hlediska úhrnů srážek vyvíjelo obdobně jako v předchozích třech sezonách a nás 
v průběhu března a dubna trápilo extrémní sucho. Sucho negativně ovlivňuje stav polních plodin. Ozimé 
i jarní obiloviny, především však jarní ječmeny, jsou poznamenány suchem výrazněji. Stresové faktory – 
stres spojený s nedostatkem vláhy a vysokou teplotou negativně ovlivňují celkový stav porostů a přímo 
i nepřímo se podílí na zhoršení kvalitativních parametrů zrna.

Syngenta nabízí technologie 
v boji proti suchu
Díky našim technologiím máme v rukou 
tři nástroje – produkty, které lze efektivně 
využít v boji proti suchu.

1.  Moření – řada mořidel Vibrance 
s tzv. Rooting power technologií (Vi-
brance Duo, Vibrance Gold a Vibrance 
Star)

2.  Regulátory růstu Moddus a nově regis-
trovaný Moddus Flexi

3.  Benefit, který přináší eliminaci stresu 
suchem a současně vynikající a dlou-
hodobou fungicidní ochranu – ELA-
TUSTM Era.

Dnes se budeme hlouběji věnovat pod-
statě mořidel řady Vibrance – účinné látce 
sedaxane a konkrétně mořidlu Vibrance 
Gold.

Rooting power technologie – 
síla, která pomáhá
Mořidla řady Vibrance díky účinné látce 
sedaxane disponují takzvanou Rooting 
power technologií. To znamená, že ko-
řenový systém je díky ošetření účinnou 
látkou sedaxane mohutnější, silnější 
a odolnější a umožňuje rostlině plně 
využít její genetický potenciál. Rostliny 
díky silným a mohutným kořenům dokáží 
v průběhu vzcházení i v pozdějších vývojo-
vých fázích lépe odolávat biotickým i abio-
tickým škodlivým činitelům (stresovým 
faktorům). Mohutný kořenový systém 
umožňuje zlepšený příjem živin a vody, 
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zvyšuje vitalitu rostlin už od doby 
vzcházení porostů.

Účinnou látku sedaxane vyvinula 
společnost Syngenta speciálně pro 
potřeby moření. Díky tomu je tato 
účinná látka velmi efektivní v potla-
čení chorob způsobených širokým 
spektrem patogenů, ale současně 
velmi šetrná a pečující vzhledem 
k rostlinám.

Osvědčený Vibrance 
Gold
Mořidlo Vibrance Gold je kvalitní, 
léty prověřený produkt. Řadíme jej 
mezi širokospektrální fungicidní 
mořidla. Vibrance Gold obsahuje 
účinné látky s různým mecha-
nismem účinku: sedaxane 50 g/l, 
fludioxonil 25 g/l a difenoconazole 
25 g/l. Kombinace účinných látek, 
které se navzájem doplňují a po-
silují v účinku, zajišťuje ochranu 
proti širokému spektru chorob, 
jako jsou plíseň sněžná, choroby 

pat stébel (Fusarium culmorum, 
Rhizoctonia cerealis), sněti: sněť 
zakrslá pšeničná, sněť prašná 
pšeničná, sněť mazlavá pšeničná, 
sněť tvrdá ječná, sněť stébelná, 
sněť ovesná.

Vibrance Gold jsou společně 
s mořidly Vibrance Duo a Vibran-
ce Star jedinými mořidly, která 
mají v České republice registraci 
proti kořenomorce v obilninách.

Kořenomorka obilná v posledních 
letech nabývá na významu. V po-
rostech obilnin se s ní setkáváme 
stále častěji. Kořenomorka napadá 
a nevratně poškozuje klíčící rostliny 
a kořenový systém rostlin. Napa-
dené rostliny v průběhu června 
mohou postupně ztrácet na vitalitě 
a odumírat, což se projevuje bělo-
klasostí nebo zasycháním celých 
rostlin, lze je velmi snadno vytáh-
nout z půdy. U napadených rostlin 
dochází k narušení příjmu vody 

Obr. 1: Využití rhizotronů je velmi přínosnou možností labo-
ratorních testů mořidel
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a živin a v konečném důsledku může dojít 
k redukci výnosu až o 50 %.

Jak ověřujeme Rooting 
power?
Vliv mořidel na kořenový systém je testován 
jak v polních, tak laboratorních podmínkách. 
Co se týká hodnocení mohutnosti kořeno-
vého systému, uplatňuje se v laboratorním 
testování využití prosklených boxů – rhizot-
ronů. Metodiku pro hodnocení kořenů v rhi-
zotronech vyvinul a sepsal již v roce 1873 
německý botanik Julius von Sachs.

Rhizotrony jsou nerezové boxy s pro-
sklenou čelní stěnou. Po zasetí se udržují 

ve vyosení 30° se zatemněnou prosklenou 
částí pro kořeny. Rhizotrony jsou umístěny 
v kontrolních podmínkách (teplota, vláhový 
režim) se stanoveným osvětlením a foto-
periodou vzcházejících rostlin. V rhizotro-
nech lze kromě vlivu mořidel na mohut-
nost kořenového systému také například 
sledovat účinnost jednotlivých mořidel na 
potlačení chorob po použití inokulovaného 
osiva.

Jedny z posledních pokusů s rhizotrony 
byly založeny v roce 2020 v pšenici a ječ-
meni ve zkušební stanici v Trutnově pod 
vedením pana Jaroslava Šubra. I zde byl po-
tvrzen pozitivní vliv sedaxanu na mohutnost 
a délku kořenového systému (obr. 1, 2, 3.)

Obr. 2: Vliv moření na mohutnost a délku kořenového systému 
(pokus s rhizotrony v ječmeni, Trutnov 2020)

Obr. 3. Vliv moření na mohutnost a délku kořenového systému 
(pokus s rhizotrony v pšenici, Trutnov 2020)

Neošetřená 
kontrola

Neošetřená 
kontrolaVibrance Gold Vibrance Gold

Konkurenční 
moření

Konkurenční 
moření

Závěr

Mořidlo Vibrance Gold s nejvyšším ob-
sahem účinné látky na l (50 g/l) je exklu-
zivním řešením ochrany porostů ozimých 
obilnin, velmi vhodné na lokalitách s vyso-
kým podílem obilnin a kukuřice v osevním 
postupu a na lokalitách se silným tlakem 
kořenomorky. Lze jej doporučit zejména 
pro pěstitele obilnin ve vysoké intenzitě. 
V suchých letech pak přináší moření moři-
dly řady Vibrance benefit v podpoře rozvoje 
(mohutnosti a délky) kořenového systému.

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.
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Jednání Komoditní rady 
pro mléko a hovězí maso

N A V Š T Í V I L I  J S M E

Ve čtvrtek 27. srpna se v zasedací míst-
nosti AK ČR konala Komoditní rada pro 
mléko a hovězí maso za účasti náměstka 
ministra pro sekci zemědělství a potra-
vinářství Ing. Jindřicha Fialky. Producenti 
mléka se shodují, že nákup mléka a jeho 
zpracování probíhalo v letních měsících 
již v intencích normálního vývoje, tedy 
bez významného ovlivnění pandemií 
COVID−19, pokud pomineme ještě slabší 
prodej do sektoru foodservice z titulu 
omezení turistického ruchu.

Cena mléka je oproti loňskému 
roku nižší o 3,5 %. Za propadem ceny 
v červenci stojí v podstatě propad ob-
sahových složek v letních měsících: 
bílkovina z 3,40 % na 3,37 %, tuk z 3,80 % 
na 3,76 %. Obchodování je tedy zřejmě 
ovlivněno letní sezonou a „opatrným“ 
vyčkáváním nakupujících. Ze závěrů této 
komoditní rady panovala mezi produ-
centy mléka a hovězího masa shoda, že 
v nejbližších měsících bude cena mléka 
stabilizována bez výkyvu. Kumulativní 
cena je z hlediska nákladů pro prvo-
výrobce cenou nedostatečnou. Dále 
se producenti hovězího masa a mléka 

shodují, že je nutná stálá kontrola do-
vozů zmiňovaných komodit a propagace 
tuzemské produkce. Producenti mléka 
se zaměří na mapování informací k pod-
poře mléka v okolních zemích. Přítomní 
producenti mléka a hovězího masa 
podporují vedení AK ČR ve vyjednávání 

o výši rozpočtu pro zemědělství, mož-
nosti nedanění zemědělských dotací, 
v diskuzích o možnostech odpuštění 
sociálního pojištění či navýšení hodin 
v DPP. Dále mezi přítomnými chovateli 
panovala shoda k podpoře sektoru 
skotu v dalších kolech PRV.

Porada ředitelů
25. 8. jsme se sešli v novým prezidentem 
u Jihlavy na poradě ředitelů.

Hlavními tématy byla propagace českého zemědělství, 
precizní zemědělství a nové tipy na zlepšení a zefektiv-
nění práce AK ČR.
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Exkurze v okrese Chrudim
Ve čtvrtek 3. 9. jsme navštívili podniky na Chrudimsku s poslancem Mgr. Markem Výborným.

Exkurze začala v podniku Agro Liboměřice 
a. s., pokračovali jsme do Zemědělská a. s. 
Horní Bradlo. Putování po okrese jsme 
zakončili debatou v podniku První země-
dělská a. s. Měli jsme na programu i ZD 
Rosice, ale pan předseda Václav Blažek se 
účastnil tiskové konference v Praze, kte-
rou pořádal ZS ČR a kde mu byl dán pro-
stor hovořit o problémech v zemědělství.

Pan poslanec projevil zájem o tuto 
exkurzi, aby se lépe seznámil s prostře-

dím, ve kterém pracujeme. Shodli jsme 
se, že často je zemědělství prezentováno 
úplně jinak. Každý podnik představili jeho 
předsedové či ředitelé v základních čís-
lech a pan poslanec se mohl přesvědčit 
na vlastní oči, že žádná zvířata netrpí. 
Den utekl velmi rychle a stále bylo o čem 
hovořit a diskutovat, protože problema-
tika zemědělství je velmi složitá. Věřím, 
že jsme tak poodhalili mnohé a známé 
klišé, že největší nepřítel zemědělce je 

jaro, léto, podzim, zima je vlastně pravda 
a práce s živým materiálem a přírodou 
nejde plánovat stejně, jako to můžou dělat 
u pásové výroby.

Děkujeme paní Ing. Kalouskové, Ing. 
Paulusovi, Ing. Mrtkovi a Ing. Valáškovi za 
jejich čas a ochotu. I toto je forma propa-
gace zemědělství. Je důležité seznamovat 
s ním právě politiky, kteří rozhodují i o na-
šem oboru a kteří o informace mají zájem.

-vr-

14. 10. 2020 
Pojištění, počasí, PGRLF

2. 12. 2020 
Manažerské fórum

Spolu s panem prezidentem AK ČR 
se předseda RAK PA, jako viceprezi-
dent, zúčastnil jednání s předsedou 
Zemědělského výboru poslanecké 
sněmovny parlamentu ČR Jaroslavem 
Faltýnkem, kde se mimo jiné probíralo 
financování investic PRV, rozpočet 
rezortu 2021, zákon o potravinách, 
klecové chovy nosnic, zákon o rostli-
nolékařské péči.

Jednání s ministrem životního pro-
středí Richardem Brabcem mělo za 
téma mj. hraboši 2019 a 2020, kom-
penzace a systémové řešení výjimek 

na aplikaci rodenticidů, financování 
zemědělství z OPŽP – demonstrační 
farmy, technologie do ŽV, precizní ze-
mědělství a protierozní ochrana půdy, 
kompenzace za škody způsobené 
zvláště chráněnými druhy živočichů 
jako je např. vlk.

Jednání s vedením ÚKZUZ se tý-
kalo témat – hraboš 2020 a povolení 
výjimky na povrchovou aplikaci, řešení 
(ne)založení meziplodin, výjimky pro 
moření cukrové řepy a máku, novela 
rostlinolékařského zákona.

Ing. Leoš Říha

Jednání nového vedení 
AK ČR

Akce 
před 
námi

Agro Liboměřice, a. s.Agro Liboměřice, a. s. Zemědělská, a. s., Horní Bradlo
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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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Jaký je Váš vztah k Pardubickému kraji?
Krom pardubického perníku, který si každý 
spojuje právě s Pardubicemi, je pro mne 
Pardubický kraj spojen především s turis-
tickými zajímavostmi, protože mou záli-
bou je hlavně turistika a cyklistika. V mi-
nulosti jsem navštívila v Pardubickém kraji 
mnoho turistických cílů, jako jsou Žďárské 
vrchy, Železné hory či část Orlických hor 
a výhled z Králického Sněžníku je opravdu 
nezapomenutelný. V nedávné minulosti 
jsem s rodinou rovněž navštívila Sečskou 
přehradu, kterou jsme objížděli na kole 
a krajina kolem ať už zemědělská či neze-
mědělská je krásná, ráda se v budoucnu 
budu do tohoto kraje vracet.

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?
Zemědělství a práci zemědělců vidím 
jako nejdůležitější obor ze všech odvětví, 
který hraje klíčovou roli v minulosti i sou-
časnosti. Veškeré zemědělské činnosti 
by měly být chápány jako hlavní zdroj 
výroby surovin pro zajištění potravinové 
soběstačnosti a rovněž mají významný 
vliv pro udržování krajiny a zajištění její 
dlouhodobé funkčnosti. Pokud se jedná 
o historický aspekt zemědělství, neměli 
bychom zapomínat, že rozvoj lidstva je 
prakticky spojen ve všech oblastech pri-
márně s rozvojem zemědělství. V dneš-
ním globálním světě se na tento fakt tak 
trochu zapomíná. Pevně věřím, že jde 
stále vyrobit dostatečné množství surovin 
a přitom mít hezkou krajinu kolem sebe. 
Zemědělství a údržba krajiny jsou spojité 
nádoby, které utvářejí náš životní prostor. 
Zemědělství i navazující potravinářskou 
výrobu stále vidím jako tradiční odvětví 
národního hospodářství, i když jsme se 
v řadě komodit dostali pod úroveň do-
mácí spotřeby. Naopak ve světle nových 

událostí (nová pravidla pro SZP, všudy-
přítomná globalizace atd.) stále vidím 
zemědělství jako obor, který lze posouvat 
dál a zlepšovat.

Považujete zemědělství za atraktivní 
obor?
Zemědělství je z mého pohledu atraktivní 
obor, který má perspektivu i v budouc-
nosti, bude však záležet na dalších gene-
racích, jak se k tomuto oboru postaví a na 
naší generaci, jak dokážeme zatraktivnit 
tento obor mladým lidem. Obecně je 
třeba přilákat více dětí do zemědělských 
středních škol a zvýšit atraktivitu země-
dělských oborů, například větším důrazem 
na jejich propojení s moderními techno-
logiemi a akcentováním nezastupitelné 
role zemědělství ve výživě lidstva. Vždyť 
řečeno obrazně „každý den člověka na 
této planetě začíná v podstatě u zeměděl-
ství – už ráno po probuzení např. snídaně: 
první ranní mléko, ať už ve formě kakaa 
či cereálií v mléce pro děti nebo kávy pro 
dospělé, je vlastně o zemědělství – za 
sebe mohu říci, že se to snažím vštípit do 
hlavy alespoň svým dětem.

Proč se podle Vás potýká s generačním 
problémem?
Optikou dnešní mladé generace bohužel 
není zemědělství atraktivním oborem 
a upřednostňují, z jejich pohledu, v rámci 
svého rozhodování o budoucnosti, per-
spektivnější obory, jako je informatika, 
obchod, administrativa či lehčí obory, kde 
není taková pracovní náročnost za ome-
zené finanční prostředky. Obecně lze kon-
statovat, že dnešní mladé generaci vůbec 
nedochází fakt, že na světě bude čím dál 
více lidí a všichni ti lidé budou muset něco 
jíst a někdo bude muset vše vypěstovat 
či vyrobit. Nezbývá než usilovně pracovat 
na přesvědčování mladé generace o dů-
ležitosti tohoto oboru a propagaci celého 
sektoru.

Rozhovor  
s Ing. Ehrlichovou

Jak vnímáte práci a význam Agrární 
komory ČR?
AK má nezastupitelný význam v českém 
zemědělství a dlouhodobě plní svou úlo-
hu, kterou je obhajovat zájmy zemědělské 
veřejnosti, a tak svou činností napomáhat 
zachování tradiční kvality celého zeměděl-
ského sektoru. Je významným partnerem 
Ministerstva zemědělství při obhajování 
zájmů českých zemědělců na národní 
i mezinárodní úrovni. Za sebe a oblast ze-
mědělských komodit mohu potvrdit vždy 
vstřícné a konstruktivní pracovní vztahy 
se zástupci AK na regionální i celorepub-
likové úrovni. V minulosti se společnými 
silami podařilo prosadit mnoho podpůr-
ných programů pro oblast rostlinných 
a živočišných komodit. Význam a práce 
jednotlivých organizačních jednotek AK je 
nezastupitelná a využiji příležitosti k po-
děkování za takto nastavenou spolupráci.

V návaznosti na předešlou otázku 
(generační problém) do budoucna vnímám 
přínos AK v tom, že bude mladé generaci 
vysvětlovat významnou roli a přínos ze-
mědělského sektoru pro výživu lidstva 
a udržování životaschopné krajiny. Před-
pokládám, že nově zvolené a omlazené 
vedení AK bude mít blíže k mladší genera-
ci, dokáže ji oslovit mimo jiné i prostřed-
nictvím moderních technologií a bude 
schopno tento obor propagovat právě 

Ing. Miroslava Czetmayer Ehrlichová – ředi-
telka odboru zemědělských komodit MZe
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u mladé generace, což začíná již v mateř-
ských a základních školách.

Jak byste zhodnotila současnou situaci 
v zemědělství?
Zemědělství čelí a bude i nadále čelit 
novým výzvám, to už zkrátka patří k to-
muto oboru, ať už se jedná o přírodní 
a klimatické podmínky, ochranu životní 
prostředí či konkurenceschopnost země-
dělských výrobců. V mnoha ohledech se 
českému zemědělství daří, například se 
úspěšně daří omezovat používání pes-
ticidů a hnojiv (kde ČR dosahuje v rámci 
Evropy téměř nejlepších výsledků). Dlou-
hodobě se rovněž daří zvyšovat produkci 
a efektivnost v zemědělství, vždyť jenom 
v základní komoditě rostlinné výroby, 
jako je pšenice, se za poslední desetiletí 
udělal neskutečný pokrok co se týče 
výnosnosti na hektar. Díky šlechtění 
nových odrůd se daří zvyšovat odolnost 
nových odrůd vůči negativním vlivům 
(stresu, zhoršeným životním podmínkám 
apod.) – šlechtění na odolnost vůči chla-
du, mrazu, zimě, suchu, zasolení půdy, 
chorobám a škůdcům. Dá se říci, že tímto 
přístupem čelíme novým klimatickým 
podmínkám, jako je sucho apod. Společ-
ným úkolem nás všech je pak i nadále 
vytváření vhodných podmínek pro země-
dělskou produkci.

Jak vidíte SZP v příštím období a její 
dopad na naše zemědělství?
Mým přáním je, aby nastavení nové SZP 
skutečně reflektovalo požadavky agrár-
ního sektoru a bylo vůči zemědělcům 
vstřícnější a méně administrativně nároč-
né, doufejme, že to není zcela utopická 
myšlenka. Zemědělci vždy hráli a hrají 
velmi důležitou roli při tvorbě krajiny, 
ale bohužel významným způsobem se 
zvyšuje tlak na zemědělce v souvislosti 
s klimatickou změnou a plněním dalších 
environmentálních cílů. Nová podoba SZP 
bude pro naše zemědělce zásadní a ne-
malé cíle, které představila EK a následně 
zveřejnila v podobě svých strategických 
plánů v rámci Zelené dohody, jsou řečeno 
slušně „velmi ambiciózní“. Zelená dohoda, 
jejíž ústředními prvky jsou Strategie od 
zemědělce ke spotřebiteli či Strategie pro 
biodiverzitu, jsou ve své aktuální podobě 
strategickými prvky v mnoha ohledech 
pro zemědělce velmi omezující. EK ape-
luje na snížení používání pesticidů o 50 %, 
omezení používání hnojiv o 20 %, omezení 

používání antimikrobiálních látek o 50 %, 
snížení úniku živin o 50 % či zvýšení eko-
logických ploch o 25 %. Návrhy v této 
podobě je třeba ještě podrobněji rozklíčo-
vat, podložit faktickými daty, dopadovými 
studiemi a v neposlední řadě předpo-
kládám, že se k nim povede ještě široká 
diskuze, protože v této podobě nejsou 
zcela přijatelné a mohly by ohrozit kon-
kurenceschopnost českého a potažmo 
evropského zemědělství. Podobné ohlasy 
k tomuto tématu zaznívají i z okolních 
států.

Aktivní zemědělce trápí, že dotace na 
plochu jsou bez vazby na produkci. Má 
tento problém v dohledné době řešení, 
a popř. jaké?
Aktuálně se nastavují podmínky v rámci 
nové SZP, kde vidím prostor pro případné 
otevření této problematiky přinejmenším 
k další diskusi.

Jsou v ČR srovnatelné podpory u citlivých 
komodit a v LFA jako v okolních zemích?
Domnívám se, že nelze plně srovnávat 
nastavení podmínek u citlivých komodit 
a hospodaření v ohroženějších LFA oblas-
tech se sousedními zeměmi, jelikož každá 
země vychází z trochu jiné struktury ze-
mědělství. Česká republika si po konzulta-
ci se zemědělskou veřejností a nevládními 
organizacemi v oboru zemědělství nasta-
vuje takové podmínky, které kopírují právě 
strukturu českého zemědělství. V budou-
cím nastavení SZP bude nadále kladen 
důraz na zachování a podporu citlivých 
sektorů. Aktuálně MZe pracuje a vyhod-
nocuje nové podněty v rámci VCS.

V jakém typu obchodů nakupujete 
potraviny nejčastěji?
Vzhledem k časovým možnostem a faktu, 
že mám doma strávníky v pubertálním 
věku, jsem nucena pořizovat větší množ-
ství potravin, a proto se většina pravidel-
ných nákupů odehrává v supermarketech 
či nejbližších diskontech. Pro chléb, pe-
čivo, maso a masné výrobky si však ráda 
zajdu do lokálních obchodů – do oblíbené 
pekárny či masny.

Řešíte původ surovin i v restauraci?
Spíše než původ surovin si vybírám 
restaurace, do kterých při různých slav-
nostnějších příležitostech zamířím, a po 
pravdě řečeno tam původ surovin neře-
ším. Majitelé restaurací se však již zajímají 

o lokální potraviny a mají své lokální do-
davatele, např. pro čerstvé ovoce a zeleni-
nu, sýry, zvěřinu či rybí produkty.

Jste gurmán, a jaké je Vaše oblíbené jídlo 
a pití?
Gurmán asi úplně nejsem, jelikož to ne-
dovolují časové možnosti, ale třeba v prů-
běhu času k tomu dospěji. K oblíbeným 
pokrmům patří cokoliv na grilu při letním 
posezení s přáteli v zahradě, ať už se 
jedná o grilovaný hermelín, oštiepok či jiné 
druhy sýrů, ryby či různé druhy zeleniny 
a ovoce – takový grilovaný kedluben či 
ananas je pro mne také pochoutkou. K pití 
pak upřednostňuji kvalitní vína, pro která 
si chodím ke svým oblíbeným dodavate-
lům či přátelům, resp. spolužákům z vy-
soké školy, kteří se tímto oborem dodnes 
zabývají.

Vaříte a chcete se podělit o Váš oblíbený 
recept?
Vzhledem k tomu, že mám doma dva syny 
v pubertálním věku, jak jsem již zmiňovala 
v předešlých dotazech, tak mám někdy 
pocit, že vařím až moc (např. 3 l guláše 
dokáží spořádat během jednoho dne). 
S nadsázkou lze říci, že v současné době 
vařím pro „výkrm puberťáků  sportovců“. 
Snažím se vařit jídla, která jsou poměrně 
rychle hotová, abych vytvořila časový pro-
stor pro další pracovní či rodinné aktivity 
a našla i chvíle pro malý relax či odpočinek 
ať už v zahradě, polích či přírodě.

Recept:

Čas je pro mne téma, a proto přikládám 
recept pro všechny, kteří nechtějí ošidit 
rodinu, ušetřit trochu času a mít moučník 
rychle připraven.

15minutový nepečený cheesecake
Korpus: 
200 g máslových sušenek/piškotů/nebo 
BEBE sušenek 
70 g másla

Krém: 
250 g ricotty 
500 g tučného tvarohu 
120 g cukru krystal + vanilkový cukr 
75 g želatinového ztužovače za studena 
(např. Dr. Oetker) 
šťáva ze dvou až tří limetek nebo dvou 
citrónů dle chuti 
kůra z 1 limetky nebo citronu
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jahody a limetka či jiné druhy sezonního 
ovoce na ozdobu 
dortová kulatá forma 26 cm

Postup:
Sušenky rozmixovat v mixéru na drť 
a přilít k nim rozpuštěné máslo. Vše roz-
mixovat a dát do dortové formy s pečicím 

papírem, rozprostřít a vytvarovat po ce-
lém dně až k okrajům formy. Připravený 
korpus můžeme dát na chvilku do ledni-
ce, aby máslo lehce zatuhlo a korpus se 
zpevnil.

Krém připravíme smícháním všech 
ingrediencí a tuto směs utřeme dohladka. 
Hotový krém rovnoměrně naneseme na 

korpus a necháme cca 2 hodiny zatuhnout 
v lednici. Na závěr dort ozdobíme plátky 
jahod, limetky či jiného druhu ovoce a ješ-
tě můžeme na závěr ozdobit lístky máty či 
meduňky.

Postup: Cibuli nakrájejte najemno a osmažte ji na sádle, tzv. ze-
sklovatět. Poté přidejte maso a zprudka orestujte až zezlátne. 
Vmíchejte protlak, papriku, kmín, párkrát zamíchejte a nalijte 
750 ml piva a osolte. Pod pokličkou vařte cca hodinu, dvě, tři, dle 
tuhosti masa. Pokud budete mít hodně tekutiny, ke konci vařte 
bez pokličky, aby se redukovala. Pak přidejte česnek, majoránku 
a ještě dochuťte dle sebe solí a pepřem.

Jako příloha je ideální knedlík, ale u nás je oblíbený dobrý čers-
tvý vypečený chléb.

Cuketový nákyp

Potřebujete: cuketu, vejce, sýr, strouhanku, krupici, salám (pokud 
bez masa nevydržíte), vařený brambor anebo můžete zpracovat 
starší pečivo (rohlíky nebo housky), sůl, pepř, česnek, koření dle 
chuti (majoránka, oregano, provensálské – prostě co máte), tuk 
na vymazání pekáče

Množství se špatně udává, protože záleží na velikosti cukety. 
Záleží, zda chcete cuketu trochu potlačit chutí jiné suroviny, třeba 
bramborami anebo jakou máte konzistenci.

Postup: Nastrouhejte si cuketu na hrubším struhadle. Nechávám 
ji v cedníku co nejvíce vykapat. Pak ve velké míse smíchám výše 
uvedené (sýr rozdělím na polovinu – půlku dám do hmoty, půlku 
navrch), až mám hustší kaši. Tu dám do vymazaného pekáčku. 
Peču 40–50 minut podle toho, jak mám vysokou vrstvu. Až začne 
nákyp zlátnout, posypu zbytkem sýra a nechám zezlátnout i ten. 
Dobrá je i niva místo klasického tvrdého sýru. Opatrně pak se solí.

Recepty
Mně se ten guláš, který mi naskočil v souvislosti 
s volbami, nakonec velmi zalíbil.

Je to vlastně takové CDD (co dům dal) a každý může kořenit a při-
dávat podle své chuti. Traduje se, že má ovšem jeho příprava svá 
pravidla. Prý ke správné barvě je nutné na začátku připálit trochu 
cibulku. Množství cibule je stejné jako je váha masa, kterou do 
guláše dáváte. Nemá se zahušťovat moukou. Šťáva se redukuje 
varem a pokud musíte přeci jen dohustit, dělává se to strouha-

ným starším chlebem. Guláš můžete dělat klasický hovězí, ale 
znám spoustu variant i z masa vepřového anebo to namíchat. Vy-
bírat můžete i z různých partií. Klasika je kližka, ale někdo ji prostě 
nerad. No a mohli bychom pomoct i s odbytem zvěřiny, které je 
teď prý hodně, a udělat zvěřinový. A když už máme podzim, mů-
žete si připravit i vegetariánskou variantu a to tak, že místo masa 
použijete houby. U nás kralují václavky.

A nakonec určitě víte, že nejlepší guláš je 1–2 dny rozleželý. 
Jen u těch hub opatrně.

Hovězí guláš

Potřebujete: 1 kg kližky nakrájené na kostky, 1 kg cibule, 2 lžíce 
sádla, 2 lžíce mleté sladké papriky, 1 lžička drceného kmínu, 2 lží-
ce rajčatového protlaku, sůl, pepř, 1 lžička majoránky, 4 stroužky 
česneku, 750 ml piva (hovězí vývar, ale vystačíte si i s vodou)
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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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