
nost,“ konstatoval český 
premiér.

Premiérovými průvodci 
na farmě byli zakladatelé 
Future Farming Michal Foj-
tík a Martin Podoba z inves-
tiční skupiny GFF.

O Future Farming

Společnost Future Farming 
je první česká irma, která se 
zabývá komerční výstavbou 
vertikálních aquaponických 

farem. Firma staví své know 
how na pokročilé aquaponii. 
Nejvýkonnější metodě ver-
tikálního zemědělství, která 
spojuje pěstování zeleniny 
s chovem ryb. Základními 
výhodami vertikálních farem 
Future Farming jsou zdravěj-
ší potraviny, jejich snadnější 
pěstování a minimální do-
-pad na životní prostředí.

Eugenie Línková 
foto archiv společnosti 

Future Farming

INZERCE

Agrární obzor
ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ3∕2022

Největší aquaponická farma se staví v Brně
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Aquaponické farmy před-
stavují jednu z nejprogre-
sivnějších forem moderního 
zemědělství. V kontrolova-
ném prostředí se zde 24 ho-
din denně 7 dní v týdnu 
produkují zelenina a ryby. 
Česká republika se díky Fu-
ture Farming řadí k průkop-
níkům aquaponické výroby 
potravin v Evropě a techno-
logie pokročilé aquaponie 
se minulý rok stala jedním 
z národních řešení City for 
the Future.

Nechybí ani 
vědeckovýkumná farma 
Kaly

Český premiér si v Brně 
se zájmem prohlédl nové 
technologie moderního ze-
mědělství a přímo na místě 
se zajímal i o ekonomické 
a ekologické přínosy provo-
zu. Během návštěvy padly 
dotazy také na téma spolu-

práce s akademickou obcí, 
protože Future Farming ve-
dle heršpické farmy provo-
zuje také vlastní vědeckový-
zkumnou farmu v obci Kaly.

Po návštěvě se premiér 
Petr Fiala s médii podělil 
o svou zkušenost s aqua-
ponií. „Spojují tu chov ryb 
s pěstováním zeleniny. 
Představili mi i koncept, 
který chtějí rozvíjet, a zdá 
se mi, že toto jsou ty moder-
ní přístupy k zemědělství, 
které určitě stojí za pozor-

Váš obchodní 
partner

Zakladatel Future Farming Michal Fojtí k seznamuje premié ra Petra Fialu se zá kladní mi parametry herš pické  farmy 

Premiér České republiky Petr Fiala si 
v pondělí 13. června 2022 v rámci  své 
pracovní návštěvy Brna prohlédl stavbu 
největší aquaponické farmy v Evropě.
Realizátorem moderního způsobu 
zemědělské produkce v městské 
aglomeraci je česká společnost Future 
Farming. Jedná se o jedinečný projekt 
z pohledu evropského kontextu. Hlavními 
přednostmi projektu aquaponické farmy 
jsou zdravé potraviny, snazší pěstování, 
eliminace vlivů na životní prostředí. Bližší 
informace o této technologii přinášíme 
v dalším originálním článku Agrárního 
obzoru z farmy v Bruselu.

í ě
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V avizovaném období let 
2011 až 2020 zůstával prodej 
pesticidů v EU relativně sta-
bilní, přičemž celkový objem 
prodaných pesticidů ročně 
kolísal ± 6 % kolem úrovně 
350 000 tun. V roce 2020 se 
v EU prodalo necelých 346 
000 tun pesticidů. Pokud jde 
o druhy prodaných pesticidů, 
nejvyšší objem prodeje v roce 
2020 se týkal fungicidů a bak-
tericidů (43 % z celkového 
počtu), herbicidů i přípravků 
proti mechu mechu (35 %) 
a insekticidů a akaricidů (14 
%). V roce 2020 představo-
valy anorganické fungicidy 
(obsahující sloučeniny mědi, 
anorganickou síru a další an-
organické fungicidy, z nichž 
mnohé jsou povoleny v eko-
logickém zemědělství) o něco 
více než polovinu (57 %) 
fungicidů a baktericidů pro-
dávaných v EU.  Největší ob-
jem prodaných přípravků ve 
většině skupin zaznamenaly 
Německo, Španělsko, Francie 
a Itálie. Tyto členské státy EU 
jsou rovněž hlavními země-
dělskými producenty v rámci 
Evropy. 

Celkově byl v daných šest-
nácti evropských zemích za-
znamenán sedmiprocentní 
pokles  množství prodaných 
účinných látek v pesticidech 
při porovnání roku 2020 
(233 509 tun) a 2011 (251 
868 tun). V těchto zmíněných 
zemích se v roce 2020 proda-
lo více než dvě třetiny (67 %) 
z celkového objemu proda-
ných pesticidů v EU.

Ve sledovaném období byl 
zaznamenán pokles v množ-
ství prodaných pesticidů v 11 
ze 16 členských států, pro kte-
ré jsou dostupné údaje. Jak již 
bylo zmíněno v úvodu – tento 
pokles byl nejprudší v České 
republice, kde dosáhnul 38 
%. Výrazný úbytek (více jak 
20 %) prodaných pesticidů 
byl zaregistrován i v Portu-
galsku, Dánsku, Rumunsku, 
Belgii a Irsku. Pokles o 20 

% a méně pak zaznamenala 
Itálie, Švédsko, Slovinsko, Ho-
landsko a Kypr. V pětici ze sle-
dovaných zemí pak byl trend 
opačný – tedy došlo k nárůstu 
množství prodaných pestici-
dů. Nejhůře si v tomto směru 
vedlo Lotyšsko (nárůst 77 %) 
a Rakousko (61 %), menší 
navýšení pak bylo zazname-
náno i v Německu, Francii 
a Maďarsku. 

Agroenvironmentální 
kontext

Používání pesticidů hraje 
důležitou roli v zemědělské 
produkci tím, že zajišťuje 
menší poškození plodin ple-
velem a škůdci a konzistentní 
výnos. Jejich používání však 
může mít negativní dopady 
na životní prostředí na kvali-
tu vody, suchozemskou a vod-
ní biologickou rozmanitost 
(perzistence a toxické účinky 
na necílové druhy atd.).

Směrnice o udržitelném 
používání podporuje pou-
žívání integrované ochrany 
rostlin a alternativních pří-
stupů a technik, jako jsou 
nechemické substituty pes-
ticidů. Integrovaná ochrana 
před škůdci (IPM) je stra-
tegie, která podporuje bez-
pečnější a udržitelnější na-
kládání s pesticidy. Strategie 
integrované ochrany rostlin 
se vyvíjejí v důsledku nově se 
objevujících škůdců i změny 
klimatu a zahrnují střídání 
plodin, hygienická opatře-
ní k prevenci šíření škůdců, 
ochranu a posílení prospěš-
ných organismů za použití 
vhodných pěstitelských tech-
nik, vhodných kultivarů nebo 
osiva. Zemědělci by měli pro-
vádět integrovanou ochra-
nu rostlin a upřednostňovat 
nechemické metody – tedy 
za předpokladu, že poskytují 
uspokojivou ochranu proti 
škůdcům. Hlavním účelem je 
přitom snížit závislost na pes-
ticidech v zemědělství.

Ke kontaminaci životního 
prostředí pesticidy může do-
jít kvůli úletu během postři-
ku, vypařování, povrchovému 
odtoku a podpovrchové ztrá-
tě v důsledku vyluhování/
odtoku. Perzistence pestici-
dů v životním prostředí se 
značně liší a závisí na fakto-
rech, jako je jejich náchylnost 
k napadení mikroorganismy 
a enzymy, teplota půdy a vlh-
kost. V posledním desetiletí 
bylo v zemědělském odvět-
ví vynaloženo značné úsilí 
s cílem omezení negativních 
účinků pesticidů. Ekologic-
ky obhospodařované plochy 
v EU se každým rokem na-
vyšují a aktuálně zaujímají 
9,1 % zemědělsky využívané 
půdy. Čtyři miliony zeměděl-
ců již prodělali školení v bez-
pečném používání pesticidů 
a počet nízkorizikových nebo 
nechemických látek schvá-
lených EU se od roku 2009 
zdvojnásobil.

Snižování spotřeby 
syntetických preparátů je 
evropským trendem

Je jasné, že moderní země-
dělství zcela bez pesticidů 
fungovat nemůže - tedy ales-
poň ne tehdy, pokud má uživit 
lidskou populaci. Snižování 
jejich spotřeby je ale možné 
a evidentně se daří. Aktuální 
spotřeba pesticidů na hektar 
se v konkrétních zemích EU 
liší, nejvyšší je v Belgii (8 kg/
ha). Dále následuje Itálie (7,7 
kg/ha), Slovinsko (6,5 kg/
ha), Portugalsko (6,3 kg/ha), 
Kypr (6,1 kg/ha), Španělsko 
(5,6 kg/ha), Francie (3,8 kg/
ha), Německo (3,4 kg/ha), 
Rakousko (3,1 kg/ha), Ma-
ďarsko (2,1 kg/ha), Finsko (2 
kg/ha), Česká republika (1,9 
kg/ha), Estonsko (1,2 kg/ha) 
a Dánsko (1,1 kg/ha).

Současným trendem 
v EU je snižování množsví 
spotřebovaných pesticidů 
a preference biologických 

přípravků. Alespoň tak je to 
v souladu s Green Dealem, 
do něhož ale momentálně 
zasáhl válečný kon likt na 
Ukrajině. Dá se tedy předpo-
kládat, že výraznější pokles 
spotřeby pesticidů v nejbližší 
době nenastane - především 
u ekonomicky významných 
komodit, jako je pšenice, ku-
kuřice, nebo řepka.

Obecně však syntetických 
pesticidů ubývá, což se proje-
vuje i na množství přípravků 
každoročně schválených EU, 
kdy počet biologických pře-
vyšuje ty syntetické (v roce 
2021 to bylo 4:1 ve prospěch 
biologických preparátů). 
Markantní nárůst biologic-
kých preparátů je zejména 
v přípravcích na ochranu 
ovoce a zeleniny, kdy bude 
podle odhadů v brzké době 
nahrazeno až 20 % syntetic-
kých pesticidů. Pěstitelé však 
většinou nejsou na takovou 
situaci dostatečně připrave-
ni, jelikož použití kýžených 
biologických látek vyžaduje 
náležité znalosti - zejména 
ohledně přesného termínu 
aplikace a také spolehlivé dia-
gnostiky patogenu.

Spotřeba pesticidů klesá, 
monitoring vod je však 
stále neuspokojivý

Ačkoliv spotřeba pesticidů 
v tuzemsku klesá, dle moni-
toringu čistoty vod nedochá-
zí ke zlepšení a přibližně 40 
% podzemních vod v ČR ob-
sahuje nadlimitní množství 

pesticidů. U povrchových vod 
pak poslední měření proká-
zala nadlimitní množství avi-
zovných látek ve 20 % přípa-
dů. Podle dat z roku 2019 tak 
u nás požívalo vodu s větším 
množstvím pesticidních látek 
asi 220 000 lidí. To není příliš 
lichotivé, stejně jako skuteč-
nost, že mnohé chemické lát-
ky se sice ve vodě vyskytují 
v poměrně malém a relativně 
neškodném množství, avšak 
v kombinacích, jejichž dopa-
dy zatím nejsou prozkoumá-
ny. Na problém s kontaminací 
českých vod reagovala i Ev-
ropská komise, která vyzvala 
k nutnému jednání, aby došlo 
v tomto směru ke zlepšení. 
Obdobné připomínky vznesl 
vůči Ministerstvu zeměděl-
ství v loňském roce i Nejvyšší 
kontrolní úřad (NKÚ), který, 
mimo jiné, uvedl: “Opatření 
realizovaná podle Národních 
akčních plánů a zpracovaná 
ministerstvy životního pro-
středí, zemědělství a dopra-
vy nejsou dostatečná.“ Podle 
slov NKÚ byly cíle, stanove-
né ministerstvy za účelem 
zlepšení kvality vod, příliš 
obecné.

Dle údajů za období od 
roku 2010 do 2020 došlo 
v ČR k poklesu využívaných 
prostředků na ochranu rost-
lin z 11,6 milionů kg/rok na 
11 milionů kg/rok. To před-
stavuje pokles zhruba o 5 
%. U účinných látek, které 
se dostaly do půdy, jde pak 
o ještě markantnější rozdíl – 
zde došlo k poklesu o 27 % 
(z 5,2 mil. kg v roce 2010 na 
3,8 mil. kg v roce 2020). Kon-
troloři NKÚ však upozorňují 
na nejednoznačnost těchto 
čísel, jelikož uvedené údaje 
o spotřebě pesticidů pochá-
zejí zhruba od tří tisíc země-
dělců – tj. cca desetina všech 
aktivně hospodařících země-
dělských irem v ČR.

Elektronické zadávání úda-
jů je ze strany farmářů dob-
rovolné a v letech 2013 až 
2019 se do něj zapojilo jen 
11 – 14 % zemědělců. Právě 
to považují kontroloři NKÚ za 
problém - že systém povinné 
elektronické evidence aplika-

ce pesticidů zatím nefunguje. 
Na jeho přípravě se přitom 
pracuje již od roku 2013. Mi-
nisterstvo zemědělství (MZe) 
tedy stále nemá k dispozici 
přesné a aktuální informace 
ani o množství použitých pes-
ticidů, ani o lokalitách, kde 
k jejich aplikaci došlo. Jak se 
nechal slyšet mluvčí MZe Voj-
těch Bílý, povinná elektronic-
ká evidence je součástí nove-
ly zákona o rostlinolékařské 
péči. Tu však minulá sněmov-
na nestihla projednat. Novela 
tak na projednání stále čeká 
a platit by mohla až od ledna 
příštího roku. Novela, mimo 
jiné, navrhuje, aby zemědělští 
podnikatelé hospodařící na 
výměře větší než 200 ha měli 
povinnost vést záznamy o po-
užívání přípravků na ochranu 
rostlin, přičemž údaje mají 
být zadány do konce měsí-
ce následujícího po aplikaci. 
V některých případech tak 
může dojít k téměř dvoumě-
síčnímu časovému prodlení 
mezi aplikací pesticidu a pře-
dáním informace ÚKZUZ. 
A právě taková proluka je 
podle mínění NKÚ proble-
matická. Novela navíc něřeší 
předávání evidovaných in-
formací producentům pitné 
vody. Z pohledu cíleného mo-
nitoringu pesticidních látek 
tedy ve výsledku chystaná no-
vela vůbec nemusí fungovat.   

 Navzdory výše uve-
deným „mezerám“ v monito-
ringu zdrojů pitné vody však 
zůstává potěšujícím faktem, 
že v evropském srovnání 
spotřeby pesticidních látek 
si vedeme velmi dobře. Česká 
republika patří spolu s Portu-
galskem a Irskem mezi trojici 
zemí EU, kde se daří množství 
účinných látek v aplikova-
ných přípravcích na ochranu 
rostlin snižovat nejvíce. Jak 
uvedl mluvčí Ministerstva 
zemědělství Vojtěch Bílý: „Za 
poklesem stojí především zá-
kaz některých insekticidů na 
bázi neonikotinoidů a ome-
zené používání účinné látky 
glyfosát. V šetrném zeměděl-
ském hospodaření tak máme 
náskok.“

PEZ

PUBLICISTIKA

Česká republika je příkladem 
ve snižování spotřeby pesticidů
Zajímavá čísla zvěřejnil letos v květnu evropský statistický úřad 
Eurostat. Údaje se týkají prodeje pesticidů v 16 zemích EU a jak vy-
plynulo, v období od roku 2011 až do 2020 klesl prodej v 11 ze sle-
dovaných zemí. A vůbec nejúspěšnější v této „disciplíně“ byla Česká 
republika, která zaznamenala nejvýraznější pokles a to 38 %.

Množství účinných 
látek v aplikovaných 

pesticidech se 
v ČR daří výrazně 

snižovat.

U ekonomicky významných plodin, jako je řepka, se v nejbližší době pokles spotřeby pesticidů nepředpokládá.

Výrazný nárůst biologických preparátů je v přípravcích na ochranu ovoce a zeleniny. Nadlimitní množství pesticidů byla zjištěna ve 20 % povrchových vod.
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Editorial

Další takovej!

Není tomu tak 
dávno, co jsem 
vyrazila na kul-
turní akci do našeho krajského města. A pro-
tože se nás tam mělo sejít vícero známých, 
s radostí jsem přijala nabídku kamaráda, kte-
rý bydlí nedaleko, že mě vyzvedne a pojedeme 
jeho autem. Mé prvotní nadšení z ekologické 
i ekonomické šetrnosti takového řešení bylo 
to tam - ani ne po deseti minutách jízdy... Do-
jeli jsme postarší traktor který táhnul valník 
s hnojem. „Jaká paráda, že někdo oblaží své 
pole trochou organické hmoty,“ plesala jsem 
v duchu. Můj známý však evidentně nebyl 
na stejné myšlenkové vlně, jako já. Nervózně 
svíral volant a neustále vyjížděl do protisměru 
ve snaze najít vhodný moment k předjetí. Ten 
však - na poměrně nepřehledné klikaté silnič-
ce, navíc za celkem hustého provozu – nepři-
cházel. „No, já se picnu. To nám tu chybělo. Jak 
vůbec může něco takovýho na silnici?! To by 
měli normálně zakázat, todlecto. Vždyť to ako-
rát zdržuje provoz. A dělá to na vozovce pěk-
nej čurbes,“ lamentoval kamarád s hlavou na-
taženou nad volantem. Jenom podotýkám, že 
jsme měli poměrně slušnou časovou rezervu 
a nebyl tedy absolutně žádný důvod k nervozi-
tě, že nás snad onen valník s hnojem připraví 
o část koncertu, na který jsme měli namířeno. 
Ale můj známý, místo aby se kochal pomalou 
jízdou, dál ostentativně kličkoval přes středo-
vou čáru, až konečně vyčíhal vhodný okamžik 
a předjel onu soupravu stylem, za který by se 
nemuseli stydět ani protagonisté ve známém 
seriálu „Kobra 11“.

Asi tři minuty se zdálo, že situace je uklid-
něna a cesta bude dál probíhat v obvyklém du-
chu, když vtom se za jednou ze zatáček před 
námi vynořila sklízecí řezačka. Jela sice naším 
směrem, ale ne naším tempem a reakce mého 
„taxikáře“ na sebe nenechala dlouho čekat:

„Další takovej!“ vyhrknul podrážděně a po-
kračoval s neskrývanou nelibostí: „To dělaj 
snad naschvál, nebo co. To musej ty jezeďá-
ci jezdit zrovna v pátek odpoledne? Když je 
největší provoz? A proč vůbec jedou po silni-
ci? Na co maj takový velký mašiny? Tak maj 
jet po poli a hotovo,“ bouchl nervózně rukou 
do volantu, jako by chtěl svá slova stvrdit ne-
viditelným kladívkem. „No, chápeš to? Chápeš 
to?“ otáčel střídavě hlavu směrem ke mně 
a na řezačku před námi.

A já jsem neměla sílu to ani nahlas komen-
tovat. Jenom jsem musela v duchu uznat, že 
opravdu nechápu. Zkrátka nechápu takové 
nechápání! Jak vůbec může někdo tak negativ-
ně reagovat a slepě odsuzovat činnost, která 
v konečném důsledku nemá jiný důvod, než 
zajistit, abychom v prvé řadě měli co jíst... 

Ale můj známý má evidentně jinak posklá-
dané priority – a v danou chvíli tou hlavní byla 
plynulá jízda bez meškání. Vydržel nesmyslně 
hanit zemědělce a jejich činnost ještě dlou-
ho poté, co nám řezačka uhnula z cesty a my 
mohli nerušeně pokračovat v jízdě. A když už 
kamarád vyčerpal ze své slovní zásoby snad 
všechna podstatná i přídavná jména s více či 
méně negativním zabarvením, hlasitě si odde-
chl a s chutí se zakousnul do čerstvého roh-
líku, který si koupil před cestou v pekárně. 
Nenápadně a lehce pobaveně jsem pozoro-
vala, jak ho onen kousek pečiva rychle vrátil 
do pohodového módu a jen jsem si tak před-
stavila, co by asi držel v ruce místo rohlíku, 
kdyby všichni ti zemědělci, kterým před chvílí 
tak vydatně spílal, přestali dělat svou práci. 
No, vážně nevím... snad chytrý mobil s aplikací 
„Zažeň hlad“. 

Petra Bártlová

Výstava o invazních škůdcích a chorobách
Stále častěji se stává, že kamiony, leta-
dla nebo lodě převážejí mezi kontinenty 
a státy nejen zboží, ale jako černé pasa-
žéry rovněž nové škůdce a původce cho-
rob rostlin.  

Příčinám jejich šíření, evi-
denci i ochraně se věnuje 
nově zahájená panelové 
výstava s názvem „Invazní 
škůdci a choroby rostlin ko-
lem nás“. Jejím pořadatelem 
je Ústřední kontrolní a zku-
šební ústav zemědělský. Její 
význam podtrhli při verni-
sáži svojí účastí Zdeněk Ne-
kula, ministr zemědělství, 
Zdeněk Novák, generální 
ředitel NZM, Daniel Jurečka, 
ředitel ÚKZÚZ a Michal Hníz-
dil, ředitel sekce osiv, sad-
by a zdraví rostlin ÚKZÚZ. 
Výstava na pražské adrese 
končí 3. července 2022. Vý-
stavní panely jsou umístěny 
na střeše Národního země-
dělského muzea. Po skončení 
pražské instalace se vydají 
na pouť různými kraji České 
republiky. Bude to k prospě-
chu hlavně laické veřejnosti, 
popřípadě školám jako po-
tencionálním návštěvníkům. 
Je to výstava o nezvaných 
vetřelcích, známých i méně 
známých příkladech jejich 
invazí na náš kontinent 
a o možnostech, jak se jim 
bránit. Už to, že na území 
České republiky bylo od roku 
2000 zavlečeno 63 nových 
druhů bezobratlých škůdců 

rostlin je jistým varováním 
a upozorněním na důležitost 
problému.  

Kdo je invazní škůdce? 

Invazní škodlivé organismy 
rostlin jsou organismy, které 
mohou v případě zavlečení 
na nové území způsobit vý-
zrazné ekonomické ztráty 
nejen na zemědělské a les-
nické produkci. Významné 
škody mohou jejich existencí 
vzniknout také na životním 
prostředí, zdraví lidí, zvířat 
i planě rostoucích rostlin. 
Kromě toho mohou invazní 
škůdci a patogeny rostlin 
narušit biodiverzitu. Jejich 
existence je o to závažněj-
ší, že jako nepůvodní druhy 
nemají v novém prostředí 
přirozené nepřátele, rychle 
se přizpůsobí, rozšíří a často 
vytlačí i druhy původní. 

Příklady z minulosti 

Příkladů nejen z minulos-
ti je celá řada. Patří k nim 
plíseň bramborová, man-
delinka bramborová, mšič-
ka révokaz, grafióza jilmů, 
bakteriální spála růžovi-
tých, voskovička jasanová. 

Jejich zavlečení způsobilo 
výrazné problémy v pro-
dukci, v mnohých přípa-
dech až sociální důsledky. 
V některých oblastech zcela 
omezilo pěstování původní 
plodiny. Výstava je prezen-
tuje tou nejatraktivnější, ale 
také nejnázornější a laikům 
nejsrozumitelnější formou 
na výstavních panelech. 
Všechny mají stejné uspořá-
dání: velká fotografie škůd-
ce, v pravém horním rohu 
označení zda se jedná o ka-
ranténního nebo invazního 
škůdce. Ve spodní části pa-
nelu jsou fotografie ze živo-
ta škůdce a textové kapitoly: 
„Odkud jsem? – Jak škodím? 
– Co je na mně zajímavého?“.  
Myslím, že většině návštěv-
níků zde bude chybět infor-
mace o ochraně.  Ať již exis-
tuje nebo ne. 

Současnost

Rostliny na území České re-
publiky jsou aktuálně ohro-
ženy zejména kozlíčky rodu 
Anoplophora, krascem Agri-
lus planipennis, háďátkem 
borovicovým nebo  bakterií  
Xylella fastidiosa. Po jejich 
případném zavlečení a roz-
šíření budou škody velmi 
rozsáhlé a opatření proti 
nim velmi nákladná a složitě 
realizovatelná. V současné 
době řeší specialisté ÚKZÚZ 
výskyt zlatého žloutnutí révy 
vinné na jižní Moravě. Aktu-
álně jsou například ohroženy 
plantáže kakaovníku v Africe 

nebo produkce banánů, ale 
i olivovníky v Itálii.

Informace pro veřejnost

Zvláště veřejnosti je určena 
informace o tom, že ve všech 
státech světa, včetně člen-
ských států Evropské unie 
a České republiky, existují 
předpisy regulující dovoz 
rostlin. Předpisy zahrnují 
zákazy a omezení týkající se 
rostlinných druhů, ale i rost-
linných produktů a dalších 
předmětů, u nichž je riziko 
zavlečení škodlivých orga-
nismů zvláště vysoké. Vyvá-
žející země musí garantovat 
zdravotní nezávadnost zási-
lek s těmito rostlinami, pro-
dukty a předměty. Na území 
ČR zajišťuje ochranu před 
zavlékáním škodlivých orga-
nismů rostlin ÚKZÚZ.

Zapojte se! 

I v případech podezřelých 
výskytů invazní choroby či 
škůdce může velice pomoci 
pozornost veřejnosti, za-
hrádkářů, pěstitelů ovoce 
a zeleniny. Mnozí jsou velice 
fundovanými pozorovateli 
přírody a dění v ní. K ozná-
mení mohou využít online 
formulář na Rostlinolékař-
ském portálu v části Pode-
zření na karanténní ŠO“ nebo 
emailové adresy karantena@
ukzuz.cz. Informace „Co mů-
žete udělat Vy – Zapojte se !“ 
je součástí výstavy. 

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Zleva: Zdeněk Novák, Zdeněk Nekula, Daniel Jurečka, Michal Hnízdil

Výstavní panely

Středisko Lanškroun

BV-Technika, a.s.

Kralická 1007 
563 01 Lanškroun

BV-Technika, a.s.

K Vydralinám 705/2

725 25 Ostrava-Polanka

Středisko Polanka Středisko Velký Týnec

BV-Technika, a.s.

Bystřická 370

783 72 Velký Týnec
Tel.: 5956 946-10

Fax: 5956 946-11

Tel.: 585 311 652

Mobil: 733 182 468
Tel.: 465 321 559, 

Fax: 465 321 559
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Na správné vlně – s řepkami 
od společnosti Limagrain
Francouzská irma Limagrain představuje celosvětově čtvrtou 
největší osivářskou společnost. Její historicky nejstarší obchodní 
používanou značkou je LG. A pod tímto označením je mimořád-
ně kvalitní osivo dostupné i našim pěstitelům prostřednictvím 
společnosti Limagrain Česká republika, s.r.o. Nabídka osiv rozma-
nitých druhů polních plodin je neustále inovována a doplňována 
tak, aby odpovídala aktuálním požadavkům zemědělců. S nejčer-
stvější nabídkou řepek pro letošní rok se zájemci mohli seznámit 
díky online prezentaci, která proběhla 20. dubna 2022. 

Prezentací provázela Ing 
Blanka Martincová a hned 
úvodem posluchačům zdů-
raznila, že stěžejními hybri-
dy zůstávají LG Ambassador 
a LG Architect. Nabídku ov-
šem nedávno rozšířily dvě 
novinky – raný hybrid LG Ar-
nold a středně raný LG Auc-
kland. Zajímavostí je i spe-
ciální hybrid LG Anarion, 
který je odolný nádorovitos-
ti brukvovitých. V nabídce 
nechybí ani liniové odrůdy 
– osvědčená Arabella a hor-
ká novinka letošního roku 
Acacia. Jak také zaznělo, v le-
tošním roce jsou pěstitelům 
nabízeny dvě varianty insek-
ticidního moření – Lumipo-
saTM a BUTEOTM Start.

Hybridy takové, jaké 
zemědělci potřebují

Produktový manažer Ing. Jiří 
Matuš pohovořil o hybri-
dech LG Ambassador a LG 
Architect. K pozoruhodným 
vlastnostem hybridu LG Am-
bassador patří N-Flex. Jak již 
název napovídá, jde o schop-
nost dosáhnout nejvyššího 
výnosu v optimálních, ale 
i v méně příznivých podmín-
kách dostupnosti dusíku. 
Nejen díky této vlastnosti 
tak LG Ambassador neztrácí 
na atraktivitě ani třetí rok 
po své registraci a řadí se 
mezi nejvýkonější hybridy. 
Přispívá k tomu i jeho odol-
nost pukání šešulí. Co je dů-
ležité – výnosy jsou u tohoto 
hybridu nejen vysoké, ale 
i stabilní, což se prokázalo 
v registračním a postregist-
račním řízení ÚKZÚZ napříč 
lokalitami po celé ČR. Skvělé 
výsledky ovšem tento hybrid 
prokazuje prakticky v celé 
Evropě. Kromě rychého růs-
tu se chlubí i bezproblémo-
vým přezimováním a díky 
genu Rlm7 je chráněný 
proti fómě (Phoma lingam). 
K přednostem patří i odol-
nost vůči virové žloutence 
vodnice (TuYV) – což je, 
ostatně, u všech odrůd spo-
lečnosti Limagrain standard. 
Jak Jiří Matuš shrnul: „Je to 
hybrid vhodný do všech pod-

mínek, typů setí a zpracová-
ní půdy. Jde o hybrid, jenž 
uspěje u každého zemědělce 
a který přinese to, co potře-
bujeme, a to je výnos a zisko-
vost produkce řepky.“

Vůbec nejpěstovanější ře-
pkou v Evropě je LG Archi-
tect a to již od roku 2018. 
Nesmírnou popularitu si 
tento hybrid vysloužil pře-
devším tím, že prakticky 
nemá žádná pěstitelská ri-
zika. A jak stručně, ale vý-
stižně, pan inženýr Matuš 
okomentoval: „Je to hybrid 
zkrátka na všechno.“

Šlechtěním proti 
Verticilliu

Dalším prezentujícím byl 
Ing. David Bečka, Ph.D., kte-
rý přiblížil problematiku 
verticiliového vadnutí řepky. 
Jde o houbovou chorobu její-
miž původci jsou Verticillium 
longisporum a Verticillium 
dahlie. Patogeny pronikají 
do cévních svazků a způso-
bují nouzové dozrávání. Sym-
ptomy se projeví na listech, 
stoncích, kořenech i genera-
tivních orgánech. Typickým 
příznakem této choroby jsou 
hranaté stonky na rostlinách 
ke konci vegetace. Na ston-
cích jsou také patrné malé 
útvary (tzv. mikrosklerocia), 
které jsou zdrojem infekce 
a mohou kontaminovat půdu 
– a to až na 15 let. Kromě 
mikrosklerocií může být pa-
togen přenášen in ikovaným 
osivem nebo posklizňovými 
zbytky. Napadené rostliny 
jsou náchylné i k dalším cho-
robám a dochází ke zvýšení 
sklizňových ztrát, poklesu 
výnosu (až o 80 %) a sníže-
ní kvality (horší olejnatost 
a HTS). Kvůli širokému okru-
hu hostitelů a dlouhé per-
zistenci patogenů v půdě, 
je boj proti verticiliovému 
vadnutí poměrně složitý. 
Ochrana by měla být kom-
plexní – prevence spočívá 
zejména ve využívání správ-
ných osevních postupů, vy-
rovnané výživě a dodržování 
optimálního termínu setí. 
Pokud jde o přímou ochra-

nu, tak z chemických prepa-
rátů se nabízí azoxystrobin 
v kombinaci s isopyraza-
mem (jeho registrace však 
letos končí) nebo účinná 
látka mefentri luconazole. 
Žádný biologický preparát 
zatím registrován nebyl, nic-
méně lze pozorovat určitý 
antagonismus u některých 
hub a bakterií. Samozřejmě, 
probíhá také šlechtění řepek 
na odolnost vůči Verticilliu. 
První tolerantní linie se po-
dařilo vyšlechtit přibližně 
kolem roku 2007.

Perspektivní novinky

Zmiňovanou novinku na-
bídky jménem LG Arnold 
představil Ing. Jan Vojík. 
Nový hybrid je zajímavý 
především výnosem, raností 
a tolerancí vůči Verticilliu. 
V registračních zkouškách 
ÚKZÚZ prokázal LG Arnold 
výborné výsledky a prosadil 
se i v jiných státech Evropy. 
V polských a maďarských 
registračních řízeních ukon-
čených v roce 2021 zvítězil. 
Jde přitom o zcela odlišné 
oblasti s rozdílnými pod-
mínkami. Za zmínku rovněž 
stojí i odolnost vůči virové 
žloutence vodnice (TuYV). 
Ke konci sklizně pak pěsti-
telé ocení nepukavost še-
šulí. „První se seje a dokáže 
tak využít dostupnou vláhu, 
první se sklízí a ohromí vás 
výnosem i svým zdravotním 
stavem,“ shrnul vlastnosti 
zajímavé novinky portfolia 
Jan Vojík.

Následně paní inženýr-
ka Martincová přiblížila 
druhou novinku sortimen-
tu – hybrid LG Auckland. 
Tato středně raná řepka se 
vyznačuje především vyso-
kým výnosem. Při šlechtění 
byl kladen maximální důraz 
na výnos semen a na odol-
nost vůči všem aktuálním 
chorobám. V registračních 
zkouškách ÚKZÚZ s výsled-
kem 110 % potvrdil své 
schopnosti a nechal za se-
bou ostatní kontrolní hyb-
ridy: Temptation, Advocat 
a DK Expiro. Na podzim se 
vyznačuje rychlým a bujným 
růstem, náleduje bezproblé-
mové přezimování, odolnost 

vůči Phoma lingam (Rlm7) 
a vítaným bene item je i ne-
pukavost šešulí. Pěstitelé si 
navíc mohou být jisti gene-
tickou odolností tohoto hyb-
ridu proti TuYV a Verticilliu.

S LG Anarion Vás 
nádorovitost košťálovin 
nezaskočí

Představení speciálního 
hybrida LG Anarion se ujal 
Ing. Michal Adler. Jak při-
pomenul, od roku 2010 na-
bývá stále většího a většího 
významu problematika ná-
dorovitosti košťálovin (Plas-
modiophora brassicae). Podle 
odhadů je touto chorobou za-
saženo až 11 % výměry, kde 
se pěstuje řepka ozimá. K ne-
přímým způsobům ochrany 

patří dodržování správného 
střídání plodin, udržování 
optimálního pH, včasné lik-
vidace výdrolů a omezování 
brukvovitých meziplodin. 
Efektivnějším zůsobem, jak 
s touto chorobou bojovat, 
je však pěstování geneticky 
odolných hybridů řepky. Prá-
vě LG Anarion představuje 
v této oblasti vrchol šlech-
tění. Poskytuje mimořádné 
výnosy (v maloparcelkových 
pokusech SPZO 2020/2021 
docílil až 132 %). Co se týká 
odolnosti vůči nádorovitosti 
košťálovin, prokazuje vůbec 
nejlepší odolnost ze všech ře-
pek právě LG Anarion. Navíc 
tento hybrid disponuje odol-
ností vůči pukání šešulí a mo-
nogenní i polygenní odolnost 
fómě. Z agronomických vlast-

ností stojí za zmínku velmi 
rychlý počáteční růst – a to 
jak po zasetí, tak i na jaře. 
Jelikož jde o vyšší hybrid, je 
nutné provést morforegulač-
ní zásah, aby rostliny zvládly 
unést kýžený výnos. 

Není pochyb, že ze zají-
mavé nabídky společnosti 
Limagrain Česká republika, 
si jistě každý pěstitel vybere 
ke své spokojenosti a roz-
hodně nebude zklamán. To 
závěrem celé prezentce po-
tvrdila i inženýrka Martin-
cová, když apelovala na po-
sluchače: „Zůstaňte na vlně 
s řepkami LG.“

Text: Petra Bártlová
Foto: autorka a archiv 

Limagrain 
Česká republika, s.r.o.

Novinkový hybrid LG Arnold je výnosný a tolerantní vůči Verticilliu.

Jedním z přednášejících byl Jiří Matuš.

Řepky z nabídky Limagrain ČR se setkávají s velkým zájmem na polních dnech.
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Novinky LG k vidění na polních dnech
Pro letošní sezónu pro Vás připravila společnost Limagrain Česká 
republika s.r.o.  nové odrůdy, které dosahují špičkové výkonosti, 
ať už v kvalitě nebo výnosu. Navíc si v DNA nesou nové „bezpeč-
nostní prvky“ v podobě zvýšené odolnosti proti chorobám, nebo 
dokonce rezistenci na významné patogeny. Příkladem je rezis-
tence proti viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV), která je řízená 
genem Yd2, rezistence proti pravému stéblolamu (gen Pch1) nebo 
rezistence proti plodomorce plevové, kterou nese gen Sm1. 
Nejen s odrůdami pšenic uvedených v tomto článku se mohli 
seznámit účastníci tradičních červnových polních dnů společ-
nosti Limagrain Česká republika s.r.o. Redakce Agrárního obzoru 
navštívila Polní den v Hrubčicích na Prostějovsku.

LG Absalon – ranost, 
odolnost, kvalita a výnos

LG Absalon je raná odrůda 
s výborným zdravotným sta-
vem a výbornou potravinář-
skou kvalitou A. Dosahuje 
výborných výnosů jak ošetře-
ných, tak i neošetřených vari-
antách, což prokázal ve vý-
sledcích ÚKZÚZ, ŠOS ÚKSÚP 
a v dalších zemích zejména 
jižní a jihovýchodní Evropy. 
Jeho velkou předností je re-

zistence proti pravému stéb-
lolamu (kontrolovaná genem 
Pch1), vysoká objemová 
hmotnost (824 g/l) a velmi 
dobrá odolnost proti polé-
hání (7,5 b.) s délkou rostlin 
okolo 85 cm. LG Absalon je 
vhodný i do teplejších oblastí 
a toleruje pěstování po obil-
nině i kukuřici. 

Soubor výborných vlast-
ností odrůdy dal vznik slo-
ganu: LG Absalon, na poli je 
šampión!

LG Mondial

Je nová odrůda se špičkovým 
výnosem! Byla registrovaná 
letos na jaře 2022 jako nej-
výnosnější odrůda v tříletém 
průměru ÚKZÚZ (2019-
2021). V těchto zkouškách 
překonala obě krmné kontro-
ly (Frisky a Johnson) i zkouše-
nou hybridní odrůdu. Vynika-
jící výsledky prokazuje i v ŠOS 
ÚKSÚP, kde ve dvouletém prů-
měru 2020 a 2021 překonává 
kontrolní odrůdy o 10 %! Do-
sahuje velmi dobré objemové 
hmotnosti (792 g/l) a vyso-
kého pádového čísla (362 s), 
což dává pěstiteli možnost 
zpeněžit zrno této odrůdy 
jako potravinářskou pšenici. 
Zároveň je odrůda zařazena 
do krmných testů. 

Předností odrůdy je vy-
soká plasticita, výborný 
zdravotný stav listů i kla-
sů a velmi vysoká odolnost 
proti poléhání 8 b. (nejlepší 
hodnota ve zkouškách 2019-
2021). Jedná se o poloranou 
odrůdu s velmi dobrou zi-
muvzdorností. Vhodná je do 
všech oblastí včetně kuku-
řičné. Osivo do množení i na 
běžné plochy bude dostupné 
již letos na podzim.

LG Keramik – špičkový 
výnos a potravinářská 
kvalita

Hlavním důvodem, proč zvo-
lit odrůdu LG Keramik, je vel-
mi vysoký výnos, plasticita 
a velmi dobrá potravinářská 
kvalita. Je vhodná do všech 
pěstitelských oblastí, včet-
ně teplejších a sušších. Nej-
lepších výnosů dosahuje po 
zlepšující předplodině. Vyni-
kající výnos potvrzují pokusy 

a výsledky běžného pěstová-
ní z loňského roku. 

Zrno odrůdy LG Keramik 
dosahuje velmi dobrého ob-
sahu NL, vysokého a stabilní-
ho ČP (dobrá odolnost porůs-
tání zrna), velmi dobré OH 
a vysoké hodnoty ZT. Odrůda 
nabízí vysokou odolnost vůči 
všem listovým chorobám 
a velmi dobrou odolnost pro-
ti poléhání. Jedná se o střed-
ně ranou odrůdu (v metání 
jen o dva dny pozdnější než 

Tab. 1 – LG Mondial poráží krmné kontroly

Odrůda 
KVO ŘVO BVO

N O N O N O

LG Mondial 105 102 109 111 103 101

Johnson (K) 100 101 100 103 102 101

Frisky (K) 100 99 100 97 98 99

Zdroj: ÚKZÚZ, ČR, průměr hodnot 2019–2021; výnos v % je uvedený na průměr kontrolních odrůd 

Frisky a Johnson v dané variantě ošetření; N - neošetřeno, O - ošetřeno

Všechny vyjmenované novinky a další odrůdy včetně ukázky podzimního zásevu jarního 
ječmene byly k viděni 15. 6. 2022 na Tradičním polním dnu Limagrain v Hrubčicích

Demonstrační pokusy s odbornýcm výkladem

Jedna z novinek u ozimých pšenic

Vedoucí šlechtitelské stanice v Hrubči-
cích Ing. Věra Řičicová

ROSTLINNÁ

Sladovnické ječmeny a šlechtitelská stanice v Hrubčicích u Prostějova jsou dva od sebe neoddělitelné pojmy.
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materiály z Čech a Moravy. 
Do dneška je jméno „Mora-
vian“ používáno pro některé 
odrůdy sladovnického ječ-
mene. Systematické šlech-
tění zavedl v našich zemích 
Emanuel Proskowetz, který 
koncem 19. století zušlech-
ťoval krajový ječmen sta-
rohanáckého agroekotypu. 
Výsledkem byla světoznámá 
odrůda Proskowetz Haná 
pedigree. Dalšími odrůdami, 
které dosáhly světové proslu-
losti, byly Knei lův ječmen, 
Valtický a především odrůda 
Diamant, která se stala světo-
vým donorem krátkostébel-
nosti při vysoké a vyrovnané 
sladovnické kvalitě. 

K nejvýznamnějším od-
růdám pro české pivovary 

se řadí jarní sladovnické 
ječmeny LG Bojos, LG Mal-
tz, LG Laudis, LG Overture.  
K novinkám patří odrůdy LG 
Tosca, LG Ester, EG Stamgast, 
LG Belcanto. Ze supernovi-
nek pro jaro 2023 patří odrů-
dy LG Slovan a LG Flamenco. 
Pěstitelé sladovnických ječ-
menů mají v některých ob-
lastech s menšími srážkami, 
jejich nerovnoměrným roz-
ložením, vysokými teplota-
mi a suchem v čase nalévání 
zrna a dozrávání problémy 
s kvalitou sladovnických ječ-
menů. Novou možností zlep-
šení této situace je setí jar-
ního sladovnického ječmene 
na podzim. S demo pokusy 
podzimního zásevu a odrůd 
Overture, Bojos, Laudis 550 
se mohli seznámit účastní-
ci Polního dne v Hrubčicích 
a Nabočanech. 

Široká nabídka špičkových 
odrůd pšenic a ječmenů činí 
ze společnosti Limagrain 
Česká republika významné-
ho obchodního partnera pro 
české zemědělce, sladovnic-
ký a pivovarnický průmysl.

Ing. Stanislav Doležal
Limagrain Česká 
republika, s. r. o.

ROSTLINNÁ

Tab. 2 – LG Dita – nejvýnosnější „Ačko“ v Kroměříži 2020 i 2021

LG Dita Intenzita ošeření Výnos t/ha Výnos %

2020
 Vysoká intenzita s biologickou ochranou 14,41 123

 Vysoká intenzita 14,61 117

2021
 Vysoká intenzita s biologickou ochranou 13,95 108

 Vysoká intenzita 14,91 116

Zdroj: *Kroměříž, polní pokusy fi rmy Agrotest fyto, s.r.o. 2020 a 2021, průměrný výnos v % je vztaže-

ný k průměru všech odrůd v dané intenzitě ošeření

kontrolní odrůda pro ra-
nost Bohemia). Při dodržení 
správných agrotechnických 
opatření, je možné odrůdu 
LG Keramik pěstovat i po 
obilnině. Předností odrůdy 
je vysoká mrazuvzdornost na 
úrovni 70 % potvrzená v tes-
tech ÚKZÚZ. Celkově má LG 
Keramik velmi dobré pěsti-
telské vlastnosti. Bez nadsáz-
ky platí: „Chcete-li jistý zisk, 
nasejte si LG Keramik“.

Crossway – rezistentní 
larvám plodomorky 

Crossway je velmi výnosná 
intenzivní potravinářská od-
růda vhodná do všech výrob-
ních oblastí. Nejlepšího vý-
nosu dosahuje v ŘVO a BVO. 
Vynikající výnos potvrzují 
výsledky ÚKZÚZ – nejvýnos-
nější odrůda s kvalitou A, tak 
i výsledky v ŠOS ÚKSÚP, kde 
Crossway dosáhla vynika-
jícího výnosu 114 % v ŘVO 
a 111 % v BVO na průměr 
kontrolních odrůd. Odrůda 
dosahuje kvality A a dispo-
nuje odolností proti rzi ple-
vové. Charakteristická je vyš-
ší odnoživostí, velmi širokým 
praporcovým listem a má 
dobrou odolnost proti polé-
hání (7 b.). Bonusem odrůdy 
Crossway je odolnost proti 
larvám prodomorky plevové, 
která je daná genem rezisten-
ce Sm1.

LG Dita – výnos a odolnost 
poléhání 

LG Dita je polopozdní odrů-
da vyšlechtěná v Hrubčicích 
vhodná do všech výrobních 
oblastí, především do ŘVO 
a BVO. Toleruje pěstování 
po obilnině. Dosahuje špič-
kových výnosů zrna s pe-
kařskou jakostí A. Kvalita je 
charakteristická vysokou OH 
zrna a vysokým ČP s vyso-
kou odolností proti porůs-
tání zrna. Toto potvrzují jak 
zkoušky ÚKZÚZ, tak i výsled-

ky rozsáhlých odrůdových 
pokusů v Kroměřiži*, kde 
LG Dita v roce 2020 (výnos 
14,61 t/ha) i 2021 (výnos 
14,91 t/ha) patřila k nejvý-
nosnějším odrůdám v celém 
pokuse. V obou ročnících 
byla nejvýnosnější odrůdou 
s kvalitou A. 

Pěstitelskou předností je 
zejména vysoká odolnost 
vůči padlí travnímu (8 b.), 
kombinovaná odolnost ke 
všem třem rzím (plevové 9 
b., pšeničné 8 b. i travní 8 b.) 
a vysoká odolnost proti po-
léhání 8 b. O vhodnosti pro 
pozdní výsev přesvědčily 
především výsledky po kom-
plikovaném setí na podzim 
2020, kdy LG Dita obstála 
i v těchto těžkých podmín-
kách a v několika podnicích 
velmi dobře zvládla i setí roz-
metadlem na široko.

Sladovnické ječmeny

Sladovnické ječmeny a šlech-
titelská stanice v Hrubčicích 
u Prostějova jsou dva od sebe 
neoddělitelné pojmy. Zdejší 
šlechtitelská práce, její vý-
sledky daly světu řadu vý-
znamných vynikajících odrůd 
sladovnických ječmenů, kte-
ré jsou stěžejní pro výrobu 
českých piv, slad z nich putu-
je i do zahraničních pivovarů. 
Tradice pěstování ječmene 
na území dnešní České re-
publiky je spojena s tradicí 
vaření piva. Nejstarší dolože-
ná písemná zmínka o vaření 
piva na našem území pochází 
z roku 993. Vaření piva a pěs-
tování ječmene má ale starší 
kořeny, protože na našem 
území před příchodem Slova-
nů naši předchůdci galští Bó-
jové a germánští Markomani.

Přínos našeho ječmenář-
ství z hlediska evropského 
i světového lze spatřovat pře-
devším v historicky časném 
zahájení cíleného šlechtění, 
v jehož rámci byly využity 
geneticky jedinečné krajové 

Šlechtitel Hrubčických odrůd sladovnických ječmenů Ing. Petr Svačina

Novinka u jarních ječmenů pro rok 2023
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Svou genetickou výbavou 
posouvá výnosovou laťku 
do těch nejvyšších pater 
a patří do nové skupiny 
produktů, které jsou ozna-
čeny jako P3 šlechtění. Díky 
těmto skvělým vlastnostem 
spojených s vysokým vý-
nosem si v loňském roce 
získal mnoho spokojených 
pěstitelů v ČR, v letošním 
roce tedy bude velmi žáda-
ným hybridem.

ES CAPELLO - zlatý 
výnosový koncert

Středně raná hybridní odrů-
da s excelentní výkonností 
v teplejších i chladnějších 
oblastech pěstování. Hybrid 
disponuje rekordně vyso-
kým a stabilním výnosem 
ve všech regionech, a překo-
nává tak naprostou většinu 
nových konkurenčních hyb-
ridů, se kterými byl v našich 
pokusech srovnáván. Vyniká 
vysokým obsahem oleje v se-
meni a jeho vyšší kvalitou. Vý-
borná je odolnost proti všem 
houbovým chorobám, zvláště 

proti Phomě – gen odolnosti 
Rlm3 a Rlm7. Velkou před-
ností je vysoká tolerance 
vůči viru žloutenky vodnice 
(TuYV). Rostliny jsou vyššího 
a robustního vzrůstu, se sil-
nou větvící schopností. Větve 
vytváří vysoký počet delších 
šešulí s vyšším počet semen 
o vyšší HTS. Osivo po zase-
tí nemá vysokou potřebu 
vláhy pro dobré vzcházení, 
rostliny mají rychlý počá-
teční růst a vynikající přezi-
mování. Na jaře má hybrid 

středně rychlý start do vege-
tace, středně raně kvete, má 
výbornou odolnost poléhání 
a je vynikající v rovnoměr-
nosti dozrávání porostu. Še-
šule vynikají vysokou odol-
ností proti otevírání ve fázi 
plné zralosti. Hybrid ES Ca-
pello velmi dobře snáší sucho 
ve všech fázích vegetace. Daří 
se mu velmi dobře jak na těž-
ších, tak díky dobrému koře-
novému systému i na lehčích 
a písčitých půdách. Výsev je 
doporučován během srpna 
v dávce do 45-50 semen/m2. 
Hybrid je vhodný i pro potře-
bu nouzových výsevů - první 
dekáda září. Jedná se o velmi 
žádanou a rychle nastupující 
hybridní odrůdu v Evropské 
unii, zvláště ve Francii, Ně-
mecku, Polsku a na Sloven-
sku s vysokou pro itabilitou.

ES CAPELLO potvrzuje 
výjimečné výsledky v ČR 
i na Slovensku

V České republice ES Cape-
llo potvrdilo svojí excelentní 
výkonnost v celé síti polopro-
vozních pokusů společnosti 
Agro inal v roce 2020, kde se 
vždy umísťovalo mezi první-
mi třemi hybridy a výnosově 
překonávalo i hranici 6 t/ha. 

V roce 2021 dosáhlo v po-
kusech v Královohradeckém 
kraji výsledku výborného vý-
sledku 7 t/ha. Na Slovensku 
svoji výjimečnost potvrdilo 
v loňských poloprovozních po-
kusech SPZO SK 2020, kde se 
umístilo v regionu západního 
Slovenska v TOP 5 nejvýnos-
nějších hybridů. Výrazně nad-
průměrné výsledky ve všech 
zkoušených oblastech byly 

u ES Capello dosaženy také 
při registračních pokusech 
CTPS ve Francii a ještě lepších 
výsledků bylo dosaženo při 
testování v pokusech COBORU 
v Polsku, kde se v roce 2019 
na většině polského území ES 
Capello výnosově pohybovalo 
o 15 až 19 % nad průměrem 
kontrolních hybridů.

Milan Spurný
Agro inal s.r.o.

ROSTLINNÁ

Slavím, slavíš, slavíme! Agro inal 
má 25. narozeniny!

A jak je to u společnosti Ag-
ro inal? V lidském životě je 
25 let bráno jako znak vyspě-
losti, ale i u společnosti značí 
vyzrálost, solidnost a zkuše-
nosti. Značí jistotu, že Agro-
inalem zastupovaná osiva 

kukuřice, slunečnice, řepky, 
sóji i čiroku jsou v nejlepší 
možné kvalitě a regionálně 
ověřené. Značí, že zástupci 
společnosti znají materiály 
i své regiony a dokáží vždy 
vybrat to pravé pro danou 
lokalitu. Značí, že se o nás 
můžete opřít!

Jednou z významných akcí, 
na kterých se společnost pre-
zentovala je zemědělská vý-
stava Naše Pole v Nabočanech. 
V tomto roce se výstava kona-
la ve dnech 14. a 15. 6. 2022. 
Z plodin zastřešených spo-
lečností Agro inal Group 
(obchodní značky Agro inal 
a Candor) jsou zde zasety 
ukázkové parcely hybridních 
řepek ES Capello, ES Imperio, 
Hambre, Hamour, Rythmie 
a liniové odrůdy ES Mambo. 
Další skupinou demonstrač-
ních parcelek je portfolio 
sóji zastoupené odrůdami ES 
Compositor, ES Comandor, ES 
Governor, Tourmaline, Obelix, 
Susane a Galice. 

Společnost Agro inal na-
bízí plastické odrůdy sóji 
„000“ ranosti a využití jak 
potravinářského, tak krmné-
ho. S bílým klíčkem se jedná 
o odrůdy ES Comandor a ES 

Compositor. Jsou výnosově 
spolehlivé a plastické. Bílá 
barva klíčku je preferova-
ná zpracovateli v potravi-
nářství, neboť tmavé klíčky 
působí vzhledovou nedoko-
nalost výsledné potraviny. 
V roce 2021 dosáhly na po-
kusném místě v ZS Sloveč 
4,11 t/ha (ES Comandor) 
a 3,96 t/ha (ES Composi-
tor). Pro krmné využití jsou 
pěstovány odrůdy s tmavou 
barvou klíčku – ES Governor 
(3,62 t/ha, ZS Sloveč) a ES 
Navigator (3,32 t/ha, ZS Slo-
več), obě s obsahem bílkovin 
minimálně 42 %. 

Agrofinal je hlavním zá-
stupcem  francouzského 
šlechtění Euralis pro Čes-
kou republiku. Každá šlech-
titelská společnost má svou 
technologii a strategii pro 
neustálé přizpůsobování se 
náročným podmínkám trhu 
a klientských nároků. Šlech-
titelská společnost Euralis 
využívá nové, moderní tech-
niky genetického markero-
vání, která umožňuje zrych-
lený a přesný proces výběru 
rodičovských rostlin, aby 
jejich potomstvo splňova-
lo nároky tzv. P3 šlechtění. 
Tedy výkon (Performance), 
odolnost (Protection) a zis-
kovost (Profitability).

Prvním zástupcem P3 ge-
nerace hybridů v portfoliu 
společnosti Agro inal byl 
hybrid ES Imperio. V České 

republice zaregistrovaný 
již v roce 2018 po dvou le-
tech excelentních výsledků 
v pokusech ÚKZÚZ. Novin-
kou v sortimentu rovněž 
s parametry P3 šlechtění je 
evropská hvězda na trhu ES 
Capello, které je již zařazeno 
v poloprovozních pokusech 
i v testování na běžných plo-
chách. Vlastnostmi jsou si 
velmi podobné s ES Imperio, 
ovšem ES Capello je robust-
nější v habitu. Společně s ES 
Capello přibylo do nabídky 
společnosti Agro inal i ES 

Azurio, které je habituelně 
podobné ES Imperiu, ovšem 
s genetickou výbavou o 2 
generace šlechtění novější. 
Novinkou v portfoliu ses-
terské společnosti Candor 
je hybridní řepka Rythmie. 
Jedná se o velmi raný, bujný 
a vitální materiál. Na českém 
trhu se jedná o velmi odliš-
nou řepku oproti ostatním 
hybridům, která je zvláště 
vhodná pro pozdní termíny 
výsevu. 

Novinkou ve speciálním 
segmetu řepky ozimé pro rok 

2022 je odolný hybrid ES Cri-
terio, který se vyznačuje per-
fektní tolerancí vůči nádoro-
vitosti kořenů brukvovitých 
(Plasmodiophora brassicae). 
Jedná se o středně raný hyb-
rid středního vzrůstu, který 
byl pro své vynikající vlast-
nosti registrován v Polsku, 
kde se vyskytuje nádorovi-
tost kořenů ve vysoké míře. 
Hybrid zaručuje vysoké vý-
nosy a vysokou olejnatost 
na pozemcích, kde by ne-
bylo možné pěstovat řepky 
bez tolerance. Vyznačuje se 

velmi rychlým podzimním 
růstem, výborným přezimo-
váním a velmi rychlou jarní 
regenerací. Zdravotní stav 
je výborný jak vůči nádoro-
vitosti kořenů, tak i Phomě. 
Hybrid je nepoléhavý, odol-
nost vůči nepukavosti šešulí 
je vysoká. ES Criterio je mož-
né sít v pozdních termínech 
setí, vhodný je i do chladněj-
ších lokalit. Tyto své vynika-
jící vlastnosti potvrzuje pře-
devším v Moravskoslezském 
kraji, kde je výskyt nádorovi-
tosti vysoký. Doporučený vý-
sevek je 450 000 až 500 000 
semen na hektar. 

Dalším zástupcem speciál-
ního segmentu je osvědčený 
ES Decibel CL pro pěstování 
technologií Clear ield. Jedná 
se o plastický výnosný hyb-
rid nižšího vzrůstu s vyso-
kým obsahem oleje, který je 
nepoléhavý. Přednostmi jsou 
výborný zdravotní stav a ne-
pukavost šešulí, rychlý pod-
zimní vývoj, velmi dobré pře-
zimování a rychlí jarní vývoj.

Agro inal také nabízí od-
zkoušenou výnosnou linio-
vou odrůdu řepky ES Mam-
bo, která se stala v roce 2018 
nejvýnosnější linií v poku-
sech Agrada. 

Co říci závěrem? Rádi 
bychom poděkovali našim 
klientům za důvěru, kterou 
do nás vložili v průběhu 25 
let na trhu. Ti, kteří si nás vy-
brali, vědí proč, protože vy-
soký výnos začíná kvalitním 
osivem.
Ing. Michaela Škeříková, Ph.D.

Ing. Kristýna Kysilková
Agro inal s.r.o.

ES Capello, hybrid s výjimečnou výkonností
Společnost Agro inal v loňském roce 
uvedla úplně novou hybridní odrůdu ES 
CAPELLO, která patří k nejnovější genera-
ci šlechtění a začíná se díky excelentním 
výnosovým schopnostem velmi rychle 
prosazovat napříč Evropou. 

Každé narozeniny jsou důvodem k oslavě, 
ale ty kulaté a půlkulaté jsou jednoduše 
zásadnější, jsou to životní milníky. 
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Nejen o řepkách v Dubu nad Moravou
Ráno neslibuje slunečný den, ale je třeba se pustit do práce. Vnitř-
nosti z avie mizí jako vydatná supí večeře. Masa rukou a nohou 
běhá po poli, staví stany, řadí lavice…, v jedné linii, prosím! Občer-
stvovací stánek pro domácí pány bude stát za chvíli. Zástěny aby 
dovnitř nefoukalo, nepršelo, jsou doslova přikovány a konečně 
se mohou chystat oblíbené „dubácké“ škvarky a tlačenka. Mňam. 
Vlajky vlají jak o závod, oblačnost přibývá, tak bude pršet nebo 
nebude? Jediné, co se nehýbe, jsou modré stroje irmy P & L, spol. 
s r.o., stoicky dohlížející na hemžení okolo a připomínající díl od-
vedené práce při setí. Už stojí i další partnerský stan společnosti 
BIOCONT Laboratory, s.r.o. a polní den může začít.

Nachystáno, připraveno, první 
podpisy na presenční listině 
a už to frčí. Každé jaro a pod-
zim se v dohledu Kostela Očiš-
ťování Panny Marie v Dubu 
nad Moravou konají polní dny 
společnosti Limagrain přibli-
žující aktuální nabídku osiv. 
Dnes řepkový odrůdový pokus 
obsahuje také parcely s růz-
ným výsevkem. 

LG Arnold

Novinka, raný hybrid LG Ar-
nold, byl zaset přítomným 

přesným secím strojem Kin-
ze s výsevkem 25, 35 a 45 
rostlin/m2. Také standardně 
50 rostlin/m2 secím strojem 
Amazone. Pokusy budou sa-
mozřejmě vyhodnoceny stej-
ně jako výnos jednotlivých 
hybridů v odrůdovém pokusu. 
Ing. Vlasta Šimonková, před-
sedkyně představenstva, přiví-
tala všechny účastníky a uved-
la pár slov k aktuální strategii 
podnikání: zásadní útlum cho-
vu prasat a plánované rozšíře-
ní prodeje inálních masných 
výrobků z vlastní produkce. 

A jde se do pole…Parcela 
s pokusy byla obseta hybri-
dem LG Ambassador. Pokus 
byl zaset 18. 8. 2021 a jak 
na úvod představil Ing. Miro-
slav Doležel, vedoucí rostlin-
né výroby, dostal cca 150 kg N 
a 62! mm srážek k dnešnímu 
dni od 1. 1. 2022 (pozn. auto-
ra: druhý den po polním dni, 
25. května, napadlo vymodle-
ných 32 mm). Finální insekti-
cidní ošetření bylo aplikováno 
účinně, porost nenesl známky 
poškození ani od blýskáčka, 
ani bejlomorky. Dlouho oče-
kávané srážky zajistí naplně-
ní HTS již dobře vyvinutých 
semen v dlouhých luscích. 
Pojďme k samotným odrů-
dám. Vedle dobře známého 
a pěstovaného hybridu LG 
Architect stál vedle o pár cm 
nižší (nejnižší odrůda v sorti-
mentu) hybrid LG Ambassa-
dor. Menší vzrůstem ale nikoli 
výnosem a úspěchy, které do-
sáhl na pokusných a běžných 
plochách. V postregistračních 
pokusech ÚKZÚZ SDO 2019-
2021 dosáhl výnosu 119 % 
na průměr kontrolních odrůd, 
je 3. nejpěstovanějším hybri-
dem v ČR, 3. nejvýnosnějším 

u pěstitelů – členů SPZO a vů-
bec nejpěstovanější hybridem 
v Německu. Za úspěchem stojí 
nejširší soubor genetických 
pojistek, které v současné 
době může konvenční hybrid 
vůbec mít. Doslova pojišťují 
nadstandardně vysokou úro-
veň výnosu v rozmanitých 
půdních, klimatických i tech-
nologických podmínkách. 
Praxe to jednoznačně potvr-
zuje. Prezentované novinky 
raný LG Arnold a středně raný 
LG Auckland doplnily ještě 
ty speciální: do technologie 
Clear ieldR LG Constructor CL 
a hybrid LG Scorpion odolný 
nádorovitosti brukvovitých. 
Detailní informace k vlast-
nostem hybridů včetně video 
a fotodokumentace LG Ar-
nold a LG Auckland najdete 
na www.lgseeds.cz. 

Pěstitelé se tradičně 
na těchto polních dnech po-
tkávají s kolegou Petrem 
Procházkou. Dnes jej při pre-
zentaci odrůd obilnin zod-
povědně zastoupil kolega 
Ing. Jiří Šťastný, který čerstvě 
posílil tým Limagrain na jižní 
Moravě pro osiva obilnin, lus-
kovin a lnu. 

Pšenice LG Mondial.

Hned v úvodu svého vystou-
pení poukázal na čerstvou 
novinku letošního roku - 
pšenici LG Mondial. Jedná 
se o poloranou, plastickou 
odrůdu, která dosahuje špič-
kových výnosů ve všech pěs-
titelských oblastech. V regis-
tračních zkouškách ÚKZÚZ 
2019-2021 byla vůbec nej-
výnosnější odrůdou, výrazně 
překonala obě kontroly John-
son a Frisky a dokonce i hyb-
ridní pšenici. Dále popsal 
ranou Áčkovou odrůdu LG 
Absalon, jejíž velkou před-
ností je rezistence proti pra-
vému stéblolamu (gen Pch1), 
celkově výborný zdravot¬ní 
stav, velmi dobrá odolnost 
proti poléhání a výborná po-
travinářská kvalita. Je vhod-
ná i do sušších oblastí a to-
leruje pěstování po obilnině 
i kukuřici. České, hrubčické 
šlechtění v aktuální nabídce 
společnosti Limagrain repre-
zentuje další Áčková pšenice 
LG Dita. Je vhodná zejména 
do ŘVO a BVO, kde výnosem 
překonává i některé krmné 
odrůdy. Pěstitelé v intenziv-
ních oblastech ocení vysokou 
odolnost proti poléhání a to-
leranci k pozdnímu setí a setí 
po obilnině. Podobné vlast-
nosti charakterizují i, tento-
krát německého šlechtěnce, 
LG Keramik. Je vysoce odolný 
mrazu, má dobrý zdravotní 

stav s velmi dobrou odolnos-
tí proti poléhání. LG Kera-
mik je středně raná odrůda, 
pouze o 2 dny pozdnější než 
Bohemia, vhodná i do teplej-
ších a sušších oblastí. Jako 
poslední pšenici vzpomněl 
Crossway. Jedná se o inten-
zivní odrůdu s kvalitou A, 
vhodnou do všech oblastí, 
nejvyšších výnosů dle ÚKZÚZ 
dosahuje v ŘVO a BVO. Zau-
jme typicky zelenou barvou 
a širokým praporcovým lis-
tem. Bonusem této odrůdy je 
rezistence proti larvám plo-
domorky plevové (gen Sm1). 
Ing. Štastný ještě představil 
dvě novinky ozimých ječme-
nů: ranou, výnosnou a plas-
tickou víceřadou odrůdu 
Picasso a dvouřadou velmi 
ranou odrůdu Valerie, která 
vyniká výnosem a velmi vy-
sokou HTZ zrna okolo 55 g.

BIOCONT Laboratory s.r.o. 

Tradičním spolupořada-
telem je také společnost 
BIOCONT Laboratory s.r.o. 
zastoupená Ing. Martinem 
Bagarem, PhDr. a produk-
ty pro biologickou ochranu 
a výživu rostlin. Tato irma 
je aktivní zejména v ochra-
ně kukuřice proti zavíječi 
kukuřičnému pomocí biolo-
gického prostředku Tricho-
Let prováděnému leteckou 
aplikací. Ing. Bagar nám ale 
představil dva produkty do 
řepky: „FREE N100® je bak-
teriální prostředek, který 
obsahuje bakterie Azotobac-
ter chroococcum, které žijí 
na kořenech rostlin a váží 
vzdušný dusík. Máme řadu 
výsledků, kdy aplikace pro-
středku FREE N100 zvýšila 
výnos při stejné úrovni hno-
jení. Daleko zajímavější je 
však opačný postup, kdy sní-
žíme dávky dusíkatých hno-
jiv zhruba o 30–50 kg a ap-
likace bakterií nám zajistí 
dorovnání výnosu na poža-
dovanou úroveň. Tato strate-
gie má dvojí výhodu. Za prvé 
ušetříme náklady ve formě 
drahých, minerálních hnojiv 
a za druhé, při nižší úrov-
ni obsahu dusíku v půdě 
mají rostliny větší motivaci 
podporovat dusík asimilu-
jící bakterie a tvořit si du-
sík samy.“ Je důležité dodat, 
že s FREE N100® příprav-
kem byla na platformách 
Limagrain založena řada 
pokusů, které budou při 
sklizni vyhodnoceny. Druhý 
představený přípravek HE-
LIOCOVER vyrobený na bázi 
pryskyřic z borovic omezuje 
předsklizňové a sklizňové 
ztráty řepky a luskovin. 

Zemědělská technika P&L

Kousek přes pole, z Hrubčic, 
k nám mimořádně zavítala 
i společnost P&L s přesným 
secím strojem Kinze 3500 8R 
Interplant, Köckerlingem All-
rounder – Flatline 6 m a Ta-
trou Phoenix 6x6. Bližší infor-
mace k nim prezentoval pan 
Jakub Nábělek. Z předností 
technologie setí v úzkořádku 
podtrhl fakt, že secí stroj seje 
semena na konečnou vzdále-
nost 37,5 cm v řádcích s přes-
ně nastaveným počtem je-
dinců na hektar. Také uložení 
osiva do půdy je z hlediska do-
držení hloubky podstatně pre-
ciznější, než jak je tomu u kla-
sických secích strojů na obilí. 
Účastníci akce mohli posoudit, 
že porost po secím stroji Kin-
ze byl vyrovnaný a silný. Výho-
dou této technologie je snadná 
změna rozteče řádků ze 75 cm 
na 37,5 cm, a to přímo na poli 
během několika minut. Secí 
stroj lze navíc využít k setí 
kukuřice, slunečnice, tak i sóji. 
Dále pan Nábělek pozname-
nal, že úzkořádková techno-
logie vykazuje pro všechny 
plodiny vyšší výnos a pro ku-
kuřici na mírně erozně ohro-
žených pozemcích také vyšší 
protierozní ochranu. Secí stroj 
Kinze je ideální variantou pro 
setí do nezpracované půdy, 
meziplodin, po sklizni na GPS, 
zakládání porostu v systému 
směsných kultur, jakož i pro 
klasicky zpracovanou půdu. 
Dalším představeným strojem 
byl Köckerling řady Flatline 
patřící do rodiny strojů All-
rounder. Ty mají velmi stabilní 
rám konstruovaný na první 
podmítky radličkovými stroji, 
vyznačující se vysokou prů-
chodnou výškou a podélnou 
světlostí rámu omezující 
ucpávání. Řada Flatline má 
6-ti řadou kon iguraci pracov-
ních orgánů, dvojité slupice, 
dále jej lze vybavit buď smy-
kovací deskou nebo nožovými 
válci, které významně pomá-
hají k zapracování vzešlých 
výdrolů, rostlinných zbytků 
po řepce a kukuřici, a při jar-
ní předseťové přípravě hrubé 
brázdy. 

Krátce před vyhlášením 
tomboly se do práce pustil 
umělecký řezbář Jaroslav Pe-
cháček. Tradičně vyřezává 
mnoha typy motorových pil 
hlavní cenu přímo před zra-
ky přihlížejících. Mohutného 
výra vyhráli domácí, Dubští. 
Bude krášlit interiér vchodové 
haly správní budovy družstva. 

Těšíme se ve zdraví na vi-
děnou mezi kukuřicemi v září. 

Ing. Milena Mařáková, 
Limagrain

Novinka, raný hybrid LG Arnold, byl zaset přesným secím strojem Kinze 3500 8R Interplant na vzdálenost 37,5 cm s přesným 
výsevkem 25, 35 a 45 rostlin/m2.

Zhruba stovce návštěvníků byly vedle řepkových pokusů představeny také stroje fi r-
my P&L: přesný secí stroj Kinze 3500 8R Interplant, Köckerling Allrounder – Flatline 
6 m a Tatra Phoenix 6x6.
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Zajímavých výsledků bylo 
dosaženo stimulací osiva 
různých plodin, kde vědecké 
zprávy ukázaly následující 
nálezy: „Zvýšení energe-
tického potenciálu osiva; 
zvýšení rychlosti klíčení, 
procenta klíčivosti i klíčící 
energie, rovnoměrnost klí-
čení a zvýšená vitalita se-
men; rychlejší vývoj rostlin 
; zvyšování odolnosti vůči 
nemocem; vliv na aktivitu 
alfa-amylázy a koncentraci 
volných radikálů v seme-
nech, které by mohly de-
aktivovat jejich dormanci; 
vliv na dýchací proces, fo-
tosyntetickou aktivitu a ob-
sah chlorofylu v rostlinách“ 
(Aladjadžijan a Kakanakova, 
2008; Durková, 1993; Gla-
dyszewska, 2006; Hernan-
dez a kol., 2005, 2006, 2007, 
2008; Jun Lin a kol., 2007; 
Starzycki a kol., 2005). 

V českém prostředí se 
touto problematikou zabý-
vali prof. Šebánek a prof. Ří-
movský, kteří konstatovali 
již v roce 1986 resp.1989: 
„Vliv laseru jako monochro-
matického paprsku s vy-
sokou hustotou světelné-
ho záření může zasahovat 
do četných fotobiologických 
procesů v rostlinách v sou-
vislosti s fotosyntetickými 
pigmenty a redoxsystémy 
přes fytochrom až po vzta-
hy k nukleovým kyselinám, 
enzymům a fytohormonům. 
Laserové ozařování se také 
ukázalo jako aktivní ve vzta-
hu k tvorbě adventivních ko-
řenů jeho pozitivním vlivem 
na aktivitu endogenních fy-
tohormonů“

Základní výzkum již tedy 
otevřel cesty pro provozní 
aplikaci nadějných labo-
ratorních výsledků z celé-
ho světa, které se shodují 
na tom, že laser podporuje 
počáteční fáze růstu plo-
din a rozvíjí kořenovou 

soustavu!! Jednotlivé po-
kusy ovšem dosud narážely 
na praktickou proveditel-
nost, neboť dosavadní labo-
ratorní expozice se nedařilo 
absorbovat do osiva v poža-
dovaném čase a kvalitě, kte-
rá by umožnila pěstitelům 
stabilní pro it. Příčiny dosa-
vadního neúspěchu vidíme 
v nevhodném technickém 
řešení (nerovnoměrné roz-
mítání laserového paprsku, 
omezená nabídka a výkon 
laserů aj.) a stagnaci apliko-
vaného výzkumu.

Novou nadějí na efektiv-
ní, prakticky využitelnou 
laserovou stimulaci se stala 
metoda FYTOLASER, která 
využívá vysoce variabilní 
zařízení pro široké spekt-
rum použití. Obsahuje lasery 
nové generace volitelných vl-
nových délek a výkonů a op-
tomechaniku pro distribuci 
laserového záření na vrstvu 
osiva na páse. Zvolená kon-
igurace využívá rozmítání 

laserového svazku do linie 
pomocí rotujícího polygo-
nu, který umožňuje úpra-
vu a distribuci laserového 
svazku tak, aby pokryl osivo 
s vysokou rovnoměrností 
a zvolenou expoziční dávkou. 
Intenzita laserového svazku 
je upravována běžnou opti-
kou, expozice je nastavena 
rychlostí posuvu pásu.

Metoda FYTOLASER má 
za sebou tříleté pozitivní 
výsledky. Maloparcelní, po-
loprovozní i provozní testy 
ukazují na skutečný průlom 
ve fyzikální stimulaci osiva, 
neboť se jedná o metodu 
efektivní, nákladově přijatel-
nou a rychle návratnou!! 

Základním úspěchem pro 
využití laseru v zemědělství 
je použití vhodné vlnové 
délky, stumulační expozice, 
intenzity laserového svazku 
a rovnoměrná aplikace zá-
ření. Pro různé plodiny jsou 

účinné různé vlnové délky 
a různé expozice, přičemž 
rovnoměrnost aplikace sti-
mulační dávky je základním 
faktorem její reprodukova-
telnosti. Metoda FYTOLA-
SER je nejvíce propracovaná 
u cukrovky a řepky ozimé, 
velmi nadějné výsledky 
dosahuje u ječmene jarní-
ho, máku, sóji i brambor, 
ostatní plodiny jsou ve fázi 
testování. Její praktická 
využitelnost je ověřována 
ve spolupráci s univerzita-
mi, šlechtiteli a VÚ v malo-
parcelních a poloprovozních 
pokusech, nejlepší varianty 
jsou pak nabídnuty pěstite-
lům pro provozní využití. 

FYTOLASER, aplikovaný 
na cukrovku, se podílí na na-
výšení hektarového výnosu 
polarizačního cukru, což je 
základ ekonomického efektu 
pro pěstitele. Rovněž se uka-
zuje, že má i vliv na snížení 
obsahu melasotvorných látek 
(PCM), čímž se podílí na lepší 
výtěžnosti bílého cukru při 
zpracování bulev v cukro-
varu!! Tato skutečnost byla 
zjištěna ve dvou nezávislých 
laboratořích z různých stano-
višť v ČZU Praha (Prof. Pul-
krábek) a cukrovaru Opava. 
(tab.1, tab. 2 ).

Výborné výsledky z polo-
provozních pokusů s cukrov-
kou v ZD Unčovice jsou již 
dnes využívány mnoha členy 
Svazu pěstitelů na běžných 
plochách a rovněž skupina 
moravských a slovenských 
cukrovarů založila pěstební 
plochy s exponovaným osi-
vem pro následné provozní 
testování především na ob-
sah PCM.

Rovněž řepka ozimá vel-
mi pozitivně reaguje na la-
serovou stimulaci. Na všech 
lokalitách jsme zaznamenali 
vyrovnanější porosty, silnější 
kořenové krčky, vyšší rostliny 

s větší listovou pokryvností, 
silnější kořenovou soustavu 
s bohatým kořenovým vláše-
ním, vyšší tvorbu produktiv-
ních větví a šešulí a lepší zdra-
votní stav. Tyto vlastnosti se 
promítají do lepšího výnosu, 
kdy již jeho nepatrné navýše-
ní zajišťuje zajímavý pro it!!

V průběhu jara 2022 byla 
prováděna agrobiologic-
ká kontrola porostů řepky 
ozimé. Z výsledů je patrné 
(Tab. 4), že nejvíce výnoso-
tvorných prvků mají již dříve 
úspěšné varianty expozice 
pro řepku. (Tab. 3). Varianty 
4-8 a 42-8 ukazují významně 
zvýšený počet větví i výnoso-
tvorných prvků (květů a še-
šulí) na terminálu. "Osazení 
terminálu" je evidentně po-
zitivně ovlivněno ošetřením 
osiva laserovou stimulací 
metodou FYTOLASER.

Laserová stimulace osiva 
není náhradou pečlivé agro-
techniky, výživy a ochrany, ale 
podílí se na lepším využití ge-
netického potenciálu plodin!! 
Budoucí další rozšíření vidí-
me ve spolupráci s osivářský-
mi irmami, případně majiteli 
odrůd, které mohou zařadit 
FYTOLASER 
do svých vý-
robních tech-

nologií. Věříme, že fyzikální 
stimulace může být výzvou 
i pro akademickou obec, ne-
boť může přispět základním 
i aplikovaným výzkumem 
k dalšímu poznání, neboť po-
stupné zavádění Green dealu 
nás bude nutit hledat nové 
přístupy a technoogie!!! 

Ing. Jaroslav Skopal
RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D.

www.fytolaser.cz

ROSTLINNÁ

Laserová stimulace osiva metodou FYTOLASER
Historie testování laserového světla v ze-
mědělství začalo záhy po jeho objevu před 
více jak 50ti léty v různých částech světa. 
V renomovaných laboratořích se výzkum-
níci zabývali interakcí laserového svazku 
s biologickým materiálem a hledali mož-
nosti jeho využití v zemědělství. 

Laserová 

expozice

Výnos (t/

ha)
Relat. (%)

Cukernatost 

(%)
Relat. (%)

Výnos 16% 

(t/ha)
Relat. (%)

Výnos 

polar.cukru 

(t/ha)

Relat. (%) PCM

Výnos bílé-

ho cukru 

(t/ha)

Relat. (%)

Kontrola 139,30 100 17,2 100,0 149,7 100,0 24,0 100,0 1,63 21,7 100,0

1 – 4 144,27 104 18,4 107,0 165,9 110,8 26,5 110,8 1,34 24,6 113,5

1 – 8 154,17 111 18,1 105,2 174,4 116,5 27,9 116,5 1,39 25,8 118,8

12 – 4 150,30 107 17,9 104,1 168,1 112,3 26,9 112,3 1,52 24,6 113,5

Tabulka 2: Vliv ošetření osiva metodou FYTOLASER na výnos bulev, cukernatost a výtěžnost bílého cukru v Senici na Hané - Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. 2020

Varianta
Výnos 

bulev

Počet 

bulev
Cukernatost

Výnos pol.

cukru
Draslík Sodík Aminodusík

Zbytek 

cukru 

v melase

Výtěžnost

Výnos 

bílého 

cukru

Výnos 

bulev 

na 16%

Dalmatin (t.ha‐1) (tis.ks.ha‐1) (%) (t.ha‐1) (mmol.100g‐1) (mmol.100g‐1) (mmol.100g‐1) (%) (%) (t.ha‐1) (t.ha‐1)

Kontrola 80,6 95,4 14,7 11,9 3,31 1,74 2,05 1,57 8,23 6,6 72,6

FYTOLASER 83,5 98,6 15,2 12,7 3,27 1,53 2,06 1,52 8,62 7,2 78,4

% 103,6 103,4 103,4 106,7 98,8 87,9 100,5 96,8 104,7 109,1 108,0

Analýza porostu bulev cukrové řepy v Senici na Hané - Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. 2020

Varianta Vzcházivost Počet rostlin Hmot. bulvy Hmot. bulvy Hmot. bulvy Sušina Sušina

Dalmatin % tis. / ha minimální - g maximální - g průměrná - g % g

Kontrola 83,7 95,4 670 1574 962,8 20,5 197,4

FYTOLASER 86,5 98,6 850 1456 1093,8 20,8 227,7

 % 103,3 103,4 126,9 92,5 113,6 101,5 115,3

Tabulka 3: Poloprovozní pokus s řepkou InV 1266 CL - Budětsko 2020 – 2021

FYTOLASER t / ha %  (+ / - t) / ha

Expozice 12 – 8 4,00 105 0,2

Expozice 4 – 8 4,25 112 0,45

Expozice 42 – 8 4,44 117 0,64

Konrola 3,80 100 0,00

3.5.2022 Inv 1266 CL Poloprovozní pokus Budětsko 2022 -

FYTOLASER 

expozice
Počet větví

Počet šešu-

lí s opa-

deným 

okvětím

Počet ještě 

kvetoucích 

květů

Počet 

funkčních 

výnoso-

tvorných 

prvků

Výpadek 

šešulí 

(ožrané 

škůdci)

Celkový 

počet 

prvků 

založených 

na termi-

nálu

KONTROLA 9 22 14 37 11 48

 var. 4 – 8 12 36 14 50 8 58

var. 42 – 8 11 35 17 52 19 71

var. 12 – 8 10 29 14 42 9 51

var. 2 – 8 10 29 14 43 9 52

Tabulka 1: Vyhodnocení laserové stimulace osiva cukrovky BTS 555 v maloparcelních pokusech v Žabčicích (Mendelova univerzita) – 2021 

Tabulka 4

Třířádkový pokus v Žabčicích BTS 555 - FYTOLASER vpravo (2), kontrola vlevo (1)

Nasazení šešulí a květů – FYTOLASER 
vlevo

Bc. Tomáš Raška, hlavní agronom 
ZD Unčovice: „Metodu FYTOLASER 
úspěšně vyhodnocujeme v našich 
pokusech již 4.rokem. Pozitivní 
výsledky vedly k jejímu rozšíření 
na celou plochu cukrovky a řepky 
a zahájili jsme úspěšně i testování 
sóji.“
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Nejnovější pšenice RAGT v roce 2022

RGT RITTER

Letošní největší novinkou, 
u které již bude k dispozici 
dostatek osiva ve stupni C1, 
je polopozdní kompenzační 
pšenice RGT RITTER.

Podle hodnocení v němec-
kých registračních zkouškách 
dosahuje RGT Ritter velmi 
vysokého výnosu a od ostat-
ních pšenic se liší špičkovým 
zdravotním stavem, nejlep-
ším v celém sortimentu re-
gistrovaných A odrůd. RGT 
Ritter vyniká v A jakosti 
s vysokou stabilitou čísla po-
klesu, charakteristickou pro 
německý sortiment. Výnos 
tvoří silným a produktivním 
klasem s vysokým počtem 
zrn v klase a s relativně vel-
kou HTZ okolo 49 g. Jedná 
se tedy o typickou klasovou 
odrůdu se střední odnoživos-
tí a s vysokou kompenzační 
schopností.

Rostliny jsou středně vy-
soké a nepoléhavé a skvě-
lý zdravotní stav zaručuje 
stabilní výnos a kvalitu i při 
omezené fungicidní ochraně.

RGT Ritter jsme 
v loňském roce tes-
tovali na mnoha 
poloprovozních plo-
chách a i v českých 
podmínkách se potvrdil vý-
borný zdravotní stav: padlí, 
braničnatky, stéblolam, DTR, 
rzi a k tomu mimořádná odol-
nost poléhání a to vše podpo-
řené výborným výnosem.

Zajímavé výsledky přináší 
vyhodnocení poloprovozní-
ho pokusu v Dobroměřicích 
v okrese Louny.

Dlouhodobě se jedná 
o jednu z nejsušších oblastí 
v České republice, která se 
nachází v krušnohorském 
srážkovém stínu, takže je zde 
nutné přemýšlet o smyslupl-
nosti vynaložených nákladů. 
Pokus, který obhospodařuje 
Rolnické družstvo Dobro-
měřice, je veden na nízké 
intenzitě a bez morforegula-
ce, stejně jako běžné plochy. 
V loňském roce ale od květ-
na přišlo na danou lokalitu 
atypicky mokré počasí, které 
přineslo problémy s poléhá-
ním a zdravotním stavem. 

Během červnových polních 
dnů byly porosty nadstan-
dardně vysoké a na místní 
poměry husté. Červenec pak 
ukázal, které odrůdy doká-
zaly ustát i takto náročné 
podmínky.

Výsledky poloprovozního 
pokusu jsou shrnuty v gra-
fu č. 1. Zajímavé je doplnění 
o hodnocení poléhání všech 
odrůd z 20. července (1 = 
nejlepší odolnost poléhání, 
5 = nedostatečná odolnost), 
které poměrně zásadně ko-
responduje s výsledným vý-
nosem.

Potěšilo nás, že se potvr-
dily parametry RGT Rittera 
z německých registrací.

První zkušenosti z provozní, 
respektive množitelské plo-
chy, získal v ČR pan ing. Pa-

vel Felcman ze ZD Dobruška 
ve východních Čechách:
„Množitelského materiálu jsme 
nedostali mnoho a proto jsem 
se s výsevem, který proběhl 8. 
října 2020, dostal na pouhých 
135 kg/ha, což odpovídalo 
méně než 3 MKZ/ha. Předplo-
dinou byla kukuřice na siláž. 
Další vedení porostu na bo-
nitním pozemku bylo velmi 
intenzivní. Hnojení dusíkem 
na úrovni 186 kg/ha bylo 
rozděleno na dvě dávky ledku 
(69 kg N) a dvě dývky po 150 l 
DAMu se Stabilurenem (117 kg 
N) – zejména poslední dávka 
před vymetáním byla navýše-
na o 20 kg N oproti normálu.

Po jarní regeneraci byl po-
rost velmi silný, vyrovnaný 
a dobře odnožený. S ohledem 
na nadprůměrný zdravotní 
stav byla potřeba pouze jedna 
aplikace fungicidu Revycare 
společně s regulátory Fabulis 
OD 0,6 l/ha a Tridus 0,2 l/ha. 
Další aplikaci do klasu jsem již 
nevyužil.

Sklidili jsme 9,06 t/ha. RGT 
Ritter mi svými nároky při-
pomíná RGT Reform. Chce 
na lepší pozemky s dostat-
kem vláhy. Určitě je to pšenice 
vhodná do vysoké intenzity. 
Důležitá je jeho odolnost k po-
léhání. A má krásné, plné zrno. 
Pěknější než většina ostatních 
klasových odrůd. HTZ se pohy-
bovala kolem 48 g.“

Aktuálně máme v ČR za-
seto přibližně 2000 ha této 
novinky a věříme, že díky 
spolehlivosti a jednoduchým 
agrotechnickým nárokům se 
RGT Ritter zařadí mezi nejvý-
znamnější odrůdy u nás.

RGT BORSALINO

Ve velmi raném sortimentu je 
aktuální novinkou RGT BOR-
SALINO.

RGT Borsalino je osinatá 
pšenice s vynikajícím výno-
sem. Rostliny jsou nižší, mra-
zuvzdorné a vysoce odolné 
poléhání. Na základě výsled-
ků poloprovozních pokusů 
prováděných po celé České 
republice můžeme potvrdit, 
že výborně zvládá i pozdní 
výsevy. Vzhledem k osinám 
není preferovaná černou 
zvěří a zároveň lépe využívá 
vzdušnou vlhkost.

Navíc díky velmi dobré 
odolnosti fuzáriím umož-
ňuje setí po kukuřici. Vzhle-
dem k celkově vynikajícímu 
zdravotnímu stavu obvykle 
postačí základní fungicidní 
ošetření.

RGT Borsalino zdravotním 
stavem zapadá do našeho vý-
běru nových, zdravých a spo-
lehlivých odrůd. Na polních 
dnech vás upoutá svou světle 
zelenou barvou.

RGT REVOLVER

Po letech, kdy byly v popře-
dí zájmu především odrůdy 
pšenice s potravinářskou 
kvalitou, se v poslední době 
začínají stále více prosazovat 
i krmné odrůdy. Důvody této 
změny jsou čistě racionální: 
nižší náklady na pěstování, 
vysoký výnosový potenciál 
a menší cenový rozdíl mezi 
výkupní cenou potravinářské 
a krmné pšenice. Kromě výše 
zmíněných aspektů jsou dů-
ležité i agrotechnické vlast-
nosti nových odrůd. Zdra-
votní stav, odolnost poléhání, 
adaptabilita variabilním pod-
mínkám ročníku, stabilita 
pádového čísla atd. To vše 
rozhoduje o výběru vhodné 
odrůdy do osevního postupu.

Vysoký potenciál se skrý-
vá i v novince z naší nabídky 
krmných pšenic, v odrůdě 
RGT REVOLVER, která úspěš-
ně prošla státními odrůdový-
mi zkouškami v SRN, v Ho-
landsku a v Polsku (2018-20). 
První množitelské plochy 
byly založeny pro sklizeň 
2021 a aktuálně je tato odrů-
da vyseta i v ČR. První osivo 
bude pro zájemce připravené 
na podzim 2022 a rádi vám 
RGT Revolver představíme 
v rámci většiny významných 
polních dnů.

Během státních zkoušek se 
RGT Revolver pyšnil mimo-
řádným výnosovým poten-
ciálem. V SRN je hodnocen 
v obou stupních intenzity nej-
vyšší známkou 9. Také v ná-
sledném testování (2021), 
v tzv. Spolkovém odrůdovém 
pokusu, kde jsou porovná-
vány nejnovější registrované 
odrůdy a nejnadějnější odrů-
dy státních zkoušek, potvrdil 
svůj výkon. Tento typ pokusu 
je velmi zajímavý, poněvadž 
pěstitelům přináší srovnání 
nejžhavějších novinek a dal-
ších kandidátů, kteří jsou 
připraveni pro využití v pra-
xi a žádné jiné srovnání není 
takto aktuální. Pokus využívá 
stejnou metodiku zkoušení 
jako německé státní odrů-
dové zkoušky a širokou síť 
lokalit (35 lokalit po třech 
opakováních).

Kromě výnosu je RGT 
Revolver mimořádný ještě 
v další charakteristice a tou je 
zdravotní stav. Po áčkové pše-
nici RGT Ritter, která se chlubí 
označením nejzdravější A od-
růdy v SRN, lze konstatovat, 
že hodnocení odrůdy RGT 
Revolver je ještě o něco lepší. 
RGT Revolver patří mezi od-
růdy, které lze za příznivých 
podmínek ročníku pěstovat 
bez použití prvního fungicid-
ního ošetření. Výtečné hod-
nocení rzi pšeničné i plevové, 

jedno z nejlepších hodnocení 
odolnosti braničnatkám, pad-
lí, ale i výborný zdravotní stav 
klasu jsou obrovskou devizou 
této novinky.

Poslední mokré žně nám 
opět připomněly i důležitost 
dalšího parametru, stability 
pádového čísla, která je u od-
růdy RGT Revolver hodno-
cena označením +, podobně 
jako u odrůdy RGT Reform.

Obsah NL je nízký, hodno-
cený číslem (2), obsah škrobu 
vysoký, sediment vysoký (8).

Výnos je tvořen kombi-
nací vysoké produktivity 
klasu, vysokým počtem zrn 
na klas, střední HTS a střed-
ní až vyšší hustotou porostu. 
Odolnost poléhání je v SRN 
hodnocena na úrovni odrůdy 
RGT Reform (6) a stejně tak 
je hodnocena i odolnost vy-
zimování (6). K tomu navíc 
nabízí i odolnost plodomorce 
plevové. Velmi dobrých vý-
sledků dosahuje i v pozdním 
termínu výsevu a podobně 
jako RGT Reform patří mezi 
seťově univerzální odrůdy.

Pokud stále ještě váháte, 
nevadí. Máte čas si vše ne-
chat projít hlavou. Jak to ale 
zatím podle dostupných dat 
vypadá, tak nemusíte mít 
obavy. RGT Revolver není 
žádná ruská ruleta. Pokud 
se rozhodnete a budete chtít 
novinku vyzkoušet, připra-
vujeme určité množství osiva 
na běžné plochy a dostatečné 
množství do množení pro 
osivářské společnosti.

RGT SPECIALIST

RGT Specialist je materiál 
vyšlechtěný na šlechtitel-
ské stanici RAGT v Silstedtu 
(SRN), stejně jako odrůdy 
RGT Reform, RGT Rebell, RGT 
Depot a další. Při zkoušení 
v ČR nás v roce 2020 zaujal 
výtečným zdravotním sta-
vem, zvláště svojí výbornou 
odolností klasovým fuzáriím. 
Z testovacích lokalit to bylo 
nejvíce viditelné v Hulíně 
(okr. Kroměříž, Haná). Tuto 
odolnost potvrdil i v roce 
2021 v Kroměříži, na parcel-
kách ZVÚ, po umělé infekci 
fuzáriemi do klasu.

Odrůdou RGT Specialist 
nabízíme pěstitelsky nená-
ročnou pšenici s výborným 
výnosem. Nenáročnost je 
dána výborným zdravotním 
stavem, velmi dobrou odol-
ností k poléhání, tolerancí 
k předplodině a termínu setí. 
Mezi přednosti lze zahrnout 
i ranost, odrůda je středně 
raná až polopozdní.

Ing. Petr Shejbal
Ing. Pavel Stehlík

Ing. Marcela Shejbalová
VP AGRO, spol. s r.o.

Odrůdám ozimé pšenice, které jsou nabízeny v České republice, 
jednoznačně dominuje RGT REFORM. 
Žádné jiné pšenici se v novodobé historii nepodařilo v rámci střed-
ní Evropy dosáhnout takových pěstebních ploch jako právě RGT 
Reformovi. A to nejen jednou, ale mnoho let po sobě. Důvodem tak 
široké obliby je adaptabilita na různorodé ročníky, stabilní výnos, 
A kvalita, dobrá odolnost poléhání a mrazuvzdornost. Navíc výbor-
ně snáší velmi pozdní výsevy. Ačkoliv nijak neopouští-
me tuto skvělou odrůdu, chystáme pro vás novinky 
v celém spektru ranosti a kvality:

Celkem – 
zdravotní 

stav
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SU TARROCA – první množitelská 
plocha = první perfektní zkušenost

Nejen že jsou zde často za-
kládány maloparcelkové po-
kusy, ale také poloprovozní 
pokusy s pořádáním polních 
dnů irem SAATEN-UNION 
a RAPOOL. Velmi význam-
nou roli hraje i předstihové 
množení nově registrova-
ných odrůd. Tak, jako zde 
začínaly např. odrůdy BEC-
KENBAUER, CHIRON, JOHN-
SON, AMIDALA, byla zde také 
založena první množitelská 
plocha odrůdy SU TARROCA.

Poněvadž se očekává 
enormní zájem o osivo 
na podzim 2022, cíl byl jas-
ný. Vyprodukovat maximální 
množství výstupního osiva 
pro založení dalších mno-
žitelských ploch. Bohužel 
podmínky setí na podzim 
2020, kdy se zakládala tato 
první množitelská plocha, 
byly dosti složité. Velmi ob-
tížně se také hledal vhodný 
pozemek.

Porost byl založen až 
na konci října 2020. Přesto 
díky velmi rychlému počá-
tečnímu růstu se podařilo 
provést podzimní herbicidní 
ošetření spojené s podporou 
odnožování, a to manganem 
v plné dávce. Na CCC už bylo 
bohužel chladno. SU TARRO-
CA dostala na podzim ještě 
20 kg močoviny foliárně.

Na jaře, ihned po provede-
né první jarní inventarizace, 
byl sestaven plán opatření, 
který měl jasný úkol, a to 
nastavit porost na cílovou 
hustotu maximálně 550–600 
plnohodnotných klasů na 1 
m2. Tedy mravenčí a přesná 
práce s trinexapac-ethylem 
v kombinaci s mikro dávkou 
CCC a vhodně zvolenou re-
generační dávkou N. Pak již 
jen stačilo doslova „naprat“ 
porost dusíkem v té nejdůle-
žitější fázi, tedy v EC30–31, 
kdy se formuje klas.

SU TARROCA nemá pro-
blém s poléháním, proto se 
ještě ve fázi EC 32 provedla 
další podpora dusíkem do již 
založených kvítků v klase. 
Docílili jsme tím neuvěřitel-
né inální produktivity klasu 
2,0–2,1 g. Potenciální výnos 
ke sklizni tak byl přes 10 tun 
z ha. I přes poměrně deštivý 
průběh závěru vegetace ne-
bylo třeba dramaticky řešit 
fungicidní ochranu. Jeden 
„širokospektrál“ na prapor-
cový list a běžný tebucona-
zol na klas v době květu bo-
hatě postačil.

Po odsečení souvratí 
a přesném zvážení vypro-
dukovaného osiva jsme se 
všichni s úžasem a s obrov-
skou úctou museli poklo-
nit šlechtiteli za takovýto 
mimořádný úspěch. Výnos 
SU TARROCY 9,2 tun v čis-
tém osivu je opravdu pec-
ka! Veškeré vyprodukované 
osivo bylo použito pro za-
ložení množitelských ploch 
ve stupni SE3/E a zejména 
E/C1. Již v letošním roce 
tak první zájemci mohou 
zasít tuto skvělou odrůdu 
i na svých polích.“

Přehled osivářských fi rem, 
které nezaváhaly a odrůdu 
SU TARROCA pro vás již 
založily:
• AGROKOP HB, s.r.o.
• Březovská zemědělská, a.s.
• ELITA semenářská, a.s.
• OLSEED, a.s.
• OSEV jih, s.r.o.
• OSEVA, a.s.
• OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.
• OSIVA BORŠOV, spol. s r.o.
• Trio-D, s.r.o.
• ZZN Pelhřimov, a.s.
• ZZN Polabí, a.s.
• SAATEN-UNION CZ s.r.o.

Ing. Luděk Novotný
produktový manažer obil-

nin SAATEN-UNION CZ s.r.o.

POPIS ODRŮDY

Po delší době se na český trh 
dostává opravdu rekordně 
výnosná pšenice s českou 
registrací, a to v potravi-
nářské kvalitě. Na kontrolní 
odrůdy dosahuje v průměru 
úctyhodných 109 % (ošetře-
ná varianta), a to za tři roky 
státních zkoušek. S odrůdou 
JOHNSON se tak SU TARRO-
CA řadí mezi nejvýnosnější 
registrované odrůdy v ČR. 
SU TARROCA je polopozdní 
až pozdní odrůda středního 

až nižšího vzrůstu. Špičko-
vých výnosových výsledků 
dosahuje zejména kombi-
nací středního počtu klasů 
na m2, vyššího počtu zrn 
v klase a vysoké HTZ. Dobrá 
až velmi dobrá odolnost pro-
ti poléhání a vysoká reakce 
na produkční dávku dusíku 
umožňuje vést odrůdu SU 
TARROCA na vysoké až vel-
mi vysoké úrovni pěstování. 
SU TARROCA snese též i nižší 
hnojení N.

SU TARROCA je velmi plas-
tickou odrůdou bez vyhra-
něných nároků na pěstování. 

Velmi dobře však zhodnocuje 
intenzi ikační opatření, jako 
např. rozdělení produkční 
dávky N, využití mikroprv-
ků Mn, Mo, Zn a významné 
navýšení HTZ jako reakce 
na druhé kvalitativní hnoje-
ní močovinou do klasu. SU 
TARROCA je i velmi tolerant-
ní k termínu setí. Z polopro-
vozních pokusů vyplývá, že 
SU TARROCA dosahuje špič-
kových výnosů též v méně 
zpracované půdě i v suchých 
podmínkách na lehčích pů-
dách. Odrůdu není vhodné sít 
po zrnové kukuřici.

Obrázek 1: Ing. Luděk Novotný, produktový manažer obilnin SAATEN-UNION CZ s.r.o. na pozemku ZEV Šaratice, kde vznikla první množitelská plocha SU TARROCA.

Pozemky podniku ZEV Šaratice, a.s. jsou již 
mnoho let základnou irmy SAATEN-UNION 
CZ, s.r.o. Slouží samozřejmě k zemědělské 
prvovýrobě, avšak významnou roli zde 
hraje úzká spolupráce obou irem. 

Obrázek 2: SU TARROCA dosahuje špičkových výnosových výsledků zejména 
kombinací středního počtu klasů na m2, vyššího počtu zrn v klase a vysoké HTZ.
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INZERCE

V Ořechově se předvedla Elita 
mezi pšenicemi a řepkami

Na účastníky čekalo celkem 
36 odrůd pšenice a 27 odrůd 
řepky. Jelikož před konáním 
polního dne panovalo po-
měrně velké sucho, nebyly 
podmínky pro růst prezento-
vaných plodin zcela ideální, 
což se projevilo především 
na řepce. Jednotlivé odrů-
dy se s nedostatkem vláhy 
„popraly“ více i méně sta-
tečně a návštěvníkům se tak 
naskytla zajímavá možnost 
srovnání konkrétních řepek 
v takových podmínkách. 
Na pokusných parcelách, 
které byly osety 24.8.2021, 
se představily některé od-
růdy řepek z širokého port-
folia, jež společnost Elita 
semenářská dodává zákazní-
kům. Konkrétně byly zastou-
peny produkty irem Rapool, 
Pioneer, Selgen, Limagrain, 
Bayer, Agro inal, R.A.G.T., Sa-
atbau, BASF, Syngenta a Li-
dea. Každá z prezentovaných 

odrůd má co nabídnout, ale 
za „vypíchnutí“ určitě sto-
jí Temptation. Jde o nosný 
hybrid v ČR a to zejména pro 
svůj rekordní výnos a mimo-
řádnou výnosovou stabilitu. 
Zaujal také středně raný až 
polopozdní Akilah, který 
exceluje svým zdravotním 
stavem a společnost Elita 
semenářská jej má v exklu-
zivním zastoupení. Důraz 
na zdravotní stav je jedním 
z kritérií při vzniku nových 
odrůd a hybridů, které jsou 
často geneticky rezistentní 
či odolné mnoha chorobám. 
Kupříkladu středně raný vel-
mi výnosný hybrid LG Anari-
on je odolný všem rasám ná-
dorovitosti košťálovin, které 
se v ČR vyskytují. K vidění 
byly i některé „středně rané 
novinky“, jako hybrid DK 
Exbury, nebo PT303 s novou 
ochranou vůči hlízence, či 
MSL hybrid Tuba.

Domácí „pšeničné 
reprezentantky“ zaujaly 

Pšeničné porosty byly zalo-
ženy 13.10.2021 a při polním 
dnu se ukázaly v celku pěkné 
kondici. Prezentované odrů-
dy byly z nabídky irem Li-
magrain, Selgen, R.A.G.T., Sa-
aten-Union, Saatbau ČR, Lidea 
a RWA. Velkou pozornost však 
budily především „domácí“ 
pšenice přímo z produkce Is-
tropol Solary Elita.

Extra raná osinatá odrůda 
IS Agilis vyniká špičkovou po-
travinářskou kvalitou. Osivo 
je vyrobeno také v biokvalitě, 
takže odrůda se skvěle uplat-
ní i v ekologickém zeměděl-
ství. Tato pšenice je výnosově 
stabilní ve všech výrobních 
oblastech a dobře snáší pod-
mínky de icitu půdní vláhy. 
Ceněná je zejména pro velmi 
vysoký obsah kvalitních bíl-
kovin a stabilní pádové číslo. 

Jde o výbornou předplodi-
nu pro řepku ozimou – a to 
i ve výše položených oblas-
tech. Bene item je i vysoká 
odolnost proti rzi pšeničné 
a rzi plevové. Středně odolná 
je pak vůči padlí a listovým 
skvrnitostem. Vhodná je i pro 
setí po obilovině. 

Odrůda IS Carrier byla 
na trh uvedena letos. Střed-
ně raná až raná pšenice za-
ujme nejen komplexní polní 
odolností proti chorobám, 
ale i vysokou zimovzdornos-
tí a odolností vůči poléhání. 
Jde o vysokolepkovou osina-
tou odrůdu, která disponuje 
špičkovou potravinářskou ja-
kostí E (8-7). Vyniká vysokým 
obsahem kvalitních bílkovin, 
vysokým pádovým číslem 
a mimořádnou tažností lepku. 

Nemohla chybět ani odrůda 
IS Dimenzio. Tato raná bezo-
sinatá pšenice má vynikající 
agronomické vlastnosti. Je 
plastická a vhodná do všech 

výrobních oblastí. Dobrých 
výsledků dosahuje i na leh-
čích a suchých půdách. Rost-
liny vysoké 85 – 95 cm vyni-
kají velmi vysokou odolností 
vůči poléhání. Odrůda zaujme 
i komplexní polní odolností 
chorobám. Lze ji pěstovat při 
nižší úrovni vstupů a dobře 
se jí daří jak v extenzivním, 
tak intenzivním způsobu pěs-
tování. Pěstitelé dále oceňují 
jistotu přezimování a rych-
lou dynamiku jarního růstu. 
Jde o klasový typ odrůdy, 
který disponuje velkým pro-
duktivním klasem a nižší až 
střední odnožovací schop-
ností. Na polním dnu měli ná-
vštěvníci možnost porovnat 
porost odrůdy IS Dimenzio 
také ve variantě ošetřené mo-
řidlem Systiva, což je první 
nepostřikový fungicid určený 
k ochraně obilnin. 

Pšenice s mnohostranným 
využitím

Šlechtitelé v Istropol Solary 
pamatují i na krmné odrůdy 
a pšenice určené na produk-
ci bioetanolu. Přesně tako-
vým kritériím vyhovuje další 
z prezentovaných odrůd – IS 
Rubicon. Jde o ranou bezosi-
natou pšenici s velmi vyso-
kým výnosovým potenciá-
lem a výnosovou stabilitou. 
V kvalitativních ukazatelích 
obvykle vyhovuje potravi-
nářské kvalitě B. Jedná se 
o plastickou odrůdu vhodnou 
do všech výrobních oblastí. 
Pěstitelé oceňují dobrý zdra-
votní stav a také odolnost po-
léhání (střední vzrůst). Tato 
pšenice disponuje velmi pro-
duktivním klasem s vysokou 
HTZ 46 g. Nejlepších výsled-

ků dosahuje v podmínkách 
vysoké půdní intenzity a vel-
mi dobře reaguje na intenzitu 
pěstování.

Nechyběla ani osvědčená 
středně raná odrůda IS Con-
ditor. Tato osinatka dosahuje 
středního vzrůstu a dobře 
odolává poléhání. Oceňovaná 
je i pro svou zimovzdornost 
a výbornou odnožovací a re-
generační schopnost. Vyniká 
odolností proti rzi pšeničné, 
listovým skvrnitostem a cho-
robám klasu. Poskytuje velmi 
vysoký výnos s nadprůměr-
nou stabilitou. Zrno je vhodné 
pro výrobu pečivárenských 
produktů a na krmné účely. 

Šestici solarských odrůd 
uzavírala IS Karmadur. Jde 
o tvrdou středně ranou a in-
tenzivní odrůdu s krátkým 
stéblem. Má velmi dobrou 
mrazuvzdornost a odnožo-
vací schopnost. Předností 
je i velmi dobrá tolerance 
k virózám. Velké sklovité 
zrno disponuje vysokým ob-
sahem sklovitých pigmentů 
v semolině.

Tradiční polní den v Oře-
chově opět nezklamal a pro-
fesionálně připravená akce 
potvrdila, že společnost ELI-
TA semenářská patří ve svém 
oboru k ostříleným matado-
rům. Aby také ne – třicet let 
zkušeností s produkcí a pro-
dejem osiv i sadby polních 
plodin nejen tuzemského pů-
vodu, zkrátka musí být znát. 
A velmi to ocení i zákazníci, 
kteří u této irmy vždy dosta-
nou přesně takový produkt, 
jaký na svá pole chtějí. Ať 
již jde o obiloviny, luskoviny, 
olejniny, okopaniny nebo píc-
niny - kvalita je zaručena.

PEZ

Do Ořechova u Brna zavítal 7. 
června 2022 nejeden zájemce 
o pěstování řepky ozimé a pše-
nice ozimé. Společnost Elita 
semenářská a.s. zde uspořá-
dala devátý ročník reprezen-
tačního polního dne, který se 
po dvou letech konání v ome-
zeném režimu vynuceném 
pandemií koronaviru opět 
mohl odehrát „v plné parádě“. 
Letos navíc s podtitulem „30 
let s Elitou“, který upozornil, 
že kvalitní osivo a služby této 
irmy jsou pěstitelům k dispo-

zici již od roku 1992. Temptation - nosný řepkový hybrid v ČR představil Pavel Ježek.

Novinkou v portfoliu řepek je středně 
raný hybrid Tuba.
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VÁŠ OBCHODNÍ PARTNER

OSIVA PRO PODZIM 2022
ozimé obiloviny ozimá řepka 

brambory  meziplodiny
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pro pozdní výsev mohou být 
vhodné i na případné jarní 
krmení. Zde se jedná o ozi-
mé vikve (panonskou, hu-
ňatou), jetel inkarnát, jílek 
mnohokvětý, žito trsnaté. Pro 
výsevy v časnějším termínu 
(druhé polovině srpna) nebo 
v teplých oblastech se oteví-
rá možnost využití velkého 
dočtu druhů, z nichž některé 
mohou být i citlivé na nízké 
teploty. Za sucha mají větší 
šanci vzejít druhy s drobným 
semenem. Z bobovitých dru-
hů se pro tyto termíny výse-
vů hodí například vynikající 
jetel alexandrijský, peluška, 
pískavice, lupiny nebo bob. 
Z ostatních svazenka, pohan-
ka, koriandr, oves hřebílkatý, 
lnička, ředkev olejná nebo 
hořčice. V ještě časnějších 
termínech výsevů (konec 
července, do poloviny srpna) 

určitě vynecháme hořčici, 
která by mohla příliš dřevna-
tět. Za sucha vzejdou a odve-
dou dobrou práci především 
béry a čirok, proso. Doplnit 
je může většina z druhů uve-
dených pro výsevy v druhé 
polovině srpna. V případě 
časných výsevů je vhodné vy-
nechat druhy, které by mohly 
příliš zdřevnatět, nebo po do-
zrání zaplevelit půdu (pohan-
ka) a naopak můžeme si do-
volit doplnit směs o některé 
druhy s pomalejším vývojem, 
jako například o slunečnici, 
mastňák habešský nebo ko-
monici atp. 

Meziplodiny mohou být 
pro pole velkým přínosem, 
ale v případě nevhodného 
výběru mohou pěstiteli na-
dělat i vrásky. Proto je potře-
ba jejich výběr pečlivě zvážit 
s ohledem na termín setí, vlá-

hové poměry, velikost semen 
(možnost separace směsí), 
způsob setí a zapravení, ná-
slednou plodinu a mnoho 
dalších faktorů.

Marek Podrábský, 
SEED SERVICE s.r.o.

Zelené hnojení v roce 2022

Důvodem podpor v rámci 
Greeningu byly kromě otep-
lení klimatu hlavně změny 
osevních postupů v rámci 
celé Evropy. K narušení jejich 
struktury došlo po omeze-
ní ŽV (hlavně chovu skotu) 
a navýšení výměry několika 
málo tržních plodin. Změny 
vedly pochopitelně k pokle-
su ploch vytrvalých pícnin 
na orné půdě, které byly 
hlavním zdrojem pro obnovu 
úrodnosti půdy. Dále přesta-
la být k dispozici chlévská 
mrva. Dotační tituly proto 
vedou zemědělské podniky 
k jiným metodám hospoda-
ření, které jsou za prospěšné 
půdě a životnímu prostředí. 
K náhradě zeleným hnoje-
ním by vlastně hospodář měl 
dojít sám, ale v dnešním ko-
merčním tlaku na to ale nemá 
čas ani peníze. Vznikly i nové 
metody systémů pěstování 
a zpracování půdy založené 
na poznatcích, o kterých by 
se bez institucionální podpo-
ry zemědělec nedozvěděl. 

Po postcovidovém ožive-
ní celosvětové ekonomiky 
a později kvůli válce na Ukra-
jině přišly problémy s ob-
rovským růstem cen energií 
a dalších surovin. Logicky 
následoval růst cen hnojiv, 
a to nejvíce dusíkatých, je-
jichž výroba je energeticky 
velmi náročná. K eskalaci cen 
došlo i u zemědělských ko-
modit kvůli omezení vývozu 
z válčících zemí. Co se týká 
Greeningu, vláda v souladu se 
stanoviskem EU povolila osít 
plochy vyčleněné pro úhor 
tržními plodinami, ostatní 
opatření ale nemělo smysl 
měnit. Vysoké ceny hnojiv se 
už na jaře odrazily ve větší 
míře zásevů bobovitých, tedy 
dusík vázajících plodin a urči-
tě se projeví i větším zájmem 
o jejich pěstování v meziplo-
dinových směsích. Kromě 
symbiotické ixace dusíku 
bobovitými nesmíme zapo-
mínat i na další druhy, které 
mohou vázat a následným 
plodinám zpřístupnit jiné dů-
ležité živiny. V první řadě se 
jedná o fosfor, který se uvol-
ňuje z hůře dostupných forem 
jednak pomocí agresívních 
výměsků z kořenových špiček 
některých druhů meziplo-
din, nebo spoluprací kořenů 
se symbiotickými houbami. 
Samozřejmě, celkový přínos 
meziplodin je rozsáhlý a ne-
omezuje se jen na zpřístup-
ňování živin a jejich vazbu 
do organických sloučenin. 
Výběr druhů pro míchání 
směsí by měl být proveden 
s ohledem na podmínky sta-
noviště, a především na ter-
mín setí a následnou plodi-
nu. Samozřejmě, v případě 
pozdních výsevů a ve vyšších 
polohách se můžeme spo-
lehnout jen na nejrychleji 
rostoucí a teplotně nenároč-
né druhy, případně na druhy 
přezimující. Mezi nejrychleji 
rostoucí vymrzající druhy pa-
tří vůbec nejrychleji rostoucí 
hořčice a ředkev, případně 
o něco pomalejší lnička a sva-
zenka. Nevymrzající druhy 

PŘÍNOSY MEZIPLODIN:

 Dodání organické hmoty do půdy a podpora její biolo-

gické aktivity

 Vázání živin (dusíku aj.) a jejich ochrana před vyplave-

ním do spodních vod

 Zvýšení infi ltrace vody a recyklace živin

 Redukce vodní a větrné eroze, zhutnění a zlepšení půdní 

struktury

 Potlačení růstu plevelů a výdrolu předplodiny

 Přerušovače sledů v úzkých osevních postupech

 Omezování šíření a výskytu chorob a škůdců

 Vázání vzdušného dusíku hlízkovými bakteriemi u vikvo-

vitých

 Zpřístupnění dalších živin pomocí mykorhýz na koře-

nech mnoha druhů

 Pastva pro včely a další užitečný hmyz v případě kvetení 

druhů

 Krajinotvorné funkce a podpora rozvoje užitečného 

edafonu

 Stabilizace energetické bilance v zemědělství zvýšením 

využití slunečního záření

 Podpora produktivního výparu a ochlazování krajiny

 Doplnění a zpestření krmivové základny –hlavně ozimé 

směsi

 Podsevové meziplodiny – ochrana půdy a další funkce 

v širokořádkových plodinách

www.seedservice.cz

SEED SERVICE s. r. o.

Vysoké Mýto
Objednávky: 

tel.: 603 480 951 

e-mail: objednavky@seedservice.cz

  poradenstvi@seedservice.cz 

LUSKOVINY, OLEJNINY, MEZIPLODINY AJ.
 Bob, peluška, vikev, oves setý, hořčice, ředkev, 

len, jílky

BIO-OSIVA
 Jetel luční, alexandrijský, vojtěška, béry, travní 

směsi pro louky a pastviny, meziplodiny

SMĚSI PRO BIOPÁSY A „GREENING“ 
 Agroenvi“ - Krmný a Nektarodárný biopás, směsi pro 

vinice, čejku ap.
 „Greening“ zelené hnojení - hluboce kořenící, 

antinematodní, fumigační ap.

ZEMĚDĚLSKÉ A TECHNICKÉ TRAVNÍ SMĚSI 
 Luční a pastevní, jetelotrávy
 Pro sady, vinice, rekultivace i sport 
 Osiva travních druhů, míchání na zakázku
 Vojtěška setá, jetel luční, jetel alexandrijský, aj.

ČIROKY, BÉRY A PROSO
 Kříženci se súdánskou trávou, Ruzrok aj.
 Béry Ruberit a Rucereus. Červené proso Rubikon

Rok 2022 je posledním rokem před změnou dotačních titulů 
Greeningu a Agroenvi (biopásů). Od příštího roku budou titu-
ly pokračovat v nové podobě, která však ještě není de initivně 
známá. Důraz se bude klást na další omezení využití chemických 
prostředků, omezení eroze a ukládání uhlíku do země včetně 
nových „konzervačních“ metod zpracování půdy. 

Jetel alexandrijský se uplatňuje i jako doprovodná plodina do meziřádků při zásevech řepky do širokých řádků

Směs pohanky se svazenkou doplněná o jetelovinu a slunečnici
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Když meziplodinová směs 
tak s jetelem nachovým od DLF

ROSTLINNÁ

Jetel nachový – inkarnát 
– odrůda ‘ROKALI‘ (DLF, 
Šlechtitelská stanice 
Hladké Životice)
Jetel nachový je nejpěstova-
nějším jetelem v České re-
publice o čemž svědčí počet 
přihlášených množitelských 
ploch za rok 2021, jejichž 
celková rozloha (8 218,31 
ha) je téměř dvojnásobná 
ve srovnání s jetelem luč-
ním. Podstatná část vypro-
dukovaného osiva jetele na-
chového je určena pro vývoz 
do jiných zemí EU. Toto je 
podle mého názoru polito-
váníhodné, jelikož se jedná 
o plodinu, která se ideálně 
hodí k přerušování pěstová-
ní obilovin (a jiných plodin) 
v osevním postupu. Litera-
tura i osobní zkušenosti uvá-
dějí zvýšení výnosu pšenice 

ozimé v roce po jeteli nacho-
vém až o 1,5-2 t/ ha oproti 
běžnému výnosu. Ekonomi-
ka je tedy zcela evidentní.

ROKALI je novou odrůdou 
jetele nachového ze šlechtě-
ní DLF. Rychlé vzcházení je 
výhodné z pohledu omezení 
rozvoje plevelných rostlin 
a omezení eroze – jak živin, 
tak vody a půdy. ROKALI je 
velmi raná odrůda, kdy ostat-
ní odrůdy předčí v počátku 
kvetení až o dva týdny. Má 
vysoký výnos suché hmoty 

a s vysokým obsahem bílko-
vin (přes 25 % hrubého pro-
teinu s 80 % stravitelností) 
produkuje kvalitní píci. Jako 
u ostatních rostlin z čeledi 
Fabaceae najdeme i u kořenů 
jetele nachového symbiotic-
ké bakterie rodu Rhizobium. 
Přes symbiózu jsme schopni 
do půdy dostat od 80 kg N 
až po 160 kg N/ha (CLARK, 
Andy (ed.). Managing cover 
crops pro itably. Diane Pu-
blishing, 2008.), což může 
vyústit v podstatné snížení 
nákladů na hnojiva. ROKALI 

také exceluje svým výno-
sem semen – při správné 
agrotechnice se semenným 
výnosem pohybujeme okolo 
800–1200 kg/ha. 

Květy ROKALI jsou velmi 
lákavé jak z pohledu estetic-
kého, tak z pohledu opylo-
vačů. Jetel nachový se může 
pyšnit solidním obsahem 
cukrů v nektaru kdy dosa-
huje až 38 %. Pokud je naším 
záměrem produkce medu, 
tak s jetelem nachovým je 
možno vyprodukovat až 
140 kg medu z hektaru! Tato 
kombinace je dobrá pro pro-
dukci semen, kdy je vhodné 
pro maximální produkci se-
men (opylení) přidat až 4 úly 
na hektar. 

Meziplodinové směsi

S nynějším nárustem výkup-
ních cen obilovin se stává 
produkce těchto komodit 

pro zemědělce velmi lákavá. 
Pokud se zaměříme na pše-
nici tak s ohledem na nynější 
situaci se její cena změnila 
od začátku roku o přibližně 
34 %. S takto lákavou cenou 
je jasné, že leckterý země-
dělec si rád pšenici zaseje. 
Ovšem ona pšenice nám také 
odebere podstatné množství 
živin a její slabý kořenový 
systém zemědělcům příliš 
nezlepší půdní strukturu, 
spíše naopak.

Na scénu přicházejí mezi-
plodinové směsi, které tyto 
neduhy pšenice vyrovnají– 
zlepší půdní strukturu hlu-
boce kořenícími komponen-
ty, doplní organickou hmotu 
a v neposlední řadě omezí 
erozi a růst plevelů mezi 
hlavními plodinami. V DLF 
Vám můžeme například na-
bídnout tradiční Landsber-
skou směs, která obsahuje 
20 % vikve ozimé, 30 % 

jetele nachového ‘ROKALI’ 
a 50 % jílku mnohokvětého 
italského například odrůdy 
‘PORUBKA’. Tato odrůda se 
perfektně hodí do meziplo-
dinových směsí z důvodu 
pomalejšího růstu, ale i přes 
pomalejší růst dává vysoké 
výnosy. Mimo všechny tyto 
výhody, směs díky obsahu 
rostlin čeledi Fabaceae dopl-
ní do půdy velmi ceněný du-
sík, jehož cena v tomto roce 
taktéž rapidně stoupla. 

Zemědělci by se měli sou-
středit na kvalitní předplo-
diny a meziplodiny, které 
jim zlepší půdní strukturu 
a doplní velmi důležitou or-
ganickou hmotu, aby si za-
chovali stále vysoké výnosy 
a kvalitní půdy pro následu-
jící generace.

Ing. Ondřej Borowiecki
Produktový manažer, 

+420 727 930 928
Ing. Aleš Rybák

Obchodní zástupce, 
+420 727 931 042

DLF Seeds Hladké Životice, 
www.dlf.cz

ROKALI kvete postupně od spodní části
strboulu a poskytuje pastvu včelám
po mnoho dní

Odrůda ‘Rokali‘ (DLF, Šlechtitelská
stanice Hladké Životice)

Intenzivnější polní produkce a stávající klimatická změna nám 
přináší nové výzvy v oblasti zemědělství. Je potřeba si zachovat 
kvalitní výnosy, ale jak toho docílit, když bez správné rotace 
plodin ztrácíme půdní úrodnost a s menší rozložeností srážek 
ztrácíme vodu erozí. Jedním z řešení jsou meziplodiny, které 
nám přeruší osevní postup, pokryjí, prokypří půdu a doplní tak 
důležitou organickou hmotu.
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Premiérový Polní den OLSEEDU a.s.

Prezentace odrůd řepky 
ozimé

Po úvodním slovu ředitele 
společnosti OLSEED Ing. Lu-
káše Pajkra, který přivítal 
návštěvníky historicky prv-
ního Polního dne společ-
nosti OLSEED a poděkoval 
zúčastněným firmám, které 
představily své odrůdy ře-
pky. Poté se účastníci polní-
ho dne přemístili k jednotli-
vým stanovištím pokusných 
parcel s řepkou ozimou. 
K zhlédnutí byly následující 
odrůdy: CORZAR a CORIDA 
od společnosti Selgen a.s., 
RGT TEMPO a RGT CADRAN 
od VP Agro s.r.o. Dále před-
stavil zástupce společnosti 
Limagrain Česká republi-
ka hybridy řepky ozimé LG 
AUCKLAND, LG AMBASSA-
DOR a LG AUSTIN, zástup-
ce BASF odrůdu INV 1170. 
Následovaly prezentace 
společností SAATBAU Česká 
republika s odrůdami AN-
GELICO, ARTEMIS, BAYER 
Crop Science s odrůdami 
DK EXCITED a DK EXBURY, 
Pioneer s odrůdami řepek 

PT 271 a PT 275 a konečně 
Rapool CZ s.r.o. s ukázka-
mi odrůd AKILAH, BATIS 
a TEMPTATION.

AKILAH

Odrůdu řepky ozimé AKI-
LAH má ve svém výhradním 
zastoupení olomoucká spo-
lečnost OLSEED a.s. Jedná 
se o polopozdní plastický 
pylově fertilní hybrid s mi-
nimálním obsahem kyseliny 

erukové a s nízkým obsa-
hem glukosinolátů. Vyniká 
vysokým výnosem semene 
v teplé i chladné oblasti, 
velmi vysoká obsahem a vý-
nosem oleje. Rostlinu cha-
rakterizuje středně vysoký 
růst, velmi dobrá odolnost 
proti poléhání. Mezi další 
přednosti AKILAHU patří 
velmi dobrý zdravotní stav, 
odolnost proti napadení 
alternariovou skvrnitostí, 
střední odolností proti na-
padení fomovým černáním 
stonku, komplexem koře-
nových chorob a napadení 
bílou hnilobou (Phoma rezi-
stence RemS, TuYV rezisten-
ce). Další charakteristikou 
hybridu je vysoká tolerance 
k suchu, „stay green“ cha-
rakteristika, odolnost k vy-
padávání semen z šešulí. 
Hmotnost tisíce semen níz-
ká až středně vysoká, obsah 
N – látek v semeni nízký. 
Doporučuje se vysetou od-
růdu na podzim i na jaře 

ošetřit fungicidy s morfore-
gulačním účinkem.

OLSEED a.s.

Akciová společnost OLSEED 
a.s. se sídlem v Olomouci 
byla založena v roce 1995. 
U jejího vzniku stály země-
dělské podniky, které jsou 
zároveň akcionáři a u kte-
rých probíhá množení a vý-
roba osiva. OLSEED a.s. je 
osivářskou irmou působící 
v oblasti Střední a Severní 
Moravy, je dceřinou irmou 
Osevy Uni Choceň a.s. Čin-
ností OLSEEDU a.s. je výroba 
a prodej osiv polních plodin 
obilovin, luskovin a olejnin. 
V nabídce najdete i osiva 
trav, pícnin, lnu, krmné řepy, 
máku, aj. Kvalitní a dob-
ře ošetřené osivo je základ 
dobré úrody, touto ilozo ií 
se řídí olomoucká osivářská 
irma. Na kvalitu osiv dohlíží 

ÚKZÚZ a pověřená laboratoř 
OLSEEDU a.s. Široká nabíd-

ka kvalitních osiv, doplňkové 
poradenské služby v této ob-
lasti, dlouhodobé obchodní 
partnerství, spolehlivost, 
to vše dělají ze společnosti 

OLSEED a.s. významnou ir-
mu nabízející své služby ze-
mědělcům v oblasti Střední 
a Severní Moravy.

Arnošt Dubský

Komentovaná prohlídka odrůd řepek

Novinak od SAATBAU

Ředitel společnosti OLSEED Ing. Lukáš 
Pajkr

Zástupci společnosti AGROFINAL

V pondělí 6. června se uskutečnila premi-
éra Polního dne s provozními ukázkami 
odrůd řepky ozimé olomoucké osivářské 
společnosti OLSEED a.s. Akce proběhla 
na pozemcích Zemědělského družstva 
v Unčovicích na Olomoucku, které bylo zá-
roveň spoluorganizátorem akce.

Nabízíme
kvalitní osiva

polních plodin 
trav

jetelovin

Olseed, a. s.
Štítného 604/25

779 00 Olomouc
tel. 585 411 490

tel.: 585 420 941-2
tel./fax 585 420 944 

e-mail: olseed@olseed.cz
www.olseed.cz

Obiloviny

Kukuřice

Luskoviny

Olejniny

Brambory

Pícniny
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Setkání nejen nad odrůdami ve Stupicích
Pěstitelé si v současné době mohou vybírat z nepřeberného 
množství odrůd zemědělských plodin. České odrůdy představují 
určitou jistotu, protože jsou vyšlechtěné pro naše podmínky. Po-
kud jednou za čas přijde mrazivá zima, všechny ozimy z domácí-
ho šlechtění mají velmi dobrou mrazuvzdornost. 

S množstvím odrůd ozimé 
pšenice a dalších plodin se 
mohli seznámit účastníci se-
mináře šlechtitelské irmy 
Selgen, a. s., ve Stupicích ne-
daleko hlavního města Prahy. 
Šlechtitelé představili vybra-
né odrůdy včetně mnoha no-
vinek. 

Dlouhá historie

Když byla roku 1921 založe-
na ve Stupicích iliální šlech-
titelská stanice, jenom těžko 
mohli tehdejší zakladatelé 
tušit, že tímto krokem polo-
ží základ pro nejúspěšnější 
centrum šlechtění na českém 
území na dalších více než sto 
let. Od založení stanice se tu 
podařilo vyšlechtit více než 
150 odrůd.

Do roku 1970 se ve Stupi-
cích šlechtil široký sortiment 
plodin včetně zelenin. Po tom-
to datu se zde začali speciali-
zovat na pšenici a ječmen. 
První zde vyšlechtěnou od-
růdou ozimé pšenice se stala 

Stupická přesívka.
Společnost Selgen příští 

rok oslaví třicet let od svého 
založení v roce 1993. Název 
Selgen vznikl ze slov selekce 
a genetika. Na Šlechtitelské 
stanici Stupice se v současné 
době šlechtí především ozimá 
a jarní pšenice a jarní ječmen.
Řada odrůd ozimé pšenice 

se zapsala do povědomí pěs-
titelů svými výnosy i jakostí. 
Namátkou lze jmenovat starší 
odrůdy Slavii, Samantu, Sul-
tan nebo Sulamit, z těch sou-
časných pak Julii či Illusion, 
které v silné zahraniční kon-
kurenci patří k těm nejlepším 
na našem trhu i v cizině.

Prohlídka pokusů

Po skončení přednášek ná-
sledovala prohlídka odrůd 
ozimých obilnin na pokus-
ném pozemku nedaleko sta-
nice. Zájemci z řad účastníků 
polního dne si za odborného 
výkladu šlechtitelů jednotlivé 
odrůdy prohlédli. 

Na pokusném poli ve Stupi-
cích se uplatňuje devítihonný 
osevní postup. Na odrůdách 
pšenice se porovnávají čtyři 
fungicidní varianty: neošetře-
no, jednou ošetřeno, dvakrát 
ošetřeno a luxusní ošetření.

Ozimá pšenice

Nosnou odrůdou ozimé pše-
nice irmy Selgen několik po-
sledních let zůstává vysoce 
výnosná Julie jakosti E. Tato 
nepoléhavá odrůda tvoří vý-
nos především velikostí klasů. 
Při vyšší intenzitě pěstování 
se osvědčuje jedna až dvě re-
gulace během vegetace. Odrů-
da poskytuje vysoké výnosy 
ve všech výrobních oblastech.

Novější odrůdu představu-
je Megan jakosti A, která je 
v sortimentu nejranější. Od-
růda vhodná pro rané sklizně 
snáší pozdní setí. Vyžaduje 
fungicidní ošetření na list 
a včasnou morforegulaci. 
Dobře prospívá i po obilní 
předplodině. 

K novinkám se řadí velmi 
raná odrůda Adina registrova-
ná v ČR v roce 2021 se stabilní 
jakostí A. K jejím přednostem 
patří dobrý zdravotní stav 
listu i klasu. Má střední mra-
zuvzdornost. Ve státních re-
gistračních zkouškách usku-
tečněných v letech 2018 až 
2020 se jednalo o nejvýnos-
nější odrůdu jakosti A nebo E.

Nová výnosná odrůda 
Skif jakosti A registrovaná 
v ČR v roce 2021má výbor-
nou odolnost proti poléhání 
a zdravý praporcový list. Při 
pěstování po zrnové kukuřici 
a při bezorebných technolo-
giích se doporučuje aplikace 
klasového fungicidu.

Novinky v sortimentu B a C
Sortiment jakosti B rozší-

řila nová odrůda Petronela. 
K jejím přednostem náleží 
vysoká odolnost proti poléhá-
ní a dobrý zdravotní stav. Po-
skytuje vysoké výnosy nejen 
ve všech regionech ČR.

Jakosti B dosahuje vysoce 
výnosná novinka Nonstop. 
K přednostem této odrůdy 
mimo jiné náleží vynikající 
mrazuvzdornost a stabilní 
odolnost vůči poléhání. Ně-
které jakostní parametry má 
v sortimentu A.

K novinkám posledních let 
se řadí i velmi výnosná odrů-

da Mercedes jakosti C regis-
trovaná v ČR v roce 2021. Má 
výborný zdravotní stav listů 
i klasu. Mrazuvzdornost do-
sahuje 85 %. K přednostem 
odrůdy patří dobrá odolnost 
vůči virózám.

Novou odrůdu jakosti 
C/K vyšlechtěnou ve Stu-
picích představuje Kalbex. 
K jejím přednostem patří 
dobrý zdravotní stav a vyso-
ký výnos ve všech oblastech. 
Odrůda je kromě krmivář-
ského využití vhodná i na vý-
robu oplatek. Tuto odrůdu si 
úspěšně vyzkoušeli v Rolnic-
kém družstvu Bezno na Mla-
doboleslavsku. 

Šestiřadý ječmen

Novější v ČR registrovanou 
odrůdu ozimého šestiřa-
dého ječmene představuje 
Laurin. Jedná se o výnosnou 
středně ranou odrůdu s vel-
mi dobrým zdravotním sta-
vem, která poskytuje vysoký 
podíl předního zrna. Vyso-
kých výnosů lze dosáhnout 
i při úsporné agrotechnice. 
K přednostem odrůdy patří 
velké zrno. Za vegetace nevy-
žaduje fungicidní ošetření.

Novinku v sortimentu ir-
my Selgen představuje za-
hraniční šestiřadá odrůda 
ozimého ječmene Rumcajs. 
Odrůdu charakterizuje vy-
soký a vyrovnaný výnos 
ve všech oblastech, ranost, 
nepoléhavost a velmi dob-
rý zdravotní stav. Odrůda 
je vhodná i pro pěstování 
po obilnině. Pro stabilizaci 
výnosu i kvality sklizně se 
doporučuje jedno fungicidní 
ošetření ve sloupkování.

Nové odrůdy řepky

Sortiment odrůd ozimé ře-
pky rozšířily tři novinky 
registrované v ČR. Jedná se 
o polopozdní liniovou odrů-
du Corida, kterou charakteri-
zují nízké až středně vysoké 
rostliny, velmi dobrá odol-
nost proti poléhání a vysoký 
výnos semene i oleje v teplé 
i chladné oblasti pěstování. 
Odrůda bez pěstitelských ri-
zik je vhodná do všech oblas-
tí. Na podzim rostliny nepře-
růstají. Lze vysévat v raném 
i běžném agrotechnickém 
termínu.

Druhou novinkou je loni 
u nás registrovaná liniová od-
růda Ivanka. Tato polopozdní 
odrůda bez pěstitelských ri-
zik má středně vysoké rost-
liny a střední odolnost proti 
poléhání. K jejím přednostem 
patří vysoká hmotnost tisíce 

semen. V oleji se nachází vy-
soký obsah kyseliny olejové.

Třetí novinku představuje 
liniová odrůda Salute regis-
trovaná v ČR v roce 2021. 
K přednostem odrůdy patří 
výborný zdravotní stav. Díky 
genu Rlm 1 mají rostliny odol-
nost proti fómovému černání 
stonku. Díky nízkému vzrůstu 
porost nepoléhají. Poskytuje 
vysoké výnosy i olejnatost 
ve všech oblastech.

Na podporu vzcházení se 
osivo řepky ošetřuje stimu-
látorem AG 070 Seed, který 
v pokusech České zemědělské 
univerzity v Praze navyšoval 
polní vzcházivost za mokra 
i při nedostatku vláhy. Na vy-
žádání lze osivo také oboha-
tit přípravkem poutajícím 
vodu Pewas Agro Aquahol-
der Seed+. Hydrogel na osivu 
zlepšuje polní vzcházivost při 
setí za sucha.

Vstříc ekologii

Závěru semináře se energicky 
chopil Dr. Ing. Pavel Horčička 
s Ing. Václavem Škarýdem při 
prezentování výsledků čtyř-
letých pokusů s ekologickou 
pšenicí. Vzhledem k součas-
ným trendům udržitelnosti 
ve světě, nemohla zůstat ani 
irma Selgen upozaděna. Již 

od roku 2018 je součástí slo-
vinského mezinárodního pro-
jektu Ecobreed. Projekt zašti-
ťuje celkem 25 partnerů z 15 
zemí světa. Cílem projektu je 
zlepšení dostupnosti odrůd 
a bioosiv s nízkými vstupy pro 
ekologickou produkci. 

Zkoumání fenotypové a ge-
notypové variability probíhá 
u pšenice, brambor, pohanky 
a sóji. Předmětem testování 
ve Stupicích je pšenice setá. 
Speci ickými cíli projektu jsou 
rezistence a tolerance vůči 
abiotickým a biotickým stre-
sorům, posuzování nutriční 
kvality, schopnost ixace du-
síku, konkurenceschopnost 
vůči plevelům, optimalizace 
produkce a také poskytnutí 
farmářům možnosti spolu-
práce při uvádění nových od-
růd do běžné praxe. 

Kromě irmy Selgen se 
z českých participantů za-
pojil i VÚRV v Ruzyni, v čele 
Ing. Dagmar Janovskou, 
Ph.D., vévodící pohance. Pro 
velký úspěch se doba trvání 
projektu prodloužila do dub-
na 2023. V dohledné době 
tak můžeme očekávat i pro 
podmínky ekologického ze-
mědělství efektivnější a kon-
kurenceschopnější odrůdy 
na mezinárodním trhu.

Hana Honsová

Novější odrůdu ozimého šestiřadého ječmene představuje Laurin.Nosnou odrůdou ozimé pšenice fi rmy Selgen zůstává Julie.

Na poli si zúčastnění prohlédli nejen sortiment odrůd pšenice včetně novinek. (foto Pavel Horčička)

410.000,- 

INZERCE

ROSTLINNÁ
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Ozimy od „Zemědělce pro zemědělce“= 
jistota kvality a výnosu! 

ESKÉ 
MEZIPLODINY

VÝBORNÉ ODR DY, ŠPI KOVÁ 
OSIVA = SPOKOJENÝ AGRONOM

www.proseeds.cz
RYZE ESKÁ OSIVÁ SKÁ SPOLE NOST

PŠENICE OZIMÁ

JE MEN OZIMÝ

VOLEJTE, PIŠTE A PTEJTE SE! 
echy: Ing. Petr Robotka • 602 535 818 • robotka@proseeds.cz

Morava: Ing. Martina Poláková • 737 114 748 • polakova@proseeds.cz

Osinatá, raná pšenice 
s jistotou dobrého výnosu
•  Nízká odr da, nepoléhavá 

s výborným zdravotním 
stavem

•  Velmi výnosná pšenice pro 
krmné ú ely i pro oplatky 
a sušenky

•  Vyzna uje se dobrým odnožováním a nižší 
až st ední HTS

•  Velmi plastická a zdravá odr da

HANSEL (C/k)
ŽHAVÁ NOVINKA 2022 OV ENÁ ODR DA

OV ENÁ ODR DA

OV ENÁ ODR DA

ŽHAVÁ NOVINKA 2022

VÝNOS

Raný šesti adý ozimý je men 
pro krmné i sladovnické 
ú ely
•  P edností je ranost, 

s rychlým dozráváním
•  Excelentní výnos!
•  Výborný zdravotní stav
•  Dobrá sladovnická kvalita

DEMENTIEL

KVALITA

Výkonný šesti adý ozimý 
je men
•  Nasype a nezklame 

za každé situace
•  Bezproblémové 

p ezimování
•  Buclaté zrno s vysokou HTZ
•  Vysoký obsah škrobu

DAISY

STABILITA

Výnosná pšenice 
s chlebovou jakostí B
•  Špi kový a stabilní výnos 

v r zných podmínkách
•  Nízké rostliny = jistota 

nepoléhání
•  Vynikající odolnost v i 

fuzariózám klasu
•  Vhodná i pro pozdní setí po obilnin  i kuku ici!

KAMERAD (B)

D V RA

Výnosná pšenice 
s chlebovou jakostí B
•  Špi kový výnos a plasticita
•  Vynikající odolnost 

poléhání a zdravotní stav
•  Vhodná i do sucha!
•  Jedine ná rezistence proti 

stéblolamu (gen PCH1)

PARTNER (B)

JISTOTA

Žhavé novinky pro rok 2022 jsou rané odrůdy, 
jak pšenice ozimá HANSEL C/k, tak ječmen ozimý 
DEMENTIEL Jasný původ osiva od šlechtitelské-
ho materiálu až 
po kvalitní certi i-
kovaná osiva, kte-
rá jsou základem 
úspěchu v rostlinné 
výrobě, společně 
s kvalitní prací 
agronoma a péčí 
o půdní úrodnost.

PARTNER = jistota výnosu Ječmen ozimý DAISY = stabilita

NOVINKA raná, vousatá krmná pšenice 
ozimá HANSEL

Pšenice ozimá KAMERAD = důvěřujte odrůdě nenechá Vás ve štychu

Prioritou je produkce vyso-
ce kvalitních osiv pro vlast-
ní potřebu a pro partnerské 
podniky. Cílem společností 
PRO SEEDS s.r.o. a Mydlářka 
a.s., navázanou na skupinu 
Rabbit Trhový Štěpánov, a.s., 
je vyhledávání těch nejvhod-
nějších odrůd ozimých pše-
nic a ječmenů poskytujících 
vysoký výnos za přiměřené 
náklady.

Při produkci osiva je zá-
kladním faktorem výběr 
vhodných pozemků. Klíčový 
je zdravý osevní postup s níz-
kým zastoupením obilnin 
(do 50%) a vysokým podílem 
zlepšujících plodin, jako jsou 
jeteloviny a luskoviny. Osiva 
obilnin se v Trhovém Štěpá-
nově čistí na pneumatickém 
stole. Je to unikát, který vy-
tváří osivo, jež je maximál-
ně vitální a špičkové kvality. 
Díky tomu lze snižovat výse-
vky a založit vyrovnaný, sil-
ný a zdravý porost. Odrůda 
se potom také na poli chová 
uniformně a není problém 
např. s regulací v optimálním 
termínu.

V sortimentu odrůd ozimé 
pšenice se společnost zamě-
řuje především na odrůdy 
vhodné pro výkrm, ale záro-
veň přihlíží k vývoji a rychlé-
mu nalévání zrna, tím se tyto 
odrůdy vyhnou problémům 
s nízkou HTS v případě pří-
sušků v době zrání. 

Raná osinatá pšenice 
ozimá = HANSEL C/k, 
žhavá novinka pro r. 2022

HANSEL je osinatá, raná 
pšenice s velmi vysokým vý-
nosem, v ošetření i v neošet-
řené variantě. Což vypovídá 
o velmi dobrém zdravotním 
stavu, zejména bych vyzdvihl 
špičkovou odolnost proti rzi 
pšeničné. Velkou výhodou je 
kvalita C/k, tedy potvrzená 
krmná kvalita. Ale díky spe-
ci ickému složení lepku je 
HANSEL vhodnou odrůdou 
pro výrobu pečivárenských 
mouk, pro výrobu sušenek 

a oplatek. Je to zároveň nízká 
a nepoléhavá odrůda, vyzna-
čuje se dobrým odnožováním 
a nižší až střední HTS. Určitě 
nezklame a díky ranosti bude 
velmi vhodnou předplodinou 
pro řepku ozimou nebo včas-
né setí meziplodin. 

Kamerad „B“ se špičkovou 
odolností k fuzariózám

Kamerad je bratrem odrůdy 
Partner, je pozdnější, nižší, 
má špičkový zdravotní stav 
a rychle nalévá zrno. Nepo-
léhavá, zdravá odrůda, odol-
nost na padlí je špičková, hod-
nocená v Německu na úrovni 
9, má velice dobrou odolnost 
na rez plevou a velice zdravý 
klas, tedy výbornou odolnost 
proti fuzariozám. Odrůda se 
díky tomu dá pěstovat jak 
po obilnině, tak po kukuřice. 
Snáší i pozdní setí.

PARTNER „B“ nezklame 
a podrží za každé situace

Polopozdní odrůda pšeni-
ce, která nabízí výjimečnou 
kombinaci vysokého výnosu 
a nízkých nákladů na ochra-
nu proti chorobám a poléhá-
ní. Je registrována v ČR 2016 
s chlebovou jakostí. Má jedi-
nečný gen rezistnence pro-
ti stéblolamu (PCH1), díky 
čemu se chlubí zdravými ko-
řeny a lze bez problému za-
řadit po obilné předplodině. 
Udržuje si zdravou listovou 
plochu, vyznačuje se odol-
ností proti padlí, rzem i listo-
vým skvrnitostem, ochranu 
proti chorobám směřujeme 
na praporec a klas. Optimální 
počet klasů je mezi 500–550 
na m².Tato plastická odrůda 
se zdravými a silnými koře-
ny lze s úspěchem pěstovat 
v různých oblastech. Bene-
šovsko, Mělnicko, Mostecko, 
Plzeňsko, Jihlavsko, severní 
a střední Morava, aj. Tam všu-
de, v různých podmínkách se 
s úspěchem pěstuje odrůda 
pšenice ozimé PARTNER. 

V sortimentu ozimého 
ječmene se zaměřujeme 
na 6-řadé odrůdy vhodné 
pro výkrm, ale letos při-
chází s novinkou, ranou od-
růdou DEMENTIEL, která je 
využitelná i pro sladovnic-
ké účely.

Raný, šestiřadný, ozimý 
ječmen = DEMENTIEL, 
žhavá novinka pro r. 2022

DEMENTIEL je novinka mezi 

ozimými ječmeny s excelent-
ním výnosem v obou varian-
tách (ošetřené i neošetřené), 
s vysokým podílem předního 
zrna a vysokou HTS.

Předností odrůdy DEMEN-
TIEL je ranost, s rychlým 

dozráváním. Patří mezi nej-
dříve sklízené odrůdy. Dobře 
odnožuje a rostliny jsou niž-
ší až středně vysoké s velmi 
dobrou odolnost k poléhání. 
Celkově výborný zdravotní 
stav, zejména špičková odol-
nost k padlí a velmi dobrou 
odolnost k ramularii. Rov-
něž vykazuje odolnost vůči 
viru žluté mozaiky ječmene 
(BYMW) typ 1.

DEMENTIEL je odrůda, 
vhodná do všech oblastí 
pěstování ozimého ječmene. 
Snáší i pozdnější setí, čímž 
je možné omezit napadení 
přenašečů virové zakrslosti.

Má i dobrou kvalitu pro sla-
dovnické účely, nicméně pri-
orita pěstování je pro výkrm.

DAISY ozimák, který 
nasype 

Šestiřadá krmná odrůda ozi-
mého ječmene, která se svým 
výnosem vyrovná hybridům 
a to bez rizika a zvýšených 
nároků na ošetření proti po-
léhání či chorobám. Je střed-
ně odnoživá , vyniká dobrou 
odolností k vyzimování a má 
velmi dobrý zdravotní stav. 
Snáší i pozdnější termíny setí, 
čímž lze snížit riziko přenosu 

viróz. Navíc vykazuje odol-
nost vůči viru žluté mozaiky 
ječmene (BaYMV-1). Klasy 
jsou krátké a nedochází k za-
lamování háčku před sklizní, 
díky tomu poskytuje vysoký 
výnos předního zrna, zrnka 
jsou buclatá se středně vyso-
kou až vysokou HTZ. Má i vyš-
ší obsah škrobu a vysokou 
konverzi živin při výkrmu. 
Daisy je plastická odrůda, 
která nezklame ani výno-
sem, ani kvalitou zrna!

Přejeme hodně úspěchu 
Ing. Petr Robotka

Ing. Martina Poláková
PRO SEEDS s.r.o.
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Vznik a náplň činnosti 
stanice

O historii seznámil přítomné 
Ing. Ivan Houdek.

Šlechtitelská stanice 
v Hladkých Životicích byla 
založena v r. 1947. První de-
setiletí řešila výzkumné úko-
ly, udržovací šlechtění něko-
lika odrůd obilnin a květin, 
do doby vzniku ÚKZÚZ zajiš-
ťovala státní odrůdové poku-
sy. Od r. 1956, kdy na stanici 
bylo převáděno postupně 
udržovací šlechtění Rožnov-
ských odrůd trav, se zaměři-
la na šlechtění trav a jetelů, 
ostatní úkoly byly převedeny 
na jiná pracoviště. Rozmach 
šlechtění nastal s příchodem 
Ing. A. Fojtíka, ve šlechtění 
byly zavedeny nové metody 
– mutační šlechtění, poly-
ploidie, tvorby hybridů mezi 
jílky a kostřavami, později 
nazývané Festulolia. Šlech-
těny byly především pícní 
druhy, ze 141 dosud zapsa-
ných odrůd bylo 30 jetelů, 
ostatní byly trávy. Stanice 
byla do privatizace součástí 
Osevy, v březnu 1995 vznik-
la společnost s r.o. a po pod-
pisu smlouvy s dánskou 
šlechtitelskou a semenář-
skou irmou se stala součástí 
DLF Seeds & Science. Vznik 
původně výzkumné a šlech-
titelské stanice v Hladkých 
Životicích v roce 1947 ini-
cioval brněnský prof. Jaro-
slav Šimon, vedoucí katedry 
rostlinné výroby VŠZ v Brně 
a ředitel Výzkumných ústavů 
zemědělských v Brně – Pisár-

kách, na bývalém velkostatku 
Dr. Friedricha Weisheita. Sta-
nice byla nejdříve zařazena 
do sítě Krajského výzkum-
ného ústavu zemědělské-
ho (sídla v Opavě, v Novém 
Jičíně), od poloviny pade-
sátých let po vzniku Šlech-
titelského a semenářského 
podniku (ŠSP) v Olomouci 
jím byla řízena až do roku 
1976. Od roku 1977 vznikly 
tzv. plodinové ústavy v rám-
ci VHJ Oseva Praha a stanice 
se stala součástí Výzkumné-
ho a šlechtitelského ústavu 
pícninářského v Troubsku. 
Po několikerém přejmeno-
vání Osevy a ústavu spadala 
stanice pod Troubské ředi-
telství do konce února 1995. 
Nejprve byly řešeny vý-
zkumné úkoly ve spolupráci 
s výzkumnými ústavy ČAV 
– paradoxně z dnešního po-
hledu – v zájmu zvýšení so-
běstačnosti v řešení obilního 
problému, zlepšení krmivové 
základny a intenzi ikace vý-
roby píce.

Novodobá historie stanice

To bylo téma pro Ing. Vladi-
míra Černocha.

V roce 1993 podali šlechti-
telé a provozní technici stani-
ce návrh na privatizaci, který 
byl po dvou letech jednání 
ministerstvem zemědělství 
schválen. 1. 3. 1995 vznikla 
Šlechtitelská stanice Hladké 
Životice, s.r.o. Vedení stanice 
si uvědomovalo, že výroba 
a prodej osiv trav a jetelů 
pouze v České a Slovenské 

republice nebude schopna 
pokrýt náklady na další roz-
voj šlechtění. Proto součas-
ně s privatizaci probíhalo 
i hledání strategického part-
nera, který by byl schopen 
prodávat odrůdy z Hladkých 
Životic ve větším množství 
v Evropě i na dalších kon-
tinentech. Po počátečním 
jednání s více evropskými 
semenářskými irmami byla 
uzavřena smlouva o partner-
ství s dánskou irmou DLF 
Trifolium A/S. V následují-
cích letech docházelo k po-
stupné integraci šlechtění 
Hladkých Životic do celko-
vého systému DLF. Hladké 
Životice postupně převzaly 
odpovědnost za šlechtění je-
tele lučního, jílku mnohokvě-
tých a jednoletých, festulolií, 
kostřavy luční a některých 
minoritních travních druhů 
využívaných hlavně ve střed-
ní a východní Evropě (ovsík 
vyvýšený, psárka luční, tro-
jštět žlutavý a další). Další 
rozvoj stanice od druhé po-
loviny 90 let byl spojen s roz-
vojem celého DLF, které se 
vyvíjelo postupně z původně 
dánské semenářské a šlechti-
telské irmy přes evropskou 
mezinárodní společnost až 
po současnou globální se-
menářskou a šlechtitelskou 
společnost s dceřinými ir-
mami na jednotlivých konti-
nentech. Na základě výsledků 
zkoušení odrůd a kandidátů 
na odrůdy v síti pokusných 
stanic DLF se některé mate-
riály vyšlechtěné v Hladkých 
Životicích začaly uplatňovat 
v různých klimatických pod-
mínkách po celém světě.

Jedním z největších pří-

nosu Hladkých Životic pro 
šlechtění pícnin je šlechtění 
odrůd mezirodových hyb-
ridů Festulolium. Šlechtění, 
které započal ing. Fojtík v 60. 
letech, bylo postupně dále 
rozšiřováno. Ve spolupráci 
s Olomouckým pracoviš-
těm Ústavu experimentální 
botaniky, zejména profeso-
rem Ing. Jaroslavem Doleže-
lem, DrSc. a RNDr. Davidem 
Kopeckým, PhD. byly pro 
Festulolium uplatněny nové 
metody, které umožňují zkrá-
cení doby a zvýšení efektivity 
šlechtění.

 Na základě low-cytome-
trického měření obsahu 
DNA v jádře je možné 
po křížení už F1  g e n e ra c i 
předvybrat pravděpodob-
né hybridy. Tím se zmenší 
objem testovaných rostlin 
F1 na poli z několika tisíc 
na několik stovek.

 Pomocí molekulárních me-
tod GISH a DArT (ve spo-
lupráci s australskou la-
boratoří v Canbeře) jsme 
schopni sledovat vývoj po-
dílu jednotlivých rodičov-
ských DNA v následujících 
generacích hybridů.

 V současné době se sna-
žíme vytypovat DNA mar-
kery pro některé hospo-
dářsky významné znaky, 
zejména odolnost k suchu. 
Nalezení takových marke-
rů by umožnilo rychlý cí-
levědomý výběr rodičů pro 
další šlechtění.

V současné době se šlechtě-
ní odrůd Festulolium věnuje 

řada významných semenář-
ských irem i vědeckých in-
stitucí po celém světě. Travní 
rod Festulolium se tak zařadil 
mezi významné pícní plodiny 
s mnoha desítkami registro-
vaných odrůd.

Dnes je DLF Seeds, s.r.o. 
v Hladkých Životicích vý-
znamnou šlechtitelskou 
stanicí, ale také výrobcem 
travních a jetelových osiv 
v rámci mateřské irmy DLF 
Seeds A/S. V roce 2000 byly 
vybudovány sklady a čistící 
kapacity pro osivo jetelovin 
a trav. V současné době ir-
ma organizuje množení osiv 
vlastních odrůd i odrůd DLF 
v zemích střední Evropy (CZ, 
SK, H, PL, SRB). Toto osivo 
se potom uplatňuje nejen 
na domácím trhu, ale také se 
vyváží do řady evropských 
i mimoevropských zemí. Ve-
dle šlechtění a výroby osiv 
se v Hladkých Životicích 
významně rozvíjí taky ob-
chodní činnost. Firma zajiš-
ťuje pro DLF prodej pícních 
a trávníkových odrůd a směsí 
zejména v oblasti Střední Ev-
ropy.

Prezentace fi rem a ukázky 
polních pokusů

Jako první vystoupil 
po Ing. Houdkovi a Ing. Čer-
nochovi Jan Paroulek ze spo-
lečnosti SANO Česká repub-
lika. Hovořil o problematice 
a bilanci objemných krmiv, 
významu silážování a sená-
žování. Další problematika 
patřila Doc. Josefu Haklovi 
z ČZU v Praze. Jeho tématem 
byly vojtěškotravní směsi 
v zemědělské praxi, jejich 

výhody a nevýhody. Seznámil 
přítomné s pěstováním voj-
těšky v pícních směsích, s vý-
sledky pokusů v Červeném 
Újezdě. V závěrečné části 
přednáškového bloku před-
stavil zemědělcům secí stro-
je VREDO na přísev travních 
a jetelovojtěškotravních po-
rostů pan Vladimír Poštulka 
ze společnosti Agrotrans Oti-
ce. V nabídce této společnosti 
je také technika pro sklizeň 
pícnin od společnosti RAVAK 
Rožmitál. Zmínil se dále 
o aplikátorech kejdy, o nové 
fréze společnosti Van Per-
fekt, která je schopna během 
jednoho přejezdu srovnat te-
rénní nerovnosti způsobené 
na loukách divokými prasaty. 
Z kulturního domu se poté 
účastníci dopoledního pro-
gramu přesunuli na pokusné 
parcely DLF SEEDS s.r.o., kde 
se mohli s odborným výkla-
dem seznámit s provozními 
pokusy travních a jetelotrav-
ních porostů. Závěrem po-
přejme šlechtitelům z Hlad-
kých Životic mnoho úspěchů 
na poli pícninářské práce.

Arnošt Dubský

25 let Šlechtitelské stanice v Hladkých Životicích

Ing. Ivan Houdek

Ing. Vladimír Černoch

Prohlídky provozních pokusů pícnin moderoval pan Ivan Houdek

 Studenti MENDELU s panem docentem Stanislavem Hejdukem Secí stroje VREDO představil pan Vladimír Poštulka z Agrotransu Otice

Pan John Larsen

V úterý 10. května se v Kulturním domě 
v Hladkých Životicích uskutečnilo setká-
ní pícninářské veřejnosti, obchodních 
partnerů a přátel společnosti DLF SEEDS 
s.r.o. Důvodem bylo výročí 75 let od vzni-
ku Šlechtitelské stanice v Hladkých Ži-
voticích a 65 let šlechtění trav a jetelů. 
Na úvod přednáškového bloku pozdravil 
účastníky setkání ředitel DLF Seeds s.r.o. 
v Hladkých Životicích pan John Larsen.



Evropská komise zasla-
la přes třicet zásadních 
a 330 technických připomí-
nek českému ministerstvu 
zemědělství k návrhu Stra-
tegického plánu Společné 
zemědělské politiky (SZP). 
Právě v něm lze hledat re-
zervy pro zlepšení této si-
tuace. Komise dále vytýká 
nejen nedostatečné ambice 
v ochraně životního pro-
středí, ale také nerespekto-
vání základní funkce země-
dělských dotací – podporu 
příjmů zemědělců. Uvádí, 
že navržené částky nejsou 
postačující pro zajištění do-
statečného příjmu všech ze-
mědělců. Zvýhodňují menší 
zemědělce do 150 hektarů, 
což neodpovídá jejich potře-
bě podpory. Zároveň upo-
zorňuje, že při úpravách je 
nutné vnímat změněné pod-
mínky v souvislosti s válkou 
na Ukrajině a přehodnotit 
aktivity s cílem zajistit do-
statečné množství potra-
vin a obnovitelných zdrojů 
energie.

„V aktuální situaci za 

nejpodstatnější výhrady 
Evropské komise považu-
jeme ty o redistributivní 
platbě – zvýšené platbě na 
první hektary. Komise se 
například ptá, proč byla 
při zdůvodnění výše tohoto 
přerozdělení použita SWOT 
analýza na desetiprocentní 
redistribuci, když minister-
stvo navrhuje v EU bezpre-
cedentně nejvyšší platbu 
ve výši 23 %. Potvrzuje se 
tak naše tvrzení, že od po-
čátku jde pouze o politické 
rozhodnutí bez jakéhokoli 
odborného podkladu, odů-
vodnění a bez znalosti do-
padů na zemědělství i celou 
společnost,“ říká prezident 
Agrární komory ČR Jan Do-
ležal.

Konkrétně se Komise 
věnuje stanovení hodnoty 
základní platby a zvýšené 
platby na první hektary: 
„Částka by měla vycházet 
z analýzy potřeb přeroz-
dělování a analýzy potřeb 
podpory příjmů zemědělců, 
nejen prostým přepočítá-
ním na hektary.“ Jinými slo-

vy, vytýká chybějící vazbu 
dotací na produkci a upo-
zorňuje, že navržené částky 
nejsou postačující pro za-
jištění dostatečného příjmu 
všech zemědělců. Napří-
klad zvýhodnění menších 
zemědělců do 150 hektarů 
neodpovídá jejich potřebě 
podpory. „Nově navržený 
systém nezajistí dostatečný 
příjem zemědělců nad sta-

novenou hranicí 150 hekta-
rů a povede k nežádoucím 
změnám ve struktuře pro-
dukce českého zeměděl-
ství,“ domnívá se předseda 
Zemědělského svazu ČR 
Martin Pýcha. Z dřívějších 
analýz na základě výpočtů 
„dotační kalkulačky“ zve-
řejněné ministerstvem ze-
mědělství vyplývá, že dojde 
k výraznému snížení příjmů 

všech zemědělských podni-
ků nad 400 hektarů a střed-
ní zemědělské podniky, 
které zajišťují většinu ze-
mědělské produkce, se bez 
omezení výroby propadnou 
do ztráty.

Zemědělský svaz ČR i Ag-
rární komora ČR souhlasí 
s názorem Komise na po-
třebu zajištění dostatečné 
produkce potravin, obno-

vitelných zdrojů energie 
i zlepšení péče o životní 
prostředí. Řešení ale obě or-
ganizace vidí ve vyšším vy-
užívání a rozvoji moderních 
způsobů hospodaření, jako 
jsou technologie precizní-
ho zemědělství, respekto-
vání lokálních podmínek 
a zkrácení dodavatelských 
řetězců. „Zatímco Evropská 
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Méně lokálních výrobků a větší dovoz po-
travin znamená zvýšení nezaměstnanosti 
na venkově. I z Evropské unie zaznívají 
v poslední době hlasy a návrhy jak zvýšit 
soběstačnost v potravinách a to přede-
vším z vlastních zdrojů. S jistým znepoko-
jením sledujeme úbytek především v ži-
vočišné produkci. Jasně o tom vypovídají 
i tabulky produkce , jejichž zdroj je sta-
tistický úřad, tedy zcela nezávislá státní 
instituce. 
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komise nabádá k udržitel-
nosti, pestrosti a biodiver-
zitě, český návrh Strategic-
kého plánu SZP jde proti 
podmínkám českého země-
dělství, odborným poznat-
kům a ve výsledku přinese 
méně pestrou krajinu plnou 
monokultur pšenice, ječme-
ne a řepky, zvýšení potřeby 
minerálních hnojiv, méně 
lokálních výrobků, větší 
dovoz potravin a zvýšení 
nezaměstnanosti na venko-
vě. Přesný opak toho, co po 
nás požaduje Evropa i česká 
veřejnost,“ tvrdí zástupci 
obou organizací ay pro-
střednictvím kampaně "Za-
stavme vládní agrohazard 
– produkce českých potra-
vin v ohrožení" upozorňují 
na připravovanou radikální 
změnu dotační politiky, kte-
rá, pokud projde, bude mít 
velmi negativní dopad na 
české zemědělství a potra-
vinovou soběstačnost země. 

Celou kampaň vizuálně 
zastřešuje symbol výstraž-
né dopravní značky s krá-
vou na zádech, která má 
symbolizovat, co se s čes-
kým zemědělstvím stane, 
prosadí-li vláda svůj návrh. 
Na to také 8.června upo-
zornili zemědělci sezvaní 
oběma organizacemi z celé 
ČR do Prahy.Nejdřív mělo 
proběhnout jejich setkání 
s premiérem ČR Petrem Fi-
alou a ministry zemědělství 
Nekulou a práce a sociál-
ních věcí Jurečkou.

 Na setkání otevřeným do-
pisem pozvali premiéra Pet-
ra Fialu a požádali jej, aby 
jim přišel vysvětlit vládní 
zemědělskou politiku, která 
jde zcela proti evropskému 
trendu podpory lokální pro-
dukce potravin. Premiér ani 
ministr zemědělství nako-
nec na setkání nedorazili, 
a proto se zemědělci vydali 
na pochod před sídlo Úřadu 
vlády ČR. Protestní akce se 
zúčastnily odhadem čtyři ti-
síce zemědělců.

Až třetina zemědělců pod 
vlivem znevýhodnění 
navrhovaných dotací 
ruší provozy živočičné 
produkce

Jádrem sporu je plánova-
ný přesun zemědělských 
dotací k těm nejmenším 
podnikům. Česká republika 
chce jít vysoko nad rámec 
návrhu Evropské komise 
a místo doporučených 10 % 
hodlá vyčlenit pro mikrofar-
my bezprecedentních 23 %. 
Tento radikální krok vláda 
obhajuje tím, že velké pod-
niky byly v minulosti údaj-
ně nepřiměřeně zvýhodně-
ny. To je ale bohužel jeden 
z mnoha mýtů, které se 
v uplynulých letech kolem 
zemědělství vytvořily. Pro-
vozní zemědělské podpory 
vyplacené vloni menším 
farmám (velikosti do 100 
ha) dosahovaly 9500 Kč/
ha, zatímco podpory vypla-
cené větším farmám (nad 
2000 ha) byly pouze 7500 
Kč/ha. Plánované přerozdě-
lení tak především poškodí 
tisíce středních zemědělců, 
kteří se věnují finančně ná-
ročným činnostem, jako je 
chov zemědělských zvířat, 
pěstování brambor, ovoce či 
zeleniny. Již více než třetina 
členů Agrární komory ČR 

a Zemědělského svazu ČR 
zvažuje zrušení či výrazné 
omezení těchto komodit, 
pokud jim vláda sníží dota-
ce avizovaným způsobem. 
Tím dojde k dalšímu pro-
padu potravinové soběstač-
nosti Česka a zvýšení závis-
losti na dovozu.

Hradba polopravd a mýtů

„Neochota pana premiéra 
a pana ministra říci země-
dělcům do očí, proč je chtějí 
připravit o významnou část 
peněz, kterými doposud 
dotovali finančně náročné 
činnosti, je jen pokračová-
ním přezíravého přístupu 
vlády. Ten je smutným dů-
sledkem toho, že vládě radí 
lidé, kteří zemědělství ne-
rozumí, jsou zaslepeni ide-
ologií či dokonce osobními 
zájmy a vytvořili kolem nás 
hradbu polopravd a mýtů. 
Dnes v Praze neprotestovali 
žádní agrobaroni, ale před-
stavitelé podniků různých 
velikostí, za kterými stojí 
tisíce drobných vlastníků, 
dlouhodobě investují v mís-
tech svého podnikání a za-
městnávají tam desítky tisíc 
lidí,“ říká prezident Agrární 
komory ČR Jan Doležal.

„Mrzí nás také, že kontro-
verzní plán vlády poštval 
zemědělce proti sobě. Před-
stavitelé Asociace soukro-
mého zemědělství s vidinou 
snadno získaných peněz, 
které nebudou vázány na 
žádné produkční povinnos-
ti, nás veřejně osočují. Při-
tom jsou si dobře vědomi, 
že na vysoce konkurenčním 
evropském trhu sami ne-
dokáží výpadek produkce 
středních podniků nahra-
dit. Na drahotu z dovozu 
a snížení zaměstnanosti ve 
venkovských regionech pak 

doplatíme všichni,“ doplňu-
je předseda Zemědělského 
svazu ČR Martin Pýcha.

Názor z praxe

K tabulce ze statistického 
úřadu, kde je více než patr-
ný prudký úbytek v chovech 
prasat vysvětlil příčiny vel,mi 
precizně ing. Josef Kubiš Agro 
Jesenice, člen představenstva 
AK ČR. „V  Evropě je silná 
nadvýroba vepřového a je 
závislá na vývozu na asijské 
trhy, hlavně do Číny. Čína po 
krizi v minulosti s africkým 
morem silně obnovuje výro-
bu a omezuje dovoz. K tomu 
přistoupil problém s afric-
kým morem v Evropě a tím 
se ještě více hlavním produ-
centům (Německu, Španěl-
sku, Polsku) zadrhl vývoz do 
Asie. Své přebytky s podpo-
rou tamních vlád valí k nám 
a způsobili kolaps na našem 
trhu. Když jsme vstupovali 
v roce 2004 do EU, tak jsme 
vyráběli 105 % domácí spo-
třeby vepřového, dnes ne-
vyrábíme ani 40 % a stejně 
máme problémy s odbytem. 
Německo za tu dobu zvýšilo 
výrobu prasat o 50 %, Špa-
nělsko dokonce o 100 %. Než 
se v Evropě vyrovná výroba 
se spotřebou, tak to bude 
trvat delší dobu, zvláště při 
snaze EU snížit ještě spotře-
bu“, uvedl Kubiš 

Příčiny tohoto stavu

EU v minulosti podporovala 
výrobu a zemědělci dostá-
vali dotace dle výroby, ne na 
plochu.“Nás ale donutili, aby-
chom výrobu omezovali a do-
tace nerozdělili podle výroby, 
ale paušálně na plochu. A tak 
se při vstupu do EU všechny 
dotace daly na jednu hroma-
du a rozdělily se podle hekta-

rů, včetně luk a pastvin, bez 
ohledu na to, co a kolik kdo 
vyráběl. Komodity náročné 
na investice a lidskou práci se 
přestaly ekonomicky vyplá-
cet a tak zemědělci, hlavně ti 
menší, je přestali dělat. Dota-
ce na plochu dnes bere 31 tis. 
zemědělců, prasata ale chová 
jen 750 středních a větších 
podniků, které ztrátovou 
výrobu vepřového dotují 
z ostatních komodit. Ostatně 
nesprávný zjednodušený ná-
hled na smysl dotací v země-
dělství trvá až do současné 
doby. ÚZEI v přehledu dotací 
v období 2016 – 2019 sečetl 
jablka s hruškami a ostatní 
provozní nenárokové podpo-
ry na určité činnosti (živočiš-
ná výroba na welfare zvířat, 
podpora zeleniny, ovoce, 
brambor, zelená energie) při-
početl k dotacím na plochu. 
Protože tyto výroby ale z 85 – 
90 % zajišťují střední a velké 
podniky, tak mu vyšlo, že tyto 
podniky dostávají vyšší dota-
ce než drobní zemědělci a je 
potřeba jim je snížit. Přitom 
ale neví, že např. dotace na 
chov prasat, které připočítá-
val k dotacím na hektary, jsou 
podmíněny splněním lepší 
péčí o chovaná zvířata a ještě 
pokrývají ztrátu v chovu jen 
z 20 – 30 %, větší část ztráty 
museli hradit z jiných výrob,“ 
doplnil se znalostí praxe ing.
Kubiš.

Více informací lze najít na 
webové stránce www.vlad-
ni-agrohazard.cz. Zároveň 
probíhá i online kampaň 
a podpora na sociálních sí-
tích. Problematiku také při-
bližují samotní zemědělci 
prostřednictvím video pří-
běhů, které najdete na htt-
ps://www.vladni-agroha-
zard.cz/reakce-zemedelcu.

Eugenie Línková

ZPRAVODAJSTVÍ

Zvýšit soběstačnost domácích potravin
pokračování ze str. 1

Od letošního ledna se často 
objevuje mediální zkratka, 
podle které velcí zemědělci 
nesouhlasí se změnou do-
tační politiky. Přesto se na 
mě jako prezidenta Agrár-
ní komory České republiky 
obrací celá řada menších 
aktivních zemědělců, kteří 
se živí prací na poli a ve stá-
jích, že se jim změny nelíbí 
a že rozhodně nejsou vítězi 
reformy Společné zeměděl-
ské politiky. Nehospodaří 
totiž jen na své půdě, ale 
také na půdě pronajaté, což 
je v České republice zce-
la běžná věc, platná i pro 
menší zemědělce. Zejmé-
na oni budou mít problém 
půdu udržet v dotačním 
systému, který odměňuje 
za vlastnictví půdy, tedy za 
příslušnost ke škatulce, ni-
koliv za práci, dobrou péči 
o půdu nebo zvířata. Větší 
zemědělci jsou zase zcela 
zásadní pro zajištění potra-
vinové bezpečnosti a platí 
o nich, že v přepočtu na 
jednoho člena družstva, na 
jednoho akcionáře jsou ve 
skutečnosti ještě menšími 
zemědělci než „malí země-
dělci“ v České republice, 
a dokonce než zemědělci 
na západ od nás. Zkrátka 
se jen rozhodli hospodařit 
SPOLU. Kde jsem jen tohle 
heslo slyšel? 

Jestli existuje nějaká 
„zkratka“, která by vystiho-
vala podstatu naší nespo-
kojenosti, pak je to právě 
rozpor mezi těmi, kteří 
něco dělají a snaží se na 
sebe vydělat prací a chtějí 
stejné podmínky jako jejich 
sousedé za hranicemi Čes-
ké republiky, a mezi těmi, 
kteří chtějí jen čerpat do-
tace. V novém období totiž 
opět nedoženeme naše ko-
legy v zahraničí, nebudeme 
za stejnou nebo lepší práci 
stejně odměnění a budeme 
naopak vládním rozhodnu-
tím znevýhodněni. 

V České republice se, jak 
se zdá, nechystá podpora 
produkčního zemědělství, 
chystá se zde dotační tunel. 
Velké investiční skupiny 
budou ve velkém skupovat 
půdu a brát ji nám, země-
dělcům. Bez skutečného 
hospodaření, a tedy bez ná-
kladů, se tu budou doslova 
„těžit“ dotace, zatímco my 
budeme likvidovat sady, 
zavírat chovy a propouštět 
zaměstnance.

Jedním ze základních 
poslání Agrární komory 
ČR, stejně jako po dobu 
výkonu mého mandátu 
cílem mým, je zemědělce 

spojovat, nikoliv rozdělo-
vat a rozeštvávat tak, jak to 
dělají jiné zemědělské pro-
fesní organizace, a bohužel 
musím říct, že někdy také 
politici. Někteří z nich od 
ledna a ještě nyní rozesílají 
naprosto z prstu vycucané, 
v jiném případě účelově ne-
úplné grafy a tabulky, kte-
rými matou sami sebe, své 
kolegy i veřejnost. Faktem 
je, že produkční zeměděl-
ci i podle ministerstvem 
zemědělství zveřejněné 
dotační kalkulačky v tomto 
období dostanou v drtivé 
většině méně peněz a bu-
dou balancovat na hranici 
přežití. 

Hledání společné pozice, 
mnohdy kompromisní, je 
v organizaci, jako je ta naše, 
často složité. O to je však 
výsledek takového jednání 
cennější, protože reprezen-
tuje širší fórum, větší re-
prezentativní vzorek a zá-
jmy sektoru v celé jeho šíři 
a hloubce. Liší se tak od čis-
tě „politicky motivovaných 
změn“ v Národním strate-
gickém plánu Společné ze-
mědělské politiky po roce 
2022, které jsme v lednu 
kritizovali, a liší se tak od 
dílčích zájmů jednotlivců 
a od zájmů hlasité menšiny, 
která se rozhodla prosadit 
si svou stůj co stůj a využila 
k tomu někdy věci nezna-
lé, někdy prostou ideologií 
a někdy osobním prospě-
chem motivované politiky. 
Ano, změny ve Společné 
zemědělské politice budou 
mít své vítěze, ale s velkou 
pravděpodobností to nebu-
de produkční zemědělec, 
už vůbec to nebude spotře-
bitel a dost možná to nebu-
de ani česká krajina. 

Ing. Jan Doležal, prezi-
dent Agrární komory ČR

Dotační tunel nahrává 
velkým investičním 
skupinám 

Ing. Jan Doležal, prezident AKČR

1998 2020 Odhad dopadu po r. 2023

Vepřové maso 98,3 % 43,2 % 20-25 %

Drůbeží maso 96,1 % 59,8 % 30-40 %

Hovězí maso 99,3 % 105 % Stagnace

Mléko a mléčné výrobky 137,8 % 116,7 % 90-100 % 

Vejce 110,1 % 87,5 % 55-75 %

Jablka 119,6 % 79,9 % 30-40 %

Rajčata 39,4 % 16,6 % Pravděpodobně už jen z dovozu

Pšeničná mouka 95,3 % 71 % Další pokles

Potravinová soběstačnost ČR (ČSÚ)
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Editorial

Fámy  nahrazujeme fakty 
od odborníků

Podpora českých potravin se 
ústně takřka skloňuje, s rea-
lizací je to ovšem trochu hor-
ší. A pokud si dá člověk práci 
a doslova se prokouše  vyjád-
řením  EU k návrhu  naší vlády 
k dalšímu vývoji  v produkci 
potravin, tedy k tak zvanému agrárnímu balíčku na další 
roky, je to neradostné čtení  v díle o 330 připomínkách , 
stejně jako samotná realita. Jen kolik zemědělských a po-
travinářských provozů končí se svou činností a jak dál 
klesá produkce těch nejzákladnějších potravin  z oblasti 
produkce vepřového,ale i hovězího a drůbežího masa,stej-
ně jako ovoce a zeleniny. Přitom naše zemědělství i potra-
vinářství mělo a má na to dát našim spotřebitelům co je 
třeba  k uspokojení poptávky. Ta ale už dnes vysoce převy-
šuje nabídku a dovozy budou jen dál narůstat.
V čem je tak zvaně  zakopaný pes jasně říkají zástupci  
těch, co z valné části zásobují náš trh  zdravými a kvalit-
ními potravinami. Jsou to nejen  představitelé  Agrární 
komory a Zemědělského svazu ČR, ale i lidé z potravinář-
ských provozů, jimž nyní strpčuje život především energe-
tická krize a prudký nárůst in lace. 
O to víc jsou obdivuhodné výstupy řady irem co se dál 
pouští do boje s větrnými mlýny a přinášejí našemu trhu  
velmi zajímavé produkty. Za všechny si vezměme pří-
klad  irmy Hemp production, co z technického konopí 
vyrábí nejen  předměty  technického rázu, ale především 
vysoce zdravé potraviny jako je  konopný olej nebo růz-
né druhy sušenek obohacených  konopným semínkem 
a samozřejmě  v neposlední řadě je to i kosmetika . Jak je 
ale z historie celosvětové produkce  technického konopí 
patrné, na začátku minulého století  tuto tak významnou 
komoditu postupně z trhu vytlačily  jiné produkty na bázi 
chemie a nastal pak obrovský boom plastů.  Jako bume-
rang se nám dnes vrací  přímo macešské zacházení s tak 
významnou a na mnoho způsobů využitelnou plodinou. 
Válka na Ukrajině  totiž denně  upozorňuje nejen  na ztrá-
ty na lidských životech,což je dań nejkrutější,ale jsou tu 
i doprovodné nově vzniklé problémy a jedním z nich je 
nedostatek granulátu dováženého z Ukrajiny,  z něhož se 
vyrábějí kelímky na jogurty, plastové lahve pro nápojáře 
a mnoho dalších obalů na potraviny , které jsme brali jako 
samozřejmost. Tím se oklikou dostáváme k výzvě  řady 
významných nápojářů recyklovat plastové lahve  a i tímto 
způsobem přispívat jednak k šetření naší planety  od  str-
mě narůstajícího množství  odpadu z umělých hmot a ná-
vratu k pokud možno přírodním materiálům.
V čísle se prostřednictvím odborníka na dané téma vě-
nujeme i kauze obilí, kdy se šíří éterem fámy, jak je celá 
letošní sklizeň už rozprodná překupníky.  Není tomu tak 
i když optimismus  zase ovlivňuje válka na Ukrajině, kde 
je  odjakživa díky vynikající bonitě půdy vysoká produkce 
obilí, jímž se částečně odstraňuje jeho nedostatek  v Afri-
ce.  Přístavy odkud se odsud vozilo obilí na tento konti-
net  jsou zatím nepřístupné pro lodě a proto EU navrhla 
možnost přepravy pozemními koridory přes Ukrajinu, 
i k tomu máme vyjádření.
Na odlehčení k vážným tématům jsou v tomto čísle i vý-
stupy z řady soutěží jak vinařů, tak pivařů a doporučení  
pro fajnšmekry  co si dát jako lahůdku ke svátečnímu obě-
du jako přípitek a nebo na dobrou náladu. A jako v kaž-
dém čísle i v tomto nesmí chybět  dobroty z trhů, co se 
opět po pauze otevírají a nebo doporučení toho nej ze 
soutěží o značku Regionální potravina. A pokud je řeč 
o kvalitních  potravinách, o tom je tentokrát v čísle  pří-
spěvek odbornice  s důrazem na zdravou půdu, garanta  
správné a nešizené lidské výživy. Navíc se  pozorný čtenář 
dostane i k dobrotám od mlékařů. Jako každoročně se i le-
tos na půdě Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 
sešla porota z řad odborníků, aby z mnoha mlékárenských 
výrobků vybrala  ty nej a těm podle jednotlivých katego-
riích dala cenu nejvyšší, jíž se irmy  pak právem mohou 
pochlubit veřejnosti.
A na závěr ještě dodejme jednu lahůdku co se nechtěně  
vlivem koronaviru dostala ke slovu. Tak jako se znovu ot-
vírají  v jednotlivých krajích tržnice , bude letos opět na 
Výstavišti v Českých Budějovicích živo a Země živitelka  
se koncem srpna  zaskví ve své kráse a pozve zájemce 
ke  shlédnutí nejen novinek v oblasti agrární techniky, ale 
i nabídne kulinární lahůdky a to hned prostřednictvím  
stánků v několika pavilonech. V srpnovém čísle  proto na-
bídneme formou rozhovoru s ředitelem výstaviště  malou 
ochutnávku co nás jako návštěvníky, ale i samotné vysta-
vovatele čeká a nemine, pokud si na závěr srpna dopřeje-
me tamní výlet,což doporučujeme.

Eugenie Línková
šéfredaktorka 

Podpora lidí v nouzi namísto 
plýtvání potravinami
S ohledem na další intenzivní řešení pod-
pory pro lidi v nouzi a zároveň omezování 
plýtvání potravinami uzavřely Svaz obcho-
du a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR), Česká 
federace potravinových bank (ČFPB), 
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo 
životního prostředí společnou deklaraci 
nazvanou „Místo plýtvání potravinami 
společně podpoříme lidi v nouzi“. Aktivita 
se vztahuje k pravidelné celorepublikové 
Sbírce potravin, jejíž letošní jarní kolo de-
initivně skončilo v neděli 1. května. Právě 

do tohoto dne měli lidé možnost darovat 
trvanlivé potraviny a základní drogerii 
v on-line obchodech Košík.cz, Rohlík.cz 
a iTesco. Celkem se tak včetně sobotní akce 
23. dubna v rekordním počtu 1194 obcho-
dů podařilo vybrat 388 tun potravin a 43 
tun drogistického zboží.

„Stát, instituce i jednotlivci 
udělali v uplynulém období 
pro podporu našich bank kus 
práce a za to jim náleží velký 
dík. Nicméně nyní nastal čas 
posunout tuto diskuzi dále 
a hledat systémovější řeše-
ní do budoucna. I proto je 
skvělé, že se podařilo uzavřít 
společnou deklaraci. Zároveň 
by nám pomohlo, pokud by 
se ještě více než dosud do 
darování potravin i dalších 
prostředků zapojili také vý-
robci a dodavatelé,“ uvedla 
Veronika Láchová, ředitelka 
ČFPB, a dodala: „Letošní jarní 
Sbírku potravin považujeme 
za úspěšnou, což dokládá 
větší množství vybraného 
zboží v porovnání s loňským 
jarem. Těší nás zájem o ni 
jako o transparentní akci, 
která pomůže desítkám tisíc 
lidí lépe žít. Velmi důležité 
je také poděkovat za potra-
vinové dary, které přišly od 
obchodních řetězců i on-line 
obchodů samotných.“

Pomoc je zaměřena ze-
jména na seniory, rodiče 
samoživitele, pěstounské ro-
diny, děti z dětských domo-
vů, hendikepované občany 

či lidi bez domova a v nouzi 
a pokrývá celou Českou re-
publiku. Darované zboží se 
z prodejen nebo z on-line 
obchodů dostane do regio-
nálních skladů potravino-
vých bank a následně z nich 
za pomoci místních nezisko-
vých organizací přímo k cí-
lovým osobám. Největší upo-
třebení naleznou konzervy, 
dětské výživy, instantní po-
lévky, trvanlivé mléko, olej, 
rýže a luštěniny, těstoviny 
a základní i dětská drogerie.

„Jsem rád, že obě mini-
sterstva vnímají humani-
tární pomoc, udržitelnost 
a potřebu omezit plýtvání 
jako jednu z hlavních prio-
rit. Musíme omezit plýtvání 
v celém řetězci, od zeměděl-
ství přes výrobu, distribuci 
až po spotřebu, a to nejen 
v domácnostech, ale třeba 
i ve stravovacích zařízeních. 
Pevně věřím, že podepsané 
memorandum urychlí po-
třebné legislativní změny 
pro omezení plýtvání po-
travinami a potravinovým 
bankám bude garantovat 
stabilní podporu ze strany 
státu,“ sdělil Tomáš Prouza, 

prezident SOCR ČR, a dopl-
nil: „Všem zaměstnancům 
obchodních řetězců nále-
ží obrovské poděkování za 
bezchybné zvládnutí aktu-
álního kola Sbírky potravin. 
Češi opět prokázali, že umějí 
a chtějí pomáhat spoluobča-
nům v tíživé životní situaci.“

K myšlence pomoci lidem 
v nouzi se přihlásily ob-
chodní řetězce Albert, Billa, 
COOP, Globus, Kau land, Lidl, 
makro, Penny Market, Tesco 
a síť drogerií ROSSMANN. 
Do Sbírky potravin se zapo-
jily i on-line obchody Košík.
cz, Rohlík.cz a iTesco. Vedle 
účasti v pravidelných sbír-
kách potravin věnují řetěz-
ce potravinovým bankám 
zboží průběžně po celý rok, 
dobrovolně poskytují své lo-
gistické kapacity a pomáhají 
při organizaci i řízení těchto 
projektů.

„Ministerstvo životního 
prostředí považuje snižo-
vání plýtvání potravinami 
za jednu ze svých priorit. 
Důkazem toho jsou třeba 
dotace na potravinové ban-
ky z Operačního programu 
Životní prostředí, konkrétně 

na vybudování nebo rozšíře-
ní jejich infrastruktury, nebo 
nedávné otevření nového 
logistického centra v praž-
ské Dubči, které bude sloužit 
jako hlavní sklad potravino-
vé pomoci pro celou Českou 
republiku,“ informovala mi-
nistryně životního prostředí 
Anna Hubáčková

Sbírka potravin se od roku 
2019 koná vždy dvakrát roč-
ně. )Záštitu nad její realizací 
převzal ministr zemědělství 
Zdeněk Nekula.„Ročně u nás 
každý spotřebuje zhruba 
800 kilogramů potravin, 
z toho desetinu, tedy 80 kilo-
gramů, vyhodíme. Jsem pro-
to rád, že jsme se s dalšími 
zainteresovanými stranami 
shodli na společné aktivitě 
a podpisu deklarace. Zava-
zujeme se tím k systematic-
ké spolupráci, koordinova-
nému vzdělávání obyvatel 
ČR a další podpoře potravi-
nových bank, abychom mi-
nimalizovali plýtvání jídlem 
a šetřili tak suroviny, lidskou 
práci i přírodu,“ shrnul mi-
nistr zemědělství Zdeněk 
Nekula.

Eugenie Línková

INZERCE
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Hodnotitelskou komisi tvořili 
zástupci Ministerstva země-
dělství, Státního zeměděl-
ského intervenčního fondu, 
Státní zemědělské a potravi-
nářské inspekce, Státní vete-
rinární správy, Agrární ko-
mory, Potravinářské komory 

a Krajského úřadu. Komisí 
navržené výrobky získají 
na základě ocenění potvrze-
ného ministrem zemědělství 
Zdeňkem Nekulou označení 
Regionální potravina.

„Letos se přihlásilo 
do soutěže značné množství 
výrobců a výrobků, nejčastě-
ji byla zastoupena kategorie 
Ostatní. Mezi vítězi se obje-
vilo i šest nových výrobců. 
Velice si ceníme pokračující-

ho zájmu a pevně 

v něj věříme i do budoucna,“ 
uvedla Kateřina Papíko-
vá z pořádající společnosti 
F E S T I N G, s.r.o.

Soutěž probíhá opět 
ve všech krajích České re-
publiky s výjimkou Prahy. 
Značku Regionální potravi-
na můžou získat producen-
ti zemědělských a potravi-
nářských výrobků do 250 

zaměstnanců. Oceněný vý-
robek získává právo zdar-
ma užívat značku po dobu 
čtyř let.

Regionální potravina je 
projektem Ministerstva ze-
mědělství. Státní zemědělský 
intervenční fond značku ad-
ministruje. V současné době 
je oceněno 415 produktů 
od 318 výrobců. Podrob-

nosti o soutěži jsou dostup-
né na webových stránkách 
regionalnipotravina.cz.

REGIONÁLNÍ POTRAVINA

U Čechů stále vítězí jahoda a vanilka
Zajímavé jsou i příchutě s koprem, pivem či chilli
Na příkladu tři roky starém, kdy v Pardubickém kraji získala 
ocenění Regionální potravina jako jedna z devíti vítězů ve své 
kategorii zmrzlina z pardubického perníku, se mnohé změnilo. 
Monika Pavlisová se výrobě zmrzliny na Pardubicku věnuje již 
16 let a doslova expanduje. Z desítek kil čerstvého i mraženého 
ovoce od regionálních dodavatelů dokáže vykouzlit nezamě-
nitelné chuťové variace, za kterými se sjíždějí lidé z dalekého 
okolí. Inspiraci čerpá od mistrů z Itálie, kam se jezdí každoroč-
ně vzdělávat. Díky její neutuchající píli a poctivé práci mohou 
zákazníci ochutnat i netradiční příchutě, jako je avokádová, 
koprová či pivní. V roce 2019 získala Kunětická zmrzka již dru-
hé ocenění Regionální potravina v rámci Pardubického kraje. 
Po oceněném borůvkovém nanuku putovala známka kvality 
k Perníkové zmrzlině se švestkovými povidly.

Začátky se zmrzlinovým 
karavanem

Nápad vyrábět zmrzlinu se 
paní Pavlisové zrodil v hla-
vě na rodičovské dovolené. 
„Chtěla jsem zkusit pod-
nikat a přemýšlela jsem, 
v jakém oboru. Žila jsem 
kousek od hradu Kunětická 
hora, který má velký turis-
tický potenciál především 
v létě. Tak mě napadlo, že 
zmrzlina by lidem při výletě 
na kole či procházce přišla 
vhod,“ vzpomíná paní Pavli-
sová na své podnikatelské 
začátky. Od myšlenky neby-
lo daleko k činu, a tak vznikl 
první zmrzlinový karavan. 
Zmrzlina šla hladce na od-
byt a v okolí začaly růst 
konkurenční zmrzlinové 
krámky jako houby po dešti. 
Manželé Pavlisovi se chtěli 
odlišit od ostatních, a pro-
to začali s výrobou vlastní 
zmrzliny.

Základem pro ni byl výběr 
těch nejkvalitnějších suro-
vin, především od místních 
výrobců. „Je pro mě klíčo-

vé, aby ingredience použité 
v produktech byly té nejvyš-
ší kvality. Snažím se navazo-
vat spolupráci i s místními 
pěstiteli ovoce, bylinek či 
producenty mléka a jogur-
tu. Pátrání po těch nejlep-
ších surovinách je nekončící 
proces zkoušení, ochutná-
vání a kalkulování mezi ce-
nou a kvalitou,“ vysvětluje 
paní Pavlisová.

Tajemství italských 
mistrů

Zákazníci čile přibýva-
li a s nimi i ambice dělat 
opravdu unikátní zmrzlinu, 
která bude pro zákazníky 
srdcovou záležitostí. „Vě-
řím, že člověk může dosáh-
nout úspěchu především 
díky neustálému vzdělávání 
a posouvání se v oboru dále. 
Proto jsem začala pravidel-
ně jezdit na zmrzlinářské 
akademie do Itálie, kde se 
setkávám s mistry v tomto 
oboru a čerpám zde inspi-
raci pro vlastní receptury,“ 
říká paní Pavlisová.

Velký úspěch perníkové 
zmrzliny s povidly

V roce 2019 získala perníko-
vá zmrzlina se švestkovými 
povidly prestižní ocenění 
Regionální potravina. „Je to 
jedna z oblíbených příchutí. 
Všechny ingredience naku-
puji od lokálních výrobců 
– perník od místního krále 
perníku pana Jaroše, švest-
ková povidla od sadařky Šár-
ky z Podůlšan. Nastrouhaný 
či nalámaný perník vmíchá-
váme do smetanového zá-
kladu a poté potíráme švest-
kovými povidly,“ vysvětluje 
paní Pavlisová proces výro-
by. Ocenění Regionální po-
travina bylo pro Kunětickou 
zmrzku druhé v řadě, před 
tím jej získala za svůj borův-
kový nanuk. „Úspěch naší 
zmrzliny v této soutěži mě 
moc potěšil. Zisk ocenění 
nám také umožnil účastnit 
se některých moc příjem-
ných gastroakcí a food fes-
tivalů, což je pro nás vždy 
velmi podnětné,“ říká paní 
Pavlisová.

Zmrzlina s koprem, mákem 
nebo chilli

Díky neustálému sbírání pod-
nětů jak na trzích v tuzemsku, 
tak i při častých výjezdech 
na zmrzlinářské veletrhy 
do zahraničí jsou ve zmrzlino-
vých pojízdných prodejnách, 
tzv. mňam kárách, k mání ori-
ginální příchutě zmrzlin, kte-
ré byste jinde hledali marně. 
„Vyrobit se dá téměř jakýkoliv 
druh zmrzliny, a to včetně těch 
slaných. Ano, většina Čechů 
slyší zejména na klasiky v po-
době vanilka, čokoláda, jahoda. 
Ale i tady platí, že není jahoda 
jako jahoda. Kunětická zmrz-
ka jsou zmrzliny bez barviv 
a plné ovoce, které jsou vy-
ráběny poctivě a jejich v nich 
kus srdce,“ říká paní Pavlisová. 
„Z netradičních příchutí u nás 
můžete zkusit zmrzlinu ko-

provou, makovou, okurkovou 
s mátou a citronem a mnoho 
dalších, které vyrábíme jako 
limitované edice. Vyrábíme 
i zmrzliny alkoholové – aperol, 
mojito či vínovou. Mojí oblíbe-
nou záležitostí je dochucování 
čokoládové zmrzliny – napří-
klad mátou, chilli nebo pome-
rančem,“ dodává.

Vytvoř si svůj nanuk 
v nanukárně

V současné době čítá tým 
Kunětické zmrzky na 20 pra-
covníků a lahodnou Kunětic-
kou zmrzku můžete ochutnat 
ve dvou pojízdných provo-
zovnách, mňam kárách, které 
mají svá stálá místa v Pardu-
bicích – první na třídě Míru 
v Pardubicích na tržišti Ve-
selka, a druhé v Polabinách IV 
– Pardubicích v ulici Kpt. Bar-

toše. Vedle špachtlovaných 
zmrzlin se Monika Pavlisová 
pustila také do výroby nejrůz-
nějších specialit od nanuků 
přes zmrzlinové dezerty, dor-
ty až po smoothie či aperitivy 
na dřívku, zmrzlinová lízátka 
apod. To vše bude na podzim 
tohoto roku možné zažít tzv. 
„na vlastní kůži“. „V říjnu ote-
vřeme v Pardubicích novou 
kamennou prodejnu – NA-
NUKÁRNU. Zákazníci si tu 
budou moci v klidu vychutnat 
oblíbenou zmrzlinu, nanuky 
a zároveň to bude kreativní 
zážitkové místo, kde budeme 
pořádat rozmanité worksho-
py pro školky, školy a irmy. 
I tady bude hrát samozřejmě 
hlavní roli zmrzlina,“ uzavírá 
paní Pavlisová.

Monostranu ve spolupráci 
se SZIF vytvořila : 

Eugenie Línková

Regionální potravina Pardubického kraje
Drobulka od Davida Nováka nebo Kon itovaná vepřová líčka 
s kampotským pepřem a mořskou solí od Josefa Morávka. Toto 
jsou dva z devíti výrobků navržených komisí na Regionální 
potravinu Pardubického kraje v roce 2022. Do soutěže se zde 
přihlásilo celkem 155 produktů od 38 výrobců. Devět vítězů 
přdedstavujeme v tabulce.

Kategorie Výrobek Výrobce

1.
Masné výrobky tepelně 

opracované
TLAČENKA ZEMĚDĚLSKÉ

DRUŽSTVO ROSICE 

U CHRASTI

2.

Masné výrobky trvanlivé, 

tepelně neopracované, 

konzervy a polokonzervy

KONFITOVANÁ VEPŘOVÁ LÍČKA 

S KAMPOTSKÝM PEPŘEM 

A MOŘSKOU SOLÍ

JOSEF MORÁVEK, 

VRAČOVICE

3. Sýry včetně tvarohu SLOUPNICKÝ A2 TVAROH TUČNÝ

ZEMĚDĚLSKÉ 

DRUŽSTVO SE SÍDLEM 

VE SLOUPNICI

4. Mléčné výrobky ostatní KEFÍROVÝ NÁPOJ
PETR SOUČEK, 

PARDUBICE-CIHELNA

5.
Pekařské výrobky včetně 

těstovin
DROBULKA

DAVID NOVÁK, 

UHERSKO

6.
Cukrářské výrobky včetně 

cukrovinek
BOŽÍ ŘEZ

JANA VONDROUŠOVÁ, 

BUKOVKA

7.
Alkoholické a nealkoholické 

nápoje

SUDLIČKA OŘECHOVKA 

OŘECHOVÝ LIKÉR
FONTICULUS

8.
Ovoce a zelenina v čerstvé 

nebo zpracované formě

HRUŠKOVO JABLEČNÝ EXTRA 

DŽEM S OŘECHY
BILERBIN

9. Ostatní KUNĚTICKÉ VIŠNĚ V RUMU
ZDENĚK PAVLIS, 

KUNĚTICE

Monika Pavlisová se výrobě zmrzliny na Pardubicku věnuje již 16 let
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Veletrh opět s návštěvníky

Přípravy tradičního meziná-
rodního setkání bio branže 
na norimberském výstavišti 
jsou již v plném proudu. Ve-
letržní duo nabídne po dobu 
čtyř dní, zcela nově od úterý 
do pátku, po úspěšném loň-
ském digitálním ročníku opět 
osobní setkání přímo v „bio 
Norimberku“. Těšit se lze na 
intenzivní dialog mezinárod-
ní bio komunity, netwoking, 
nejnovější informace, inova-
ce, vysokou odbornost ná-
vštěvníků veletrhu, inspirace, 
objevování a bohaté zážitky. 
Důraz aktuálního ročníku je 
kladen na Organic.Climate.
Resilience, tedy stále ros-
toucí význam ekologických 
hodnot, odolnosti a ohledu-
plnosti k životnímu prostře-
dí. Těmto tématům bude vě-
nována velká část paralelně 
probíhajícího kongresu.

Onsite i online

V popředí bude tentokrát fy-
zický veletrh přímo v Norim-
berku s digitálním doplně-

ním. Jednou z mnoha výhod 
tohoto duálního formátu je, 
že vybrané příspěvky kon-
gresu budou živě přenášeny 
a následně k dispozici na di-
gitální platformě. A právě od-
borný kongres klade v roce 
2022 důraz na live – zážitek, 
na osobní setkání odborníků 
branže bio potravin a přírod-
ní kosmetiky. Zájemci mohou 
těžit z nových doplňkových 
digitálních prvků, jako je 
online dostupnost částí kon-

gresu, rozšířené nástroje 
pro komunikaci a sjednává-
ní schůzek online a digitální 
mapování nabídky vystavo-
vatelů na místě.

Bio potraviny nabývají 
na síle

Trh s biopotravinami a bio-
produkty se celosvětově dy-
namicky rozvíjí a vykazuje 
silný růst. Podle Výzkum-
ného ústavu pro ekologické 

zemědělství (FiBL) a IFOAM 
– Organics International na-
příklad maloobchodní trž-
by s biopotravinami v roce 
2020 dosáhly na celém světě 
více než 120 miliard eur. Let-
ní ročník veletrhů BIOFACH 
a VIVANESS 2022 přivítá při-
bližně 2.500 vystavovatelů.

Zastoupení českých 
výrobců

V tomto roce bude na mezi-
národním setkání bio branže 
zastoupena opět také Česká 
republika prostřednictvím 
společné expozice pod zá-
štitou Ministerstva zeměděl-
ství ČR. V halách naleznete 
také řadu dalších českých 
irem na samostatných ex-

pozicích. O iciální příjem 
přihlášek k účasti na veletr-
hu byl již ukončen. 

Ke konci roku 2019 bylo 
v ČR registrováno 825 vý-
robců biopotravin. V průbě-
hu roku 2019 se nově regis-
trovalo 133 subjektů, a 58 
naopak svoji činnost ukonči-
lo. Z celkového obratu výro-
by biopotravin v roce 2018 
ve výši cca 4.233 milionů Kč 
se uplatnilo na českém trhu 
2.117 milionů Kč, tj. padesát 
procent.. Vývoz biopotravin 
z ČR trvale roste a směřuje 
převážně do zemí EU. Prů-
měrná roční spotřeba na 
obyvatele vzrostla na 416 
Kč a podíl biopotravin na 

celkové spotřebě potravin 
a nápojů dosáhl 1,6 procenta 
(průměr EU činil 76 eur, tj. 
3,7 procent). Nejvíce peněz 
za biopotraviny utratili dán-
ští a švýcarští spotřebitelé 
(shodně 312 EUR na obyva-
tele v roce 2018).

Vedoucí postavení 
veletrhu BIOFACH

NürnbergMesse se svým ve-
letrhem BIOFACH má proka-
zatelnou odbornost v oblasti 
biopotravin. Komplexní řada 
vystavených certi ikovaných 
bioproduktů ukazuje jejich 
rozmanitost – od čerstvých 
produktů, jako jsou mléčné 
výrobky a sýry, ovoce, zele-
nina, suché produkty - obi-

loviny a luštěniny, ořechy 
a cukrovinky, až po nápoje. 
Mezinárodním patronem 
veletrhu BIOFACH je IFOAM 
– Organics International, ná-
rodní podpůrnou organizací 
Německá federace výrobců 
biopotravin (BÖLW). Nedíl-
nou součástí tohoto před-
ního světového veletrhu je 
kongres BIOFACH, platforma 
pro sdílení znalostí, která je 
celosvětově jedinečná. S dal-
šími šesti akcemi BIOFACH 
v Číně, Indii, Japonsku, Jižní 
Americe, Thajsku a USA má 
BIOFACH World globální za-
stoupení a rok co rok sdru-
žuje více než 4.500 vystavo-
vatelů a 150.000 odborných 
návštěvníků.

Bohumil Brejžek

RŮZNÉ

Soutěž International Craft 
Beer Award pořádá vyda-
vatelství Meininger Verlag, 
specializující se na titu-
ly o víně a o pivu, teprve 
od roku 2014, ale za tu dobu 
se stala významnou svě-
tovou přehlídkou různých 
pivních stylů. Při hodnocení 
piva využívá speciálně vy-
vinutou metodologii ochut-
návek přihlášených vzorků. 
Piva tak nesoutěží navzájem, 
pro individuální popis jejich 
vlastností – vzhledu, vůně, 
chuti a pitelnosti – se využí-
vá stobodová stupnice. Zís-
kané ocenění pak doprovází 
senzorický popis v podobě 
speciálního diagramu, který 
může posloužit k zběžnému 
popisu piva. 

Pivovar Svijany si zaklá-
dá na tradičním výrobním 
postupu tzv. dvourmutové-
ho způsobu vaření, kvašení 
v otevřených kádích a dlou-
hodobém zrání piva v ležác-

kých sklepích. Všech-
na jeho klasická, 
nepasterovaná česká 
piva doprovází dlou-
hý seznam různých cen. Svi-
janská Dvacítka stála napo-
sledy na stupních vítězů loni 
na podzim, když si v kategorii 
světlá silná piva odnesla zlato 
se soutěže speciálních a ne-
obvyklých piv z domácí české 
produkce CEREVISIA SPE-
CIALIS – Pivní speciál roku. 
Loňská novinka Šlik získala 
loni krátce po svém uvedení 
na trh značku Dobrý tuzem-
ský potravinářský výrobek 
Česká chuťovka. 

Přímo z Meininger’s Inter-
national Craft Beer Award si 
Svijany odvezly řadu cenu již 
v přechozích ročnících sou-

těže. Svijanský Kníže na ní 
zabodoval již loni, kdy získal 
ve své kategorii dokonce zla-
to. Stříbro v kategorii český 
ležák plzeňského typu loni 
stejně jako předloni získal 
ne iltrovaný Kvasničák 13 %, 
předloni pak také Svijanský 
Máz 11 %.

„Obecně si nejvíce ceníme 
reakcí běžných spotřebitelů 
a našich fanoušků, ale opa-
kovaná ocenění v tak reno-
mované světové soutěži nás 
samozřejmě rovněž nesmír-
ně těší a povzbuzují. Považu-
jeme je za další důkaz toho, 
že jsme se před lety vydali 

správnou cestou, když jsme 
vsadili na skutečně tradič-
ní výrobní postupy českého 
piva,“ řekl k nejnovějšímu 
ocenění svijanských piv slá-
dek Pivovaru Svijany Petr 
Menšík. 

Drobné odlišnosti pro 
fajnšmekry

Svijanská Dvacítka „sin-
gle malt“ pivo s 20 % extrak-
tu původní mladiny. Pro jeho 
výrobu se používá nejlepší 
slad z jediné šarže z malé 
řemeslné humnové sladovny 
a tradiční chmel z vlastních 

chmelnic pivovaru pro po-
slední dvě dávky chmelení. 
Jeho hořkost je velmi jemná 
a dobře sladěná s mohut-
nou plností tvořenou větším 
množstvím nezkvasitelných 
sladových cukrů a vysokým 
obsahem alkoholu. 

Šlik jedenáctistupňový 
plnosladový světlý ležák zla-
tavé barvy. Charakterizuje jej 
vyvážený poměr řemeslných 
sladů a tradičních odrůd 
českého chmele s důrazem 
na poloraný žatecký červe-
ňák, voda z hlubin Českého 
ráje a řemeslný výrobní po-
stup. Připomíná památku 
Jáchyma Ondřeje Šlika, jed-

noho ze 27 českých pánů po-
pravených po prohrané bitvě 
na Bílé hoře, který byl jedním 
z prvních majitelů svijanské-
ho pivovaru. 

Svijanský Kníže 13 %
je silnější sváteční pivo, vy-
ráběné tak, aby ještě více 
vynikly chutě a vůně typické 
pro ležáky. Pivovar jej vyrá-
bí nejdéle ze všech silných 
piv – již od poloviny devade-
sátých let – a je také nejoblí-
benější: tvoří téměř polovinu 
celkového výstavu silných 
piv ve Svijanech. Vyznačuje 
se příjemně hořkou a plnou 
chutí. 

Eugenie Línková

Jednu zlatou a dvě stříbrné medaile si 
z letošního vyhlášení výsledků jedné 
z největších světových pivních degustač-
ních soutěží – Meininger’s International 
Craft Beer Award – odnesla piva ze Svijan. 
V konkurenci téměř tří set piv na sebe 
v porýnském Neustadt an der Weinstraße 
upozornila zejména Svijanská Dvacítka, 
která byla oceněna zlatou plaketou 
v kategorii silných piv. Svijanský 
Kníže 13 % a loňská novinka Šlik pak 
získaly stříbro v kategorii český ležák 
plzeňského typu. Verdikt vycházel 
z hodnocení odborníků z řad pivo-
varníků, someliérů a senzorických 
expertů z několika zemí. 

Další ocenění pro Svijany
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Norimberský BIOFACH letos až v červenci
BIOFACH a VIVANESS se budou konat od 26. do 29. července 
2022 a nabídnou to nejzajímavější z branže bio potravin a pří-
rodní kosmetiky. Rozhodnutí o odložení z tradičního únorového 
termínu a nové letní datum pro setkání mezinárodní komunity 
biopotravin a přírodní a bio osobní péče bylo stanoveno tak, aby 
vyhovovalo požadavkům registrovaných vystavovatelů.  

Biofach – vystavené bioprodukty

Biofach – vystavené biopotraviny



26 ČERVEN 3/2022 Potravinářský obzor

stejně dobré pěstitelské pod-
mínky jako v roce 2021. Kro-
mě nižší plochy se dá očekávat 
i nižší výnos, což bohužel vy-
tvoří podmínky pro další do-
vozy brambor. Je to veliká ško-
da, protože potřebné množství 
brambor bychom si dokázali 
vypěstovat sami. To ale nará-
ží na problém nedostatečně 
vhodné, skladovací kapacity 
brambor v tuzemsku. Pěstitelé 
bez možnosti dobrého skla-
dování musí sklizeň brambor 
rychle prodat, což podkopává 
jejich cenu. V tomto případě 
bude záležet na tom, zda mi-
nisterstvo zemědělství natolik 
podpoří výstavby bramborá-
ren pro dlouhodobé sklado-
vání brambor, abychom tyto 
nemuseli dovážet ze značně 
vzdálené ciziny.

Podpora pěstitelů 
brambor je důležitá

nejen ze strany státních or-
gánů, ale hlavně od českých 
spotřebitelů. Potom nebude 
třeba brambory dovážet. Skli-
zeň brambor v každém roce 
je jiná. Letos raným brambo-
rám hodně pomohly deště. 
Nicméně se zdá, že výroba 
konzumních brambor bude 
ve středních Čechách vyšší 
než na Vysočině. Pokud bude 
tento trend pokračovat, hlav-
ní bramborářskou oblastí 
v Čechách se stanou střední 
Čechy, popř. Hradecko. S tímto 
názorem Petra Hanky souhla-
sil i Josef Králíček, který uvedl, 
že podle údajů ČSÚ každoroč-
ně výměra brambor pěstova-
ných na Vysočině klesá, na-
opak ve středních Čechách 
roste. Na Vysočině narůstá 
výměra kukuřice za účelem 
bioplynek a požadavků živo-
čišné výroby.

Moderní technika pro 
sklizeň

Pro sklizeň brambor mají 
Předměřičtí k dispoziici dva 
velké tažené bramborové kom-
bajny Grimme. Jeden kombajn 
je schopen sklidit až dva hek-
tary denně. Výkon je ovlivněn 
délkou řádků, výnosem a nut-
ností otáčení stroje do proti-
směru. Ze sortimentu velmi 

raných odrůd je zde pěstová-
na holandská odrůda Berber. 
Letošní průběh počasí jí veli-
ce svědčil. Má raději chladná 
rána, je rezistentní vůči plísni 
bramborové. Předměřičtí pěs-
titelé jsou s ní velice spokojeni. 
Je to pro ně „rána na jistotu“. 
Zdejším pěstitelským podmín-
kám vyhovují i odrůdy Carre-
ra, Colomba (Medipo Agras), 
Corinna (Europlant). Z polo-
raných odrůd pěstují odrůdy 
Anuschka a Marabel. 

Servis v Blanické a.s.

Po příjezdu valníku a vyklope-
ní brambor na třídičku je jim 
poskytnut „servis“ ve společ-
nosti Blanická a.s. Všechny hlí-
zy směřují nejprve na třídičku. 
Zde se vytřídí první skupina 
jejichž velikost je menší než 
40 mm. Cesta hlíz pokračuje 
na pračku do pracích bubnů. 
Následuje polisher, kde se 
očistí a vyleští. Na následují-
cím expedičním stole dvě ženy 
ručně odstraní hlízy poškoze-
né manipulací nebo různými 
chorobami. Na baličce se hlízy 
rozkalibrují podle objednávky 
zákazníka a balí se do sáčků 
ve hmotnosti 1 – 25 kg nebo 
volně do beden. 

Soběstačnost

Česká republika není v pro-
dukci konzumních brambor 
soběstačná. Soběstačnost 
dlouhodobě kolísá na úrov-
ni 75%, každoročně je nutné 
dovézt ze zahraničí 150 – 200 
tis, tun konzumních brambor. 
„Situaci pěstitelů zkomplikuje 
ukončení podpory konzum-
ních brambor jako citlivé ko-
modity od roku 2023 a také 
výrazný nedostatek inančních 
prostředků na podporu inves-
tic v novém programovém ob-
dobí“ připomněl Petr Hanka. 
Jak sdělilo Ministerstvo země-
dělství ČR v květnové tiskové 
zprávě, vláda schválila návrh 
ministra zemědělství Zdeňka 
Nekuly na zabezpečení do-
atečných peněz pro zeměděl-
ce, kteří čelí krizové situaci. 
Část inančních prostředků 
bude směřována i pro pěstitele 
konzumních brambor. „Objem 
inančních prostředků, urče-

ných pro pěstitele konzumních 
brambor zatím neznáme, v ka-
ždém případě je to velice pozi-
tivní signál pro pěstitele nyní, 
i do blízké budoucnosti“ uvedl 
Vlastimil Rasocha. V rámci 
připravovaného Strategického 
plánu SZP bude pro pěstitele 
brambor nově zavedena pod-
pora integrované produkce 
a také podpora pro organizace 
producentů. I letos se pěstitelé 
konzumních brambor mohou 
zapojit do režimu jakosti Q CZ, 
díky němuž spotřebitel může 
jasně identi ikovat kvalitní 
české brambory.

Ing. Michal Vokřál, CSc.

Sklizeň raných brambor začala letos v termínu
Všichni se na rané brambory, někdy i „na loupačku“ těšíme. Pro 
jejich pěstitele má ale užitný směr brambor svá speci ika.

Zvláště tehdy, když se počá-
tek jejich sklizně překrývá se 
zásobou pozdních brambor 
z loňské podzimní sklizně 
v obchodech. První týden 
po zahájení sklizně raných 
brambor je jejich cena vyso-
ká. To tak bylo a bude vždy. 
Potom ale den ode dne rych-
le klesá. I tak si však zaslou-
ží pozornost konzumentů. 
Jsou jednou z prvních druhů 
zelenin na trhu. Slavnost-
ní zahájení sklizně raných 
brambor se tentokrát ode-
hrálo, kde jinde, než v srdci 
ranobramborářské oblasti 
v Předměřicích nad Jizerou. 
Jistě nejeden z nás si při jízdě 
po dálnici směrem na Jičín, 
Turnov nebo Liberec stačil 
za jízdy všimnout polí pře-
krytých bílými plachtami. 
Ano, zde u Předměřic se tak-
to růst raných brambor nejen 
urychluje, ale současně také 
chrání proti jarním přízem-
ním mrazíkům.

Předměřická a.s. jako 
významný zelinář

Zelenině zdejší klimatické 
a půdní podmínky svědčí , její 
pěstování má tradici a hlavně 
také ji umějí pěstovat.Výrob-
ní úsek „Zelenina“ zahrnuje 
širokou škálu druhů. Ve fóli-
ovnících zde pěstují i jahod-
ník. Pro zajištění nejvyšší 
kvality a čerstvosti jsou veš-
keré výpěstky sbírány ručně 
a co nejdříve přepravovány 
k prodejcům. Brambory spo-
lečně se zeleninou tvoří 20% 
našeho jídelníčku. Je jasné, 
že i proto jsou pro každého 
z nás důležitou komoditou. 
Výroba brambor ve společ-
nosti je zaměřena především 
na produkci konzumních, 
raných brambor salátové-
ho či přílohového typu. Pro 
dosažení časnější sklizně je 
určité množství sadbových 
brambor naklíčeno ve spe-
cializovaných skladech 
a po výsadbě zakryto netka-
nou textilií. Pro optimalizaci 
kvality a výnosu je srážkový 

de icit kompenzován páso-
vou závlahou. Celková plocha 
brambor se pohybuje okolo 
350 ha. V Předměřicích obě 
společnosti od sebe odděluje 
hřbitov. Vlevo je cesta k brá-
ně Předměřické zemědělské 
a.s. Z druhé strany je rozleh-
lý areál společnosti Blanická 
s.r.o., která je servisní organi-
zací pěstitelské společnosti. 
Obě společnosti se potřebují. 
Jedna bez druhé se neobejde. 
Předměřická pěstuje bram-
bory všech užitkových směrů 
s moderní technikou a sklí-
zecí kapacitou kombajnů 
Grimme, na ploše cca 330 ha. 
Blanická a.s. je naopak zpra-
covává a díky velké sklado-
vací kapacitě, moderní třídící 
i balicí technice je partnerem 
plynulého zásobování větši-
ny českých supermarketů.

Průběh počasí

byl v letošním roce v Polabí aty-
pický. Některé plochy brambor 
byly vysázeny již v polovině 
února, což je extrém. Bram-
boráři v celé republice nemají 
klasické zemědělské svátky: 
sklizeno a dožínky. O bram-
bory se musejí starat celoroč-
ně, tedy i v zimě. Mají ale jiné 
dva svátky. Tím prvním je 19. 
březen sv.Josef, kdy již musí 
být brambory v zemi. Druhým 
svátkem je zahájení sklizně. 
Pro všechny bramboráře je 
nejdůležitější, aby při výsadbě 

půda byla teplá. Jinak bram-
bory nerostou a je zle. První 
porosty jsou vždy předklíčené. 
Předkličování probíhá od vá-
noc, při topení, svícení a vytvá-
ření ideálních podmínek pro 
vytvoření klíčků o délce 1 cm. 
Důležitý je také počet klíčků, 
od kterého je odvislý počet 
stonků. Ideální je 6-8 stonků, 
což při optimálním průměru 
hlíz 4 cm vytváří výnos 15 – 20 
tun z hektaru. Po výsadbě ná-
sleduje nakrývání celé plochy 
vysázených raných brambor 
textilií, často ve dvou vrstvách 
v kombinaci s polyetylenovou 
folií, což představuje náklad 
až 200.000 na jeden hektar. Ži-
votnost textilie je dva roky.

Sklizeň raných brambor 
a související obavy

Sklizeň byla v Předměři-
cích odstartována 9. června 
za účasti Petra Jílka, náměst-
ka ministra zemědělství, Jana 
Doležala, prezidenta Agrární 
komory, Jaromíra Hnilici, maji-
tele společnosti Blanická s.r.o., 
Josefa Králíčka, předsedy Čes-
kého bramborářského svazu, 
Petra Hanky, předsedy Zelinář-
ské unie Čech a Moravy a Vlas-
timila Rasochy, místopředsedy 
Českého bramborářského sva-
zu .Vlastimil Rasocha má oba-
vu, že současná situace na trhu 
brambor nejen v ČR, ale i celé 
Evropě se projeví dalším sni-
žováním ploch jejich pěsto-

vání. I když momentálně není 
známa vysázená produkční 
plocha konzumních brambor, 
je určitým indikátorem jejího 
poklesu sadba brambor. Její 
produkce zaznamenala další 
pokles. Důvodů této situace je 
mnoho. Pokles výměry je setr-
valý, ale poslední dva roky způ-
sobily problémy největší. Příči-
nou byl covid a zpracovávání 
brambor v Evropě v převážné 
míře na hranolky, Ty však 
z důvodu uzavřených restau-
rací a rúzných jídelen neměly 
odbyt, Situaci zachraňovalya 
i nadále zachraňují fast-foo-
dy. Ty dnes vyrábějí hranolky 
ve třech směnách a nestačí 
poptávce. Po vystupňování 
poklesu cen brambor následo-
valo snížení plochy jejich pěs-
tování. Očekává se, že v roce 
2022 bude v Evropě historicky 
nejnižší plocha brambor v Ev-
ropě. Bohužel se neočekávají 

Petr Hanka (vlevo) a Vlastimil Rasocha

Bramborové kombajny Grimme v akci

expedicePlnění brambor do přepravních obalů

INZERCE

BRAMBORÁŘSTVÍ
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Obliba privátních značek se 
mezi českými zákazníky zvyšuje
BILLA proto letos představila hned dvě nové
Privátními značkami rozšiřují obchodní řetězce svůj sortiment 
čím dál více. Pro prodejce jde o jeden ze způsobů, jak obohatit 
nabídku o tuzemské potraviny a přilákat do svých obchodů více 
lidí. Zákazník mezi „privátkami“ zase často najde zboží za vý-
hodnější cenu a s garantovanou kvalitou. Své privátní značky má 
i společnost BILLA, letos uvedla na trh již dvě nové značky – Grill 
Party a Vegavita.

Zatímco v zahraničí byly 
privátní značky v oblibě už 
v průběhu devadesátých let, 
v Česku se dostaly do hledáč-
ku zákazníků až s příchodem 
roku 2000. Zpočátku lidé 
považovali privátní značky 
za produkty pro nižší příjmo-
vé skupiny a častokrát jim 
přisuzovali také nižší kvali-
tu. Postupně si však výrobci 
dokázali prosazovat změny 
v recepturách a díky měnící-
mu se přístupu řetězců se po-
věst privátních značek zlep-
šila. „V uvádění privátních 
značek na trh jsme tehdy 
patřili mezi průkopníky. Je-
jich kvalitu jsme drželi vždy 
na vysoké úrovni a počet zna-
ček v naší nabídce neustále 
rozšiřujeme,“ říká Dariusz 
Tomasz Bator, generální ředi-
tel společnosti BILLA Česká 
republika.

Vyváždený poměr ceny 
a kvality

Nejčastějším důvodem, 
proč lidé nakupují výrobky 
privátních značek, je jejich 
příznivější cena. Tenhle dů-
vod alespoň uvedla polovi-
na dotázaných v průzkumu, 

který zrealizovala 
BILLA. Čtvrtina 
respondentů na-
kupuje produkty 
vlastních značek 
pro vyvážený po-
měr ceny a kvality. 
Každý desátý v šetření uve-
dl, že jsou výrobky kvalitní 
a produkt zakoupil díky dob-
ré předchozí zkušenosti. 

Z průzkumu BILLY dále 
vyplynulo, že vedle kvality 
produktů rozhoduje u spo-
třebitelů také jejich původ 
– výrobce na etiketě hledá 
65 % dotazovaných. Uvede-
ní českého výrobce na obalu 
pak podle průzkumů dokáže 
k nákupu přesvědčit 44 % re-
spondentů. Až 55 % tázaných 
by se rozhodlo daný výrobek 
koupit, kdyby jim ho doporu-
čil kamarád nebo příbuzný.

Nabídku BILLY obohatily 
dvě novinky 

Obchodní řetězec BILLA ak-
tuálně nabízí 19 privátních 
značek, pod nimiž si nakupu-
jící vyberou z více než 2 000 
produktů. „Privátní značky 
tvoří více než 22 % obratu 
naší irmy, a proto se stará-

me o to, aby se k zákazníkům 
dostaly výrobky v nejvyšší 
možné kvalitě a za příznivou 
cenu. Potvrzuje to i několik 
ocenění produktů našich pri-
vátních značek v nezávislých 
testech, které byly v poslední 
době realizovány,“ uvádí Da-
riusz Tomasz Bator z BILLY.

Clever, Vocílka, BILLA 
značka a BILLA BIO i Česká 
farma a Free

Nejznámějšími privátními 
značkami společnosti BILLA 
jsou značky Clever, Vocílka, 
BILLA značka a ryze čes-
ká značka ovoce a zeleniny 
Česká farma. V souvislosti 
se sílící poptávkou po rost-
linných alternativách masa 
a mléčných výrobků, zařa-
dila BILLA do své nabídky 
rostlinná mléka a kokosové 
dezerty pod značkou BILLA 
BIO, produkty bez laktózy 
pod značkou Free a další.

Vegavita a Grill Party se 
představují

V letošním roce rozšířila 
BILLA svou nabídku privát-
ních značek o dvě novinky. 
První z nich je vlastní značka 
rostlinných produktů Vega-
vita, která lidem nabízí na-
příklad placičky z quinoy se 
zeleninou, rýžové placičky 
s tofu a zeleninou nebo závit-
ky se zeleninou a tofu. Dru-
hou z nich je přednedávnem 
uvedená značka Grill Party. 
Z ní si zákazníci vyberou 
z 60 výrob-

ků určených pro letní grilo-
vání. Samozřejmostí v na-
bídce jsou různé druhy mas 
a uzenin, sýry, pečivo, mno-
ho druhů omáček, čerstvou 
i zavařovanou zeleninu nebo 
houby. Vegetariáni mohou 
sáhnout například po mari-
novaném tofu.

Příchod značky Grill Party 
navíc přichází v ideální čas, 
kdy se rozbíhá grilovací se-
zóna. Kromě surovin na gri-
lování proto zákazníkům 
poskytne i pomůcky ke gri-
lování, jako je grilovací náči-
ní, tuhé podpalovače, tácky 
a servírovací prkénka či ku-
chařské zástěry. 

(egi)

V rámci oslav 30. výročí společnosti došlo vloni k významné změně na pozici ge-

nerálního ředitele. Novým generálním ředitelem společnosti BILLA ČR se od 1. září 

2021 stal Dariusz Tomasz Bator, který doposud vedl BILLA Slovenská republika. 

Dlouholetý generální ředitel Jaroslaw Szczypka, který vedl společnost BILLA CZ 

od  roku 1993, se přesouvá do  REWE Group ve Vídni. Se změnou ve  vedení spo-

lečnost BILLA ČR startuje novou dekádu s ještě vyššími ambicemi a plány do bu-

doucna. „BILLA zůstává i  do  další dekády moderním supermarketem se zaměřením 

na  zdravý životní styl s  širokou nabídkou kvalitních a  čerstvých potravin převáženě 

od tuzemských dodavatelů a 100% servisem pro zákazníka,“ říká Dariusz Tomasz Ba-

tor, generální ředitel BILLA ČR.

Prvním významným krokem, který Dariusz Tomasz Bator oznámil je, že BILLA letos 

vstoupila na  trh potravin online. Nabízí zákazníkovi prvotřídní službu s  výběrem 

z až 15 000 artiklů a možností doručení přímo domů nebo vyzvednutím v široké 

síti více než 240 prodejen BILLA.

PRIVÁTNÍ ZNAČKA
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Situace s obilovinami je ve světě 
vážná, nikoliv pro Evropu děsivá
Ve skladech státních hmotných rezerv bývalo ještě před pár 
roky těch nejdůležitějších potravin na více než šest a půl let, 
nyní je to na den. Nejde o poplašnou zprávu, ale o faktickou 
skutečnost, jíž potvrdil jak ředitel této instituce Pavel Švagr, 
tak ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Týká se to nejen zásob 
masa, sušeného mléka, ale i obilí. 

Konkrétně u něj se šíří zprá-
va, že je překupníky vykou-
pená už nadcházející úroda 
za ceny pro ně velmi výhod-
né. Jde o nepravdivé zprávy 
nebo o skutečnost?
Na konkrétní a jednu z nej-
důležitějších potravin, obilí 
jsme se optali člověka z obo-
ru, co je jedním z nejkompe-
tentnějších se právě k tomu-
to tématu vyjadřovat. Je to 
Ing. Zdeněk Kubiska před-
seda představenstva Spolku 
pro komodity a krmiva a ge-
nerální ředitel ZZN Pelhři-
mov s celkem 5 zemědělský-
mi dceřinými společnostmi. 
Vykazují velkou škálu ryze 
agrárních činností a s roč-
ním obratem kolem 5 miliard 
korun. Jednou z velmi vý-
znamných aktivit je i nákup 
krmného a potravinářského 
obilí s aktuální skladovací ka-
pacitou 230 000 tun ve vlast-
ních skladech rozmístěných 
ve 14 místech naší republiky. 
Ve všech skladech společnost 
disponuje moderní a vý-
konnou technologií jak pro 
posklizňovou úpravu a skla-
dování, tak pro laboratorní 
kontrolu.

Na jaké ploše jsou dnes 
v ČR obiloviny a z toho 
jaké procento tvoří tato 
komodita pro potravinář-
ské užití?
Pro sklizeň roku 2021 bylo 
zaseto celkem základních 
obilovin 1 235 253 ha. Z toho 

784 784 ha pšenic, 326 743 
ha ječmene ozimého, 
215 737 ha ječmene jarního, 
25 154 ha potravinářského 
žita a 342 315 ha řepky ozi-
mé. Pro sklizeň letošní jsou 
známy zatím jenom plochy 
ozimých obilovin a řepky. 
Pšenic bylo zaseto o 85 890 
ha více než loni, ječmene 
ozimého o 11 539 ha také 
více a u řepky je to také více 
o 10 146 ha. U pšenic jsou ha 
myslím již na hranici mož-
ností.

Co se týká osiv pšenic, jsou 
ověřené nepotravinářské od-
růdy pšenice na trhu LG Mo-
cca, která se hodí i na výrobu 
sušenek, Johnson, Vanessa, 
Tonnage, a pro vykrm drů-
beže má ZZN Pelhřimov otes-
tované odrůdy s nejvyšším 
indexem efektivnosti výkrmu 
Frisky a Bonanza.

Ověřené potravinářské 
odrůdy pak jsou například 
Moschus, Genius, Patras, Fa-
kir, RGT Reform a Julie. Pše-
nice Mironovská , co bývala 
chloupou polí zejména v se-
dmdesátých letech je už dnes 
opravdu přežitek. Také nové 
odrůdy se prověřují a po-
stupně dostávají na trh s osi-
vy, namátkou jsou to KWS 
Keitum, RGt Ritter, Asory, 
LG Rozárka, LG Absolut, SU 
Tarroca a mnoho dalších. Jak 
je vidno, mají farmáři širokou 
paletu možností uznaných 
osiv. Je to díky i tomu, že řada 
těchto odrůd je ze zahraničí.

Jak je tomu s vývozy. Je 
nyní rozšířené tvrzení, 
že už nastávající úroda je 
překupníky rozprodaná, 
důvodem byla dobrá cena. 
Je tomu tak?
Co se týká vývozů z loňské 
sklizně, jsou známy údaje 
ke konci března letošního 
roku, stav je uveden v pře-
hledném grafu.

Informace o tom, že je po-
depsána již značná část nové 
úrody se dle informací z trhu 
nezakládá úplně na pravdě. 
Dle informací je v současné 
době podepsáno pouze řá-
dově 30–40 % z množství, 
které bylo podepsáno v loň-
ském roce a jedná se jak 
o obilí, tak řepku. Zemědělci 
jsou opatrnější než v jiných 
letech, kdy například v loň-

ském roce měli prodánu 
úrody řepky a vlivem menší 
sklizně pak měli problémy 
s plněním uzavřených smluv. 
V letošním roce k tomu ješ-
tě přibyl další důvod, a to je 
neustálé se zvyšující cena 
komodit z nové sklizně. 
O všem se bude rozhodovat 
až v průběhu sklizně, nebo 
bezprostředně po ní.

Vývozy z republiky z loň-
ské sklizně jsou přibližně 
stejné, jako tomu bylo za stej-
né období loňského roku 
a odhady nové sklizně v roce 
2022 jsou zatím také přízni-
vé, jak ukazují grafy.

Před válkou na Ukrajině 
se s Ruskem tito dva svě-
toví producenti obilí podí-

leli na globálním obchodu 
s pšenicí více než čtvrtinou. 
Údajně prý z obav naruše-
ní dodávek to tak prudce 
ovlivňuje ceny. Jaká je reál-
ná situace? 
Jak je uvedeno níže v grafu, 
opravdu některé země střed-
ního východu a Afriky byly 
velice závislé na dovozu ko-
modit, zejména pak pšenice 

Ing. Zdeněk Kubiska
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z Ukrajiny i Ruska. Válkou 
na Ukrajině došlo k přeru-
šení těchto dodávek a nikdo 
neví kdy a jestli vůbec budou 
tyto dodávky obnoveny. Těm-
to zemím bude muset pomoci 
jiný svět. Týká se to také EU. 
Ceny komodit stoupaly již 
v závěru loňského roku. Je 
zřejmé, že tato situace nárůst 
cen už jenom eskalovala.

Válka taky narušila ob-
chodování a obilí je za-
držované po milionech 
tun v přístavech zejména 
u Ukrajiny. Jsou to i do-
dávky do Afriky, kde hrozí 
hladomor. Tyto zvěsti jsou 
podložené nebo je to pře-
devším na bázi strašení?
Ano, zřejmě bude v někte-
rých částech světa nedosta-
tek obilovin a bude hrozit 
až hladomor. Nedomnívám 
se však, že bude nějaký ne-
dostatek v Evropě. Jak jsem 
uvedl, zatím nejsou žádné 
katastro ické odhady nové 
sklizně jak ve všech zemí EU, 
tak ani u nás v České repub-
lice. Problémy mohou mít 
státy jako je například Itálie 
a Španělsko, které dováže-
ly určité množství pšenice 
z Ukrajiny a musí hledat jiné 
zdroje z jiných částí světa. Jak 
je v grafech uvedeno, myslím, 

že u nás bude i letos sklizeno 
dostatek obilovin a zejména 
pak pšenice pro potřeby po-
travinářů, tak krmivářů. Pů-
jde jenom o cenu na trhu.

Cena na burze Matif má 
rostoucí trend i nyní a je to 
právě ve vazbě na export 
do třetích zemí a ceny se 
přímo promítají i do cen 
potravin na vnitřním na-
šem trhu. 
Ceny zemědělských komodit 
neurčuje český trh. Ceny jsou 
odvozené od cen na Matifu.

Ceny na této burze jsou 
samozřejmě ovlivňovány me-
zinárodní situací i vlivem vá-
lečného kon liktu na Ukraji-
ně. Nárůst cen zemědělských 
komodit pod výše uvedenými 
vlivy je proti loňskému roku 
enormní. Bohužel čeští ná-
kupci a zpracovatelé jako jsou 
výrobci krmných směsí, mly-
náři, sladaři i jiní musí tyto 
ceny akceptovat a postupně 
je promítat do svých výrobků 
a vše se postupně projevuje 
u spotřebitelů. Jinak by se vše 
za tyto vysoké ceny vyvezlo 
mimo republiku.

Zatímco koncem března 
byla cena pšenice na burze 
zhruba 370 euro za tunu, 
v přepočtu přibližně 9000 

korun, u nás na volném 
trhu se ceny pohybova-
ly na úrovni od 10 400 až 
do 11 000 Kč. Jaká je ce-
nová hladina nyní, měla se 
odhadem cena snižovat až 
na 360 euro za tunu, je to 
tak?

Co se týká vývoje cen 
na trhu, tak zejména po No-
vém roce stoupaly prudce 
ceny zboží z loňské skliz-
ně. V současné době mají 
farmáři již starou sklizeň 
až na výjimky vyprodanou. 
Ceny zboží z letošní sklizně 
byly v tu dobu až o 2000,-
Kč/t nižší. Tyto ceny však 
postupně rostly a v současné 
době dosahují téměř ceny ze 
staré sklizně. Zda ceny do žní 
budou mít klesající tendenci 
a jak velkou nelze v současné 
době dobře odhadovat.

Jak se do cen obilí a vývo-
je konečného jeho zpeně-
žení promítá energetická 
krize a nedostatek hnojiv 
nejen z Ukrajiny a Ruska, 
ale třeba Bělorusko je zod-
povědné za téměř polovinu 
světového exportu draslí-
ku?
Cenové výkyvy na trhu 
s energiemi, naftou a zejmé-
na pak průmyslových hnojiv 
samozřejmě postupně zvy-

šují náklady rozpracované 
výroby všem zemědělcům. 
Pravdou je to, že tyto náklady 
začaly postupně stoupat již 
ve druhé polovině loňského 
roku, ale razantně stoupaly 
pak začátkem letošního roku, 
zejména pak u průmyslo-
vých hnojiv. To znamená, že 
rozpracovanou výrobu tyto 
zvýšené náklady pro letošní 
sklizeň zasáhnou částečně.

Až příští rok se bude pro-
mítat energetická krize plně 
do cen farmářů.

Je konec června, jak hod-
notíte celkově stav porostů 
obilovin a jaké jsou odhady 
sklizně napříč jednotlivý-
mi druhy obilí a odrůdami?
Současný stav porostů musí-
me hodnotit dle regionů. Jsou 
regiony jako Vysočina, jižní 
Čechy, západní Čechy, vý-
chodní Čechy a severní Mo-
rava, kde jsou porosty dobré. 
V jiných regionech zejména 
jižní Morava, střední Mora-
va, možná Rakovnicko, kde 
vlivem sucha porosty nejsou 
tak dobré.

Co se týká prognózy nové 
světové sklizně, tak zatím 
není předpovídáno, že by 

sklizeň měla být katastro-
fálně špatné, tak jak ukazuje 
přiložený graf.

Po léta stojíte v čele pro-
fesního Spolku pro komo-
dity a krmiva, jehož členské 
irmy disponují skladovací 

kapacitou na 4,5 milionů 
tun. Je tomu tak i nadále 
a co je dnes nejaktuálnější 
pro vaše kolegy?

Ano je tomu tak. Myslím, že 
se skladovací kapacity u na-
šich členů ještě zvýšily. Ně-
kteří členové v poslední době 
investovali do výstavby no-
vých skladů, stejně jako tomu 
bylo i u zemědělců. Lze říci, 
že republika má v současné 
době dostatek skladovacích 
kapacit na komodity, a to 
i kdyby byla rekordní sklizeň.

V současné době řešíme 
za náš spolek s MZe otázku 
případné možnosti navýšení 
zásob obilovin ve Státních 
rezervách. 

Evropská unie vyhlásila 
ve vztahu k obilí tak zva-
né nové „trasy solidarity“. 
Jak se tato solidarita s vý-
vozy obilí z Ukrajiny vyvíjí 
a jaké jsou odhady této pře-

souvané produkce do míst 
určení?
Ano. V současné době se ro-
zebíhá diskuse, jak pomoci 
Ukrajině jednak se starou 
sklizní, ať už se jedná o ku-
kuřici, slunečnici a pšenici 
a také jak organizovat i trans-
port na Západ z nové sklizně. 
Pravdou je, že vymyslet logis-
tiku z východní části Ukrajina 
na západ po souši není jedno-
duché. K dispozici jsou pouze 
vagony, nebo kamiony. Navíc 
rozchod kolejí je v ČR jiný než 
na Ukrajině a zboží se musí 
překládat, což velice zdržuje. 
Přes všechny tyto potíže lze 
říci, že se v současné době již 
na českém trhu objevují dovo-
zy kukuřice z Ukrajiny a jsou 
sjednávány smlouvy na do-
dávky ostatního zboží, jako je 
například řepka. Uvidíme, jak 
se tato skutečnost promítne 
do cen nové sklizně. Lze však 
říci, že tyto náhradní cesty 
nemůžou nahradit vývozy 
z Ukrajiny do třetího světa 
přes přístavy v Černém moři. 
Také je potřeba zmínit, že 
i tyto omezené dovozy do ČR 
můžou ovlivnit cenové relace, 
a to směrem dolů.

Eugenie Línková
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Mezi největší odborníky 
na pěstování a zpracování ko-
nopí v České republice patří 
nesporně Václav Říha. V roce 
2005 založil irmu Hemp Pro-
duction CZ s.r.o., která konopí 
pěstuje, sklízí, zpracovává 
a vyrábí z něj dlouhou řadu 
produktů od konopného 
oleje přes sušenky až po la-
zurovací laky. Václav Říha je 
dlouholetým místopředse-
dou Svazu lnu a konopí Čes-
ké republiky, zakladatelem 
Českého konopného ústavu 
a členem poradních orgánů 
na ministerstvu zemědělství. 
V rozhovoru vysvětlil přínos 
konopí nejen pro zmíněné 
životní prostředí, ale i pro 
lidské zdraví .

Na kolika hektarech pěs-
tuje technické konopí Vaše 
irma a na kolika hektarech 

je v současné době v ČR?
Naše společnost pěstuje ko-
nopí na 30 ha. Pro naši potře-
bu je to výměra nedostatečná 
a tak máme v ČR smluvní do-
davatele od kterých konopné 
semeno nakupujeme. I tak je 
to málo a semeno dovážíme 
ze zemí EU např. z Francie.
Celková výměra v ČR byla 
v roce 2021 necelých 300 ha.

Není žádným tajemstvím, 
že i v technickém konopí je 
obsažené droga ve zkratce 
označená jako THC. V jaké 
je to míře 
a lze to i ně-
jak ovlivnit 
během ve-
getace?

V ČR jsou povoleny a regist-
rovány odrůdy konopí seté-
ho s obsahem THC do 0,3 %. 
Pouze v době kvetení se může 
zvýšit obsah THC a po od-
květu se opět sníží. Proto je 
povinností počátek kvetení 
nahlásit příslušnému úřadu.

Jistě i u technického ko-
nopí existují různé odrůdy. 
Stalo se, že některé právě 
z důvodů vyššího podílu 
THC byly postupně zaká-
zané?
Tímto se naše společnost ne-
zabývá a tak opravdu nevím. 
Máme své vyzkoušené a pro 
potravinu vhodné odrůdy, 
které sejeme, a u těch se toto 
neprojevilo. Navíc nakupuje-
me osivo u prodejce, který je 

oprávněn osivo kono-
pí prodávat a tady je 
záruka, že kupujeme 
osivo registrované.

Na co vše konopí kon-
krétně zpracovává Hemp 
Production?
Zpracováváme konopné se-
meno převážně na potravi-
nu. Lisujeme olej, loupeme 
semínko, meleme mouku 
a v naší malé pekárně zpra-
cováváme semínko do růz-
ných druhů cereálních su-
šenek. Naší specialitou je 
konopný protein a mouka 
s vysokým obsahem vlákni-
ny. Sušíme konopný list, ur-
čeného k nálevům, máme 
v nabídce mýdla, masti a sůl 
do koupele.

Ze semínka, které není 
vhodné pro potravinářskou 
výrobu (vyšší peroxidové 
číslo) lisujeme olej, který 
využíváme jako napouštěcí, 
a dále vyrábíme lazurovací 
laky a emailové barvy s pří-
davkem konopného oleje.

Co léčebné účinky? 
I technické konopí má co 
nabídnout lidskému tělu.
Jaké máte s ním osobní 
zkušenosti, jistě jste je vy-
zkoušel ať formou ochuce-
ného oleje nebo jeho dal-
ších produktů, prozraďte.
Konopí je mojí pravidelnou 
stravou, ať už konopné se-
mínko přidané do jogurtu po-
mazánek apod. tak i konopný 
olej, který obsahuje nenasy-
cené mastné kyseliny omega 
6 a omega 3 v ideálním po-
měru 3:1.Tento poměr pod-
poruje funkci srdce a obě-
hového systému. Konopný 
olej i semínko nám posiluje 
imunitu a dává nám mnoho 
vitamínů a minerálních látek. 
Olej máme i s příchutí chilli. 
Prostě konopný olej nebo ko-
nopné semínko by mělo mít 
své místo v kuchyni.

Máte i svou pekárnu, 
jaké dobroty s přímě-
sí některých produktů 
z konopí tam vyrábíte 
a o co je největší zájem?

Jak už jsem se zmínil 
výše, tak krom cereál-
ních sušenek pečeme 
i konopný nebo škvar-
kový chleba, korpu-

sy laskonek 
a košíčků 
a oblíbené li-
necké rohlíč-
ky. Vzhledem 
k tomu, že 
většina lidí 

se chce stravo-
vat aspoň trochu zdravě, tak 
největší zájem je o cereální 
sušenky.

Technika jak na sklizeň 
konopí, stejně jako linka 
-tírna jsou velmi náklad-
né.Kolik stojí kombajn 
a zmíněná tírna? Dá se po-
čítat s nějakou dotací ať 
EU nebo státu v případě 
Green Dealu? Je to přece 
ohromně zajímavá plodi-
na, se zlepšujícími účinky 
s ohledem na její schop-
nost provzdušňovat půdu, 
má i menší nároky na vlá-
hu a dobrých vlastností má 
nespočet.
To máte pravdu. Konopí 
je opravdu skvělá rostlina 
s velkým potenciálem vyu-
žití. Vždyť jenom pro výrobu 
papíru, by za to stálo se za-
myslet. Konopí naroste za 4 
měsíce a strom roste několik 
let.

Tírenské zařízení je oprav-
du nutnost, pokud chceme 
využívat technické konopí 
v oblastech průmyslového 
zpracování a nahradit tak 
některé syntetické výrobky. 

Naše společnost zakoupila 
starší tírenskou linku, kte-
rou chceme co nejdříve zpro-
voznit.Nová tírenská techno-
logie stojí 3,2 mil. EUR, dále 
připočítejte halu, vzducho-
techniku eletro přípojku atd. 
Ještě je potřeba zmínit, že 
kombajn, který jako jediný 
vlastníme už dosluhuje. Je 
potřeba aspoň dva nové po-
řídit a částka za speciálně 
upravený kombajn na ko-
nopí je cca 15 mil. Kč.Tírnu 
chceme dokončit za každou 
cenu, a konopí dát šanci. Vě-
říme, že v tom nezůstaneme 
sami a pomůže třeba i stát..

Jak si při výčtu pozitiv 
technického konopí vy-
světlujete přetrvávající 
nezájem o navýšení její 
produkce?
Určitě je to tím, že další 
technika na sklizeň konopí 
a následné zpracování ston-
ku na tírenské lince, kde se 
oddělí vlákno od pazdeří 
tady chybí. Pěstování konopí 
má ekonomiku, při sklizni 
semínka i stonku!. Hodně by 
nám pomohla pomoc ze stra-
ny státu a příslušných minis-
terstev. Pokud nebude zájem 
nás podpořit ve vývoji a vý-
zkumu o obnovení a využití 
této rostliny, tak bude naše 
dosavadní úsilí úplně k ni-
čemu a budeme se dívat, jak 
nás předhánějí okolní stá-
ty. Jsou zapotřebí investice 
na dostavbu haly a dalšího 
příslušenství. Jedna z mož-
ností je založení nějakého 
spolku zemědělců pro obno-
vu a podporu dostavby tírny 
nebo získat solidní a poctivé 
investory. Konopí by se mělo 
zařadit do osevního postupu, 
aby se vylepšily půdní vlast-
nosti, jako je např. zabráněni 
eroze, provzdušnění půdy 
a zadržování vody. Konopí 
čistí půdu i vzduch, a jeho 
pěstování by v současnosti 
mělo být v zájmu všech.

Kde všude se dá využít 
a nahradit třeba i plasty , 
dřevotřísku atd.
Tak jenom pár příkladů. 
Dřevotříska by se mohla 
nahradit deskami z pazdeří, 
které jsou pevnější a lehčí 
než desky dřevěné. Konopné 
vlákno, které se dováží, se 
používá při výrobě izolací. 
Opět je ověřeno, že izolační 
vlastnosti konopí mají lepší 
tepelné parametry, než např. 
skelná vata. Pazdeří se pou-
žívá jako podestýlka pro zví-
řata. Vyniká velkou savostí 
a antiseptickými vlastnost-
mi. Využití by konopí na-
šlo i při výrobě rostlinných 
plastů, přidává se do omítek, 
lana, provazy, textil atd…..je 
všeobecně známo, že z kono-
pí je možno vyrábět několik 
desítek tisíc výrobků. I u nás 
se v současnosti zvýšila po-
ptávka po surovinách z ko-
nopí. Uplatnění by si našlo 
konopí pěstované na 1200 
– 1500 hektarech

Stále jste jediní kdo má 
v ČR kombajn na konopí? 
A je nadále vaší výsadou 
sklizeň konopí u nás i pro 
ostatní?
Tento typ kombajnu, (jedno-
fázová sklizeň) máme jako 
jediní. Ve službě sklízíme, 
ale už má kombajn opravdu 
něco za sebou a tak sklízíme 
jen menší výměry. Proto je 
potřeba koupit aspoň jeden 
nový kombajn, aby se mohlo 
konopí, pokud by byl zájem 
zemědělců, zařadit do osev-
ního postupu. Co my máme 
poznatky, tak by zemědělci 
konopí pěstovali.

Věříte právě díky pro-
sazování Green Dea-
lu do všech důsledků 
jeho možností, že dojde 
i na technické konopí?
Určitě by tam mělo mít své 
místo.

KONOPÍ

Konopí je až zázračná plodina, přesto umírá u nás na úbytě

 1. Jeden akr konopí produ-
kuje tolik kyslíku jako 25 
akrů lesa.

 2. Opět z jednoho akru kono-
pí může vzniknout stejné 
množství papíru jako ze 4 
akrů stromů.

 3. Zatímco konopí se může 8x 
proměnit v papír, strom se 
může změnit na papír 3x. 

4. Konopí vyroste za 4 měsí-
ce, strom za 20-50 let.

5. Konopí je skutečný lapač 
radiace.

6. Konopí lze pěstovat kde-
koliv na světě a potřebuje 
velmi málo vody. Navíc, 
protože se umí chránit 
před hmyzem, nepotřebu-
je pesticidy.

7. Pokud by se textil vyrobe-
ný z konopí rozšířil, pes-
ticidní průmysl by mohl 
úplně zaniknout.

8. První džíny byly vyrobeny 
z konopí; i slovo „KAN-
VAS“ je název daný konop-
ným výrobkům.Konopí je 

také ideální rostlinou pro 
výrobu lan, provazů, ta-
šek, bot, klobouků.

9. Snižuje účinky chemotera-
pie a ozařování při léčbě 
konopím, AIDS a rakovi-
ny; Používá se nejméně 
u 250 nemocí, jako je rev-
ma, srdce, epilepsie, ast-
ma, žaludek, nespavost, 
psychologie a onemocně-
ní páteře...

10. Hodnota bílkovin konop-
ného semínka je velmi vy-

soká a dvě mastné kyseli-
ny, v tak ideálním poměru 
v něm, nikde jinde v pří-
rodě nenajdete. Bílkovina 
v konopných semenech 
obsahuje 60 - 80% edes-
tinu.

11. Konopí je ještě levnější 
na výrobu než sója.

12. Zvířata krmená konopím 
nepotřebují hormonální 
doplňky.

13. Téměř všechny plastové 
výrobky lze vyrobit z ko-
nopí a konopný plast se 
velmi snadno vrátí do pří-
rody.

14. Pokud je karoserie vozu 
z konopí, bude 10x pev-
nější než ocel.

15. Konopí lze použít i pro 
stavbu a zateplení budov; 
Je odolné, levné a pružné.

16. Mýdla a kosmetika z ko-
nopí, neznečišťují vodu; 
Je tedy zcela ekologicky 
šetrné.

V Americe v 18. století 
bylo jeho pěstování 
povinné a farmáři, 
kteří ho nepěsto-
vali,skončili. Teď je 
ale situace opačná. 
Pro výrobu papíru 
se kácí lesy. Přibývá 
intoxikace z pes-
ticidů a rakovina. 
A potom jsme 
naplnili náš svět 

plastovými odpadky, škodli-
vým odpadem.

Stranu připravila: 
Eugenie Línková

Konopí na mnoho způsobů, včetně zdravé výživy
Výhody konopí zkrátka nejsou jen zdravotní v podobě 
semínek nebo oleje, ale i co se týče životního prostředí. 
Zabraňuje erozi a funguje jako les. Hektar konopí vám vy-
čistí ovzduší jako cca 10 hektarů lesa. Pro výrobu 
papíru vydá 1 ha konopí jako 4 ha lesa. Konopí 
naroste za čtyři měsíce ale les roste několik desí-
tek let. V době, kdy Evropská unie prosazuje Green 
Deal- Zelenou zprávu , která ve svých jednotlivých 
bodech přímo má co nejvíc oslovit ochranu život-
ního prostředí je až s podivem, proč se nedává 
ve velkém zelená právě této komoditě.

Technické konopí má mnoho priorit, přesto o jeho zachování 
bojují zemědělci urputně a ne vždy s úspěchem.Vzdá mu Grean 
Deal konečně hold a zasloužené místo na polích EU? V 16 bo-
dech přiblížíme jeho přednosti:

Václav Říha

Kombajn (jednofázová sklizeň) Linka – tírnaLazurovací laky a emailové barvy s přídavkem konopného oleje
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Mlékaři slavili již po pětašedesáté

Podnět k tomuto svátku dala 
konference významných 
světových lékařů, kteří se 
v roce 1957 sešli ve švýcar-
ském Interlakenu, aby mimo 
jiné diskutovali o významu 
mléka a o jeho nezastupitel-
né roli ve výživě. Předním 
propagátorem svátku mléka 
byl expert Michael Griffin 
z FAO, organizace OSN pro 
výživu a zemědělství. 

Nápoj síly a zdraví

Mléko můžeme právem 
označit nejen za nápoj 
síly a zdraví, ale doslova 
za ochranný výživný pro-
středek s tím nejširším 
účinným spektrem působe-
ní. Obsahuje vše potřebné 
pro zdravý život - plnohod-
notné živočišné bílkoviny, 
lehce stravitelný mléčný 
tuk, cenný mléčný cukr 
a řadu důležitých minerá-
lů, především pak vápník 
a fosfor. V mléce je rovněž 
celá řada dalších, pro výži-
vu a vývoj lidského organi-
smu významných látek, jako 
vitamíny a stopové prvky, 
jež napomáhají a podporují 
správnou funkci metabolis-
mu. Mléko je tedy naprosto 
dokonalý a nejpřirozenější 
nápoj, se kterým se lidský 
jedinec setkává bezpro-
středně po svém narození, 
a ve výživě ho pak v různých 
formách provází po celý ži-
vot. Mléko a ostatně všech-
ny další mléčné výrobky by 
měly být samozřejmou sou-
částí výživy nejenom dětí 
a mládeže, ale také každého 
dospělého člověka a na mlé-
ko bychom neměli zapomí-
nat ani v pokročilém věku, 
protože mléko působí do-
konce i jako prevence proti 
zákeřné osteoporóze kostí.

Oslava mléka v Národním 
zemědělském muzeu

Ve středu 1. června byly 
za přítomnosti zástupců 
veřejného života, médií, 
mlékárenského průmyslu 
a zemědělské prvovýroby 
vyhlášeny výsledky soutěže 
„Mlékárenský výrobek roku 
2022“.

Stalo se tak během spole-
čensko-odborné akce „Osla-
va mléka“ v Národním ze-
mědělském muzeu v Praze 
v prostředí, které umocnilo 
význam této potravinářské 
události. Odborníci i ve-
řejnost si takto připomněli 
Světový den mléka slave-
ný každoročně z podnětu 
Mezinárodní mlékařské fe-
derace. Záštitu nad letošní 
oslavou převzal ministr ze-
mědělství Zdeněk Nekula. 

Soutěž Mlékárenský 
výrobek roku s řadou 
novinek

V letošním roce se jednalo 
již o devatenáctý ročník této 
soutěže, do níž bylo přihlá-
šeno 55 výrobků, ale nako-
nec jich soutěžilo 53 od 21 
výrobců. Výrobky byly za-

řazeny do 8 soutěžních ka-
tegorií - Zakysané mléčné 
nápoje, Jogurty a zakysané 
výrobky, Mléčné a tvaroho-
vé dezerty, Přírodní sýry 
čerstvé a tvaroh, Přírodní 
sýry měkké (a plísňové), 
Přírodní sýry polotvrdé 
a tvrdé, Tavené sýry a Tva-
rohové a mléčné pomazán-
ky.

Nejvyšší počet soutěžních 
výrobků byl v kategoriích jo-
gurtů a zakysaných výrobků 
a mléčných a tvarohových 
dezertů. Výrobci při-
hlásili také vysoký 
počet sýrů rozdě-
lených do čtyř 
k a t e g o r i í . 
Za nový 
trend lze 
označit vy-
sokoprotei-
nové výrob-
ky, ale také 
v ý r o b k y 
s novými typy 
ochucení určené pro 
náročné spotřebitele a gur-
mány. Pro český trh je určen 
zcela nový speciální polo-
tekutý puding holandského 
typu označovaný jako Vla 
z mlékárny Hlinsko a také 
vysokoproteinové výrobky. 
Ty jsou podle Jiřího Kopáč-
ka novým trendem a sám 
takové produkty považuje 
za nejlepší výrobky s vyso-
kým nutričním přínosem 
pro spotřebitele. Pokraču-
jícím trendem výrobců zů-
stávají stále reformulace. 
Jedná se o takové úpravy 
složení výrobků, které od-
rážejí současné požadavky 
zdravé výživy. K nim patří 
například snižování obsa-
hu cukru, soli, přídatných 
látek či obohacování jinou 
výživově hodnotnou kom-
ponentou.

Hodnocení organizačně 
zabezpečil Ústav mléka, 
tuků a kosmetiky VŠCHT, 
kdy výrobky hodnotilo 
celkem 16 nezávislých od-
borníků. Při hodnocení se 
posuzovala nejenom cel-
ková kvalita přihlášených 
soutěžních vzorků, ale 
také obchodní rozšířenost 
na trhu, marketingové akti-
vity směřované na podporu 
prodeje a rovněž správnost 
označování výrobků dle 
platné potravinové legisla-
tivy. U novinek se hodnotil 
stupeň produktové, proces-
ní a obalové inovace, zamě-
ření na specifickou cílovou 
skupinu, „nové“ výživové 
parametry, atraktivita pro 
spotřebitele a také případ-
ný přínos pro životní pro-
středí.

Vítězem se stal 
Sedlčanský Hermelín

Zástupci úspěšných mléká-
renských podniků převzali 
z rukou šéfa Českomoravské-
ho svazu mlékárenského Jiří-
ho Kopáčka diplomy za oce-
něná místa v jednotlivých 

soutěžních katego-
riích. Vyhlášen byl 

také absolutní vítěz 
soutěže, a celkem 12 

novým či inovovaným 
výrobkům byl předán di-

plom „Novinka roku“. Ab-
solutním vítězem v letošní 
soutěži se stal tradiční sýr 
Sedlčanský Hermelín Origi-
nál ze společnosti Savencia 
Fromage & Dairy Czech Re-
public a.s., kterému porotci 
přidělili 96,7 bodů z celko-
vých 100 možných. Skvěle 
zabodoval Gran Moravia Mini 
ze společnosti La Formagge-
ria Gran Moravia , který se 
stal vítězem kategorie “Pří-
rodní sýry tvrdé a polotvrdé”.

V soutěži oceněné výrobky 

pocházejí především z vět-
ších průmyslových mlékáren, 
menší mlékárenské subjekty 
se letos neprosadily. Jak uve-
dl Jiří Kopáček, důvodem byla 
jejich neúčast. „Zvali jsme je, 
ale neprojevily zájem, i když 
soutěž je otevřená i pro ty, 
které nejsou členy našeho 
svazu, což je například Made-
ta,“ řekl Jiří Kopáček. 

V závěru slavnostního ce-
remoniálu vyhlásil Jiří Ko-
páček jménem Českomorav-
ského svazu mlékárenského 
a Sekce pro mléko při Potra-
vinářské komoře České re-
publiky nový ročník soutěže 
o „Mlékárenský výrobek roku 
2023“.

Bohumil Brejžek

V letošním roce oslavila světová mlé-
kárenská veřejnost svůj velký den již 
po pětašedesáté. Od roku 1957 totiž slaví 
světová mlékařská veřejnost svůj „Mezi-
národní den mléka“, nejprve každé čtvrté 
květnové úterý, od roku 2018 pak první-
ho června. 

Vyhlášení vítězů soutěže „Mlékárenský výrobek roku 2022“
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V soutěži o Zlatý pohár PIVEX – PIVO 2022 
zazářily moravské pivovary Zubr a Litovel
Dej Bůh štěstí! Tímto tradičním pozdravem lidí, kteří se starají 
o výrobu nejoblíbenějšího českého nápoje, zahájil Karel Kosař, 
někdejší ředitel Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského 
(VÚPS), poslední degustaci na 30. ročníku Pivexu, prestižní sou-
těže o nejlepší piva v zemi. Letošní jubilejní 30. ročník odborné 
degustační soutěže o Zlatý pohár PIVEX – PIVO 2022 byl zejména 
velmi úspěšný pro Pivovary CZ Group a.s., které celkem získaly 
sedm ocenění včetně příčky nejvyšší – absolutním vítězem celé 
soutěže se stalo světlé výčepní pivo Zubr Gold. Navíc byl pivovar 
Zubr vyhlášen nejúspěšnějším pivovarem v této prestižní soutěži 
za 30 let jejího trvání a získal cenu Pivovar třicetiletí, stříbrnou 
pozici v této mimořádné kategorii pak získal pivovar Litovel.

Dvacítka degustátorů, ve-
směs sládků či odborníků 
z výzkumných ústavů, hle-
dala v Brně nejlepší sudová 
piva. O cenu Zlatý soudek 
Pivexu bojovalo 46 značek 
včetně jedenácti minipivo-
varů.

O cenu Zlatý soudek 
Pivexu

„Zatímco soutěž balených 
piv ve skle či v plechu má 
tradici už třicet let, sudová 
se hodnotí teprve osmým 
rokem. Je to přitom ojedi-
nělá soutěž v Evropě, ales-
poň v takovém měřítku. Je 
to dáno i určitou technickou 
náročností při hodnocení. 
Například při letošním, re-
kordním počtu přihlášených 
to znamená 46 sudů piva, 
které nesmí hodnotitelé spa-
třit. K tomu odpovídající po-
čet výčepních zařízení, která 
musí být všechna seřízena 
stejně,“ uvedl za organizáto-
ry Jiří Morávek ze společnos-
ti Snip&Co.

Celkem se do letošní sou-
těže přihlásilo 104 vzorků 
piv včetně nealko, tmavých 
či míchaných z velkých prů-
myslových pivovarů i mini-
pivovarů. Novinkou byl prv-
ní ročník Special Pivex, což 
jsou v poslední době stále 
populárnější svrchně kva-
šená piva stylu stout, por-
ter, IPA, APA, pšeničná piva 
a další.

Vítězové jednotlivých 
kategorií (balená piva)

Světlé ležáky
Zubr Grand
Světlá výčepní piva
Zubr Gold
Nealkoholická piva
Birell za studena chmelený
Míchaná nízkoalkoholická 
a nealko piva
Litovel Pomelo free
Tmavá piva
Bernard černý ležák
Svrchně kvašená piva
Soutock – žitná IPA (minipi-
vovar Proud)

„Chuť piva má mnoho od-
lišností, které se snažíme 
rozpoznávat a které by měly 
být příjemné, : uvedla hodno-
titelka Simona Černá z VÚPS. 
Samozřejmě se hodnotí 
i vůně, říz, plnost, celkový 
dojem a pochopitelně se hle-
dají ve vzorcích vady, jež pak 
ovlivňují hodnocení.

Vítězové jednotlivých 
kategorií (sudová piva)

Světlé ležáky
Gambrinus nepasterizovaná 12
Světlá výčepní
Braník světlý

Minipivovary – světlé ležáky
Medlánecký kluzák 11 
(Moravia Brno)
„Například pro český ležák je 
typická hořká sladová chuť, 
kdežto u pšeničných může 
pivo chutnat i vonět po ba-
nánu či hřebíčku. Ovšem tato 
chuť by se už v žádném pří-
padě neměla nacházet u ležá-
ků, to je chyba,“ doplnil další 
hodnotitel Rastislav Božko.

Degustátoři hledali i chyby 
v podobě zápachu či pachuti 
po černém rybízu, plesnivině, 
myšině, nebo dokonce po zá-
pachu kočičí moči. Nejlépe 
hodnocená piva a jejich pivo-
vary ocenění využívají po celý 
rok pro komerční prezentace 
nejen na etiketách, ale i v mno-
ha jiných, různých podobách.

Zastavení u vítěze

V pivovaru Zubr se již 24 let 
vaří pivo pod taktovkou 
sládkové Nataši Rouskové. 
„Na ocenění Pivovar třicetile-
tí jsme patřičně hrdí, protože 
je důkazem dlouhodobě vy-

soké kvality našeho piva. Bez 
dodržování klasických výrob-
ních postupů, vybraných su-
rovin a bez lidí, kteří vaří pivo 
s láskou a maximální péčí, by 
to nešlo. Jen tak může vznik-
nout pivo s dobrou pitelností, 
správným řízem a chutí,“ uvá-
dí k zisku titulu Pivovar třice-
tiletí sládková pivovaru Zubr 
Nataša Rousková.

Každé ocenění svědčí 
o vysoké kvalitě našeho piva 

a v této pro pivovary nároč-
né době je pro nás vzpruhou 
a povzbuzením do další prá-
ce. Obzvláště jde-li o takto 
mimořádný úspěch. I nadále 
chceme vařit to nejlepší české 
pivo, které bude vyhledávané 
nejen u nás, ale i v zahraničí,“ 
říká výrobně-technický ředi-
tel Pivovary CZ Group Tomáš 
Pluháček.

 Eugenie Línková

INZERCE

Zlatý pohár PIVEX
Soutěž o Zlatý pohár PIVEX je nejstarší odbornou degustač-

ní soutěží v České republice a v letošním roce se konal již 30. 

ročník. O držitelích ocenění rozhoduje odborná degustační 

porota ve dvou kolech a hodnocení probíhá anonymně. 

Hlavními hodnotícími kritérii při degustaci jsou chuť, plnost, 

vůně, říz, hořkost i jiné vlastnosti piva nebo příznaky podle 

dalších chuťových, čichových i vizuálních zjištění odborných 

degustátorů. V obou kolech soutěže jsou u všech vzorků piv 

prováděny laboratorní rozbory a senzorická hodnocení v la-

boratořích Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského 

v Praze, který je odborným garantem soutěže. V porotě 

zasedají zástupci ústavu společně se zástupci pivovarů, 

převážně sládků, a dalších odborných institucí.

Společnost Pivovary CZ Group a.s. má v portfoliu 
pivovary značek Holba, Litovel a Zubr. 
Pivovary patří mezi tradiční české výrobce piv působící 

především na Moravě. K výrobě piva používají kvalitní regio-

nální suroviny a ve výrobě se využívá tradiční klasická tech-

nologie, kdy hlavní kvašení probíhá v otevřených kvasných 

kádích a pivo následně dlouho zraje v ležáckém sklepě. Roč-

ní výstav skupiny se dlouhodobě pohybuje okolo 700 tis. hl, 

přičemž téměř třetina produkce směřuje na zahraniční trhy. 

Piva společnosti Pivovary CZ Group a. s patří dlouhodobě 

mezi nejúspěšnější oceňovaná piva v ČR. Každoročně se 

umisťují na předních příčkách prestižních degustačních pi-

vovarských soutěží jako je České pivo organizované Českým 

svazem pivovarů a sladoven, nebo PIVEX.
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Své třicátiny oslavil Znovín 
Znojmo řadou novinek

Třicetileté výročí je 
v každém případě důvod 
k oslavě. Jak k třicetileté-
mu trvání irmy přistoupil 
Znovín?
Samozřejmě vzpomínáme 
na celou historii, a navíc jsme 
pro naše zákazníky připravili 
speciální sérii šesti vín.

Znovín vznikl 4. května 
1992 jako akciová společ-
nost, jméno Znovín trvalo 
v té době již jeden rok, kdy 
ze znojemského podniku Mo-
ravských vinařských závodů 
vznikl Znovín Šatov, státní 
podnik. Při privatizaci jsme si 
řekli, že obec Šatov není tak 
známá a rozhodli jsme se pro 
jméno Znovín Znojmo se síd-
lem v Šatově. 

Šestice vín, které jsme na-
chystali k této oslavě, se za-
čala připravovat v loňském 
roce, kdy se před 30 roky 
poprvé objevil Znovín jako 
státní podnik. V roce 2022, 
kdy Znovín existuje již tři 
desítky let jako akciová spo-
lečnost, je tato šestice vín 
uváděna na trh. Tři z nich 
mohli ochutnat účastníci Pu-
tování po vinicích. Jednalo 
se o Sauvignon, Tramín čer-
vený a Ryzlink rýnský, ještě 
nás čeká Rulandské šedé, 
Veltlínské zelené a Zweigel-
trebe. Kvalitě vín roku 2021 
nahrál dobrý ročník – vína 
mají svěží kyselinku, mohut-
nost a aromatičnost. Tato 
vína s určitým podílem zbyt-
kového cukru byla vybrána 
tak, aby se mohla dlouhodo-
bě archivovat. Jako dobu pro 
archivaci doporučujeme? Pět, 
deset i patnáct let, a pokud to 
někdo vydrží a koupí si třeba 
30 lahví, může je každoročně 
po jedné otvírat, a poslední 
by pak otevřel za třicet let, 
kdy, jak pevně věřím, Zno-
vín oslaví své šedesátiny. To 
udělá patrně málokdo, ale 
tato vína jsou v každém pří-
padě určena na dlouhodobou 
archivaci. Chtěli jsme, aby 
vyniklo terroir i práce sklep-
mistra. Nejedná se tedy o tzv. 
sprintery, tedy vína bez per-
spektivy dlouhého uložení. 

Na třicátiny Znovínu se ne-
chystá žádná velkolepá show, 
spíše výročí připomínáme 
v rámci drobnějších akcí.

Kladně hodnoceným po-
činem, hlavně z hlediska 
milovníků umění, je vydá-
ní publikace z pera Zdeňka 
Hrabici s názvem Hrozen 
vína ze ZnoVína aneb prů-
vodce vinařským Louvrem 
v Louckém klášteře ve Znoj-
mě. V publikaci jsou základ-
ní informace u vystavujících 
umělcích v loucké galerii do-
plněné u výtvarníků repro-
dukcemi děl, u básníků zase 
textem.

Pokud se podíváte 
na uplynulých třicet let 

v čele Znovínu, je něco, co 
byste udělal v zásadních 
rozhodnutích jiná?
To je těžké posuzovat, ale zá-
sadní rozhodnutí byla správ-
ná. Jak na orientaci na Vi-
nařský turistický program, 
na terroir, na péči o indivi-
duálního zákazníka – to bylo 
v první fázi. Pak jsme se dali 
do modernizace technologií 
a následně začali pro irmu 
nakupovat vinohrady. Dří-
ve Znovín vlastní vinohrady 
nepotřeboval, byl dostatek 
velkých pěstitelů hroznů, 
kterými byla bývalá jednot-
ná zemědělská družstva, 
od nichž získával surovinu 
pro výrobu vín. Družstva do-
bíhají a posledních deset let 
tak nakupuje Znovín ve vět-
ším vinohrady, které jsme 
rozšiřovali. Tuto posloupnost 
vidím jako správnou, dnes by 
to bylo bez vinohradů špatné, 
ovšem před dvaceti roky bylo 
mnoho pěstitelů, kteří víno 
nevyráběli. Měli jsme štěstí 
na majitele, kteří akcepto-
vali tento směr rozvoje – in-
vestovat do zákazníků, pak 
do změn technologie, a na-
konec do nákupu vinohradů. 
Dnes má Znovín supermo-
derní technologická zařízení, 
vše je nastartováno na další 
vývoj.

Jakým směrem se nyní 
Znovín zaměří?
Vše se odvíjí od pracovních sil 
ve vinohradech. Ač se hodně 
mechanizuje, stále je mnoho 
ruční práce. Budoucnost vi-
dím v biologičtější výrobě, ať 
už se jedná o vinohrady nebo 
při vlastní výrobě. Jistě bude 
kladen důraz na ekologii, uh-
líkovou stopu, zdravý životní 
styl. Potenciál pro tuto bu-
doucnost máme. Našlápnuto 
již máme i v této oblasti.

Znovín připravil novinky 
ve svém Turistickém pro-
gramu. Můžete je přiblížit?
Před nedávnou dobou jsme 
získali viniční trať Peklo. 
Vyklučili jsme staré vinice, 
protože keře révy připomí-
naly noty na buben. To ne-
bylo špatné pro kvalitu, ale 
horší pro efektivitu a výnos. 
Věděli jsme, že v této lokalitě 

dozrávají fantastické hrozny 
odrůdy Müller Thurgau, kte-
ré jsme znovu vysadili. Spo-
lečně s ním jsme pak zvolili 
Neuburské, Tramín červený 
a Modrý Janek. Loni jsme 
měli panenskou sklizeň, nyní 
jsou všechny odrůdy v kondi-
ci a přinášejí dobrou úrodu. 
Výsadba müllerky se ukázala 
jako správná, vína této odrů-
dy z Pekla sbírají zlaté me-
daile na mezinárodních sou-
těžích, tramín získal velkou 
zlatou medaili na Vinalies 
v Paříži. Odrůdová skladba 
byla zvolena správně, což jed-
noznačně potvrzují výsledky 
z prestižních mezinárodních 
soutěží. Navíc byl ve vinici 
zřízen ochutnávkový stánek, 
což je z hlediska vinařské 
turistiky velmi podstatné. 
Nachází se na rozdíl od dvou 
předchozích (Šobes a Staré 
vinice – pozn. red.) mimo 
Národní park Podyjí, takže je 
možný větší rozvoj. Od stán-
ku, který je dostupný na kole 
i pěšky, se otevírají nádherné 
výhledy. Další devízou je roz-
manitá teplomilná lóra i fau-
na. Na své si přijdou hlavně 
milovníci brouků a pavouků. 
Kromě stánku se nachází 
i další informační panely, pro 
děti je připraveno pískoviš-
tě a od počátku května také 
dětská stezka s hádankami 
v lokalitě odrůdy Modrý Ja-
nek. Obec okolo cesty vysa-
dila alej, v Rakousku byla až 
k hranici vyasfaltována cesta 
a v budoucnu by měla vznik-
nout od Šatova obdobná ko-
munikace, která by se měla 
spojit na rakousko-české hra-
nici. Turisté postupně novou 
lokalitu objevují, jsou pře-
kvapeni, což láká další a dal-
ší. V rámci Putování po vini-
cích je tato lokalita zařazena 
mezi ty navštěvované, což ji 
přiblíží dalším tisícovkám 
milovníků vín. 

Další aktivita v turistickém 
programu vznikla v Louckém 
klášteře. Za štukovými sály 
jsme vyčistili další prostory, 
které máme pronajaté. Byla 
zde skládka uhlí a mnoho ne-
pořádku. Nyní jsme do dřevě-
ného salonku, který již není 
tolik využívaný vzhledem 
k prostorám ve vyšších pa-

trech, po domluvě s Annou 
Počarovskou přemístili z mi-
roslavského zámku výstavu 
obřích puzzlí Slovanské epo-
peje, což je nebývalá rarita. 
Není tedy nutné jezdit ze 
Znojma za Slovanskou epope-
jí do Moravského Krumlova, 
když je možné její shlédnutí 
v Louckém klášteře. Další 
novinkou je unikátní sbírka 
cihel Zdeňka Polického, které 
se dříve vyráběly na Znojem-
sku. Loucký klášter sloužil 
dlouho vojákům, a tak jsme 
se rozhodli připravit novou 
expozici i z tohoto pohledu. 
Vznikla expozice ženijně-
-technického zařízení EZOH, 
který vznikla k „ochraně“ 
státní hranice po roce 1948. 
Součástí bylo elektrické za-
řízení o napětí několika tisíc 
voltů. Na tomto zařízení umí-
rali nejen lidé, ale i zvířata, 
a tak bylo v 60. letech zruše-
no. V expozici je z důvodu, že 
mnoho vinic Znojemska bylo 
v těsné blízkosti nebo dokon-
ce za tímto zařízením. Ve ve-
dlejší místnosti je plátno, 
na kterém je možné spustit 
projekci ze života vojáků Po-
hraniční stráže. Zajímavostí 
je jejich cvičení přímo pod 
vinicí Šobes. Prohlídka všech 
expozic v Louckém klášteře 
má novou koncepci - na kaž-
dém stanovišti, ať už v rám-

ci obrazové galerie, terroir 
salonku a dalších - dostanou 
návštěvníci vzorek vína, kte-
rý nějakým způsobem sou-
visí s navštívenou expozicí. 
To je samozřejmě určeno jen 
pro dospělé a tato koncepce 
se jeví jako lepší, než když 
byla ochutnávka vzorků až 
v samém závěru návštěvní 
trasy. 

Poslední otázka se týká 
úspěchů, které Znovín do-
sáhl na prestižních výsta-
vách. Můžete přiblížit as-
poň malou část z nich?
Jedním z posledních úspě-
chů je zisk absolutního 
šampiona na přehlídce rů-
žových vín Jarovín za klaret 
vyrobený z Rulandského 
modrého a za vítěze kate-
gorie – Cabernet Sauvignon 
rouge. Za Rulandské modré 
2017 získal Znovín zlatou 
medaili na Národní soutěži 
vín, šampiona polosuchých 
vín a Velkou zlatou medai-
li na Concours Mondial du 
Bruxelles 2022 ve Španělsku 
a zlatou medaili na Vina-
lies Mondial du rose 2022 
ve Francii. Sauvignon 2020 
VOC sesbíral tři zlaté a jednu 
stříbrnou medaili, Tramín 
červený 2017 ve výběru z ci-
béb bodoval čtyřmi velkými 
zlatými medailemi a jednou 

zlatou, Tramín červený 2015 
získal dvojici velkých zlatých 
medailí, dvou zlatých a jedné 
stříbrné. A tak bychom moh-
li pokračovat ještě dále. Nut-
no podotknout, že tato oce-
nění byla získána z většiny 
na velkých mezinárodních 
výstavách vín. 

Text a foto: Jiří Eisenbruk

Jedna z největších vinařských irem České republiky – Znovín 
Znojmo – oslavila 30 let své existence. Po celou dobu stojí v je-
jím čele Ing. Pavel Vajčner, který je známý svojí vizionářskou 
činností v tomto oboru. Často zaváděl do praxe novinky, o kte-
rých jiní ani nevěděli, popřípadě je nerealizovali. Znovín se stal 
průkopníkem v mnoha směrech. Čas vždy ukázal, o jak správná 
rozhodnutí se jednalo. Není tedy divu, že redakce časopisu Vinař 
a sadař požádala o rozhovor právě Pavla Vajčnera.

Ředitel Znovínu Znojmo Pavel Vajčner s posledním oceněným vínem, kterým byl klaret vyrobený kryomacerací z Rulandského 
modrého

Ředitel Znovínu Znojmo Pavel Vajčner v expozici Slovanské epopeje Alfonse Muchy, kdy jednotlivé obrazy jsou složeny jako 
puzzle skládankou z desetitisíců dílků

Znovín Znojmo má dob-

ře našlápnuto do čtvrtého 

desetiletí své existence. 

Má za sebou hodně 

úspěšné práce. Má věrné 

zákazníky, svůj turistický 

program, který byl vzo-

rem pro mnoho dalších 

vinařství, nejmodernější 

myslitelnou vinařskou 

technologii, vinohrady 

na skvělých viničních 

tratích. Je dobře, že se 

v minulosti zřekl zavést 

výrobu krabicových vín. 

Zákazníci vysoce hodno-

tí skvělý poměr kvality 

a ceny. Je stále cesta, kam 

jít dále. A Znovín jistě 

neustrne. Ve svých vizích 

byl v mnoha případech 

před svými konkurenty 

a za svoji dobrou práci 

sklízí zasloužené plody.
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Jedenáctý ročník festivalu Růžový máj se vydařil

Festival se vrací na pražskou 
náplavku. Kvůli pandemii 
se poslední dva roky konal 
v pražských Holešovicích, 
navíc kvůli omezení muse-
li organizátoři pořádat dva 
předchozí ročníky až v září. 
V letošním roce si Růžový 
máj užili návštěvníci v podo-
bě, na jakou jsou zvyklí. „Rů-
žový máj se zrodil původně 
na náměstí Jiřího z Poděbrad, 
poté se přesunul na náplavku 
Rašínova nábřeží, kde je jeho 
stabilní místo. Kvůli různým 
překážkám, poslední dva 
roky to byl zejména covid, se 
musel různě přesouvat v čase 
a pro jednou i v místě, ale 
doufáme, že se navrátí takří-
kajíc do své domoviny, kde už 
zůstane,“ řekl Jiří Sedláček, 
ředitel festivalu Růžový máj.

Za skla víno chutná nejlépe

Festival odstartoval  v ne-
děli 22. května v 10 hodin, 
slavnostní zahájení proběhlo 
o hodinu později. Na festival 
přivezlo svá nejlepší růžová 
vína 30 moravských a čes-
kých vinařů, kteří návštěvní-
kům nabídli přes 2 500 lahví 
vína. Na festival dorazila řada 

nových vinařství – vůbec po-
prvé se  zúčastnilo například 
Vinařství Kolby. „Vína se jako 
vždy  degustovala výhradně 
z festivalových sklenic české 
výroby. Festival tak chce mi-
nimalizovat plastový odpad 
a je jasné, že ze skla chutná 
víno mnohem lépe. Degustač-
ní set, který zahrnuje 0,35l 
sklenici, degustační kartu 
s přehledem vinařů a další-
mi informacemi a tužku, bylo 
možné zakoupit v předpro-
deji nebo v den festivalu na 
pokladně za sto korun. Pokud 
ovšem návštěvník nechtěl de-
gustovat víno, ale například 
pít jen nealko nebo si pochut-
nat ve stáncích s občerstve-
ním, nic si kupovat nemusel, 
vstup na festival včetně kul-
turního programu byl zdar-
ma. Letos byl součástí karty 
i lístek k hlasování v anketě 
o nejoblíbenější vinařství fes-
tivalu,“ popsal Jiří Sedláček.

Nechyběl i velký výběr 
v gastronomii

Vedle stánků nabízejících rů-
žová vína bylo na místě 14 
stánků s gastronomií hodící 
se právě k růžovým vínům. 

„V nabídce byly napří-
klad olivy, plněné pap-
ričky, íky, meruňky, ma-
rinované sýry, grilované 
halloumi, tradiční tvrdé 
kravské horské sýry tři mě-
síce až dva roky vyzrálé, dále 
polotvrdé a brie, typické ty-
rolské sušené šunky, klobásy 
jelení, kančí, kamzičí a hově-
zí, ale i pljeskavica, grilovaná 
zelenina, originální belgické 

hranolky s domácími dipy, 
různé druhy slovenských pa-
gáčů, indická kuchyně, mexic-
ká kuchyně, pizza anebo roz-
tavený raclette sýr podávaný 
na vařených bramborech,“ 
vyjmenoval Jiří Sedláček.

Festival Růžo-
vý máj ale není 
jen o pití vína 
a skvělé gastro-
nomii, připraven 

byl i doprovodný program. 
„Festival tradičně doprovází 
živá hudba v podobě cimbálo-
vé muziky, program se žánro-
vě přesunul k jazzu a vrcholil 
swingem, mimo jiné proto, 
aby si mohli přítomní ná-

vštěvníci, budou-li chtít, za-
tančit,“ uzavřel Jiří Sedláček.

Další akce neméně hezká 
se konala 17.a 18 června na 
Náplavce a tím celostátně 
známá společnost zašťitu-
jící členské tržnice po celé 
ČR spoučtí opět  zajímavé 
formy nabídky potravin od 
menších farmářl, producentů 
nápojů a květinářů z celé ČR.

Eugenie Línková

Kolem 45 stánků, z toho více než 30 vina-
řů především z Moravy, degustace růžo-
vých vín a klaretů, gastronomie snoubící 
se s růžovým vínem, bohatý doprovodný 
program – takový byl jedenáctý ročník 
festivalu Růžový máj. Ten proběhl 22. 
května na pravém břehu Vltavy.

INZERCE
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Ve Vraňanech po novém způsobu
Ano jedná se o irmu Jahodárna Vraňany. 
Tento název je ale již minulostí. Od letoš-
ního roku se irma jmenuje Farma Vraňa-
ny Hanč. Není to jediná změna, je jich více. 
Důvody, proč se tak stalo, představíme 
v tomto článku.

Farma Vraňany Hanč

Společnost založili v roce 
1998 bratři Milan a Radek 
Hančovi, kteří tak navázali 
na rodinnou tradici zeměděl-
ského hospodaření a zahrad-
nictví. Hančovi jsou největšími 
pěstiteli jahodníku v České re-
publice, který v současné době 
pěstují na ploše cca 40 ha. Ja-
hodník pěstují přírodní meto-
dou na slámě v polní techno-
logii a od roku 2018 jsou také 
jediní, kteří v České republice 
pěstují jahodník ve speciální 
stolní termínované techno-
logii. Díky širokému výběru 
odrůd navíc nabízí ty nejslad-
ší čerstvé jahody až 8 měsíců 
v roce. I když i nadále v před-
mětu podnikání společnosti 
dominuje jahodník, produkce 
a prodej sadby i plodů, její čin-
nost je podstatně pestřejší. Je 
to dáno samozřejmě zápalem 
majitelů Dagmar a Milana 
Hančových. Kromě pěstování 
polních plodin, se podařilo za-
ložit a rozšířit krytou plochu 
pro pěstování jahodníkové 
sadby i jahodníku ve foliov-
nících za účelem urychlení 
jejich uvedení na trh. Výrazně 
náročnější a vyžadující nábor 
dalších pracovníků bylo zří-
zení prodejního centra nejen 
vlastních výpěstků a výrob-
ků. V neposlední řadě přibyla 
i zcela nová originální dřevo-
stavba sloužící nejen pro pro-
dej, občerstvení a odpočinek 
návštěvníků. Tak rozsáhlá čin-
nost se dnes již neobejde bez 
práce dalších 50 zaměstnanců.

Originální dřevostavba 

Nová budova je zároveň i uni-
kátní dřevostavbou s mini-
málním dopadem na život-
ní prostředí, kterou navrhl 
Ing. Arch. Jan Lapčík. Minima-
lizuje svůj dopad na životní 
prostředí a vrací se k původ-
ním hodnotám hospodaření 

na farmě, mezi kterými je 
zásadní udržitelnost. Jedním 
z důležitých prvků je nakládá-
ní s dešťovou vodou, aby byla 
stoprocentně využita. Částeč-
ně je akumulována na zelené 
střeše prodejny a část je jímá-
na v retenčních nádržích a ná-
sledně využívána pro závlahu 
farmy. „V roce 2017 se na naše 
architektonické studio FUSI-
ON ARCHITECTS obrátila 
rodina Hančových s přáním 
navrhnout moderní a nadča-
sovou novostavbu farmy. Zá-
měrem bylo vybudovat novou 
prodejnu, rozšířit stávající 
prodejní plochy a poskytnout 
větší komfort zákazníkům. 
Stavbu jsme tedy od začátku 
koncipovali na jednoduchých 
a silných principech s použi-
tím současných technologií 
a odkazem k tradici,“ říká ar-
chitekt Ing. Jan Lapčík. Objekt 
Farmy Hanč je tvořen čtyřmi 
částmi, které jsou vzájemně 
propojené a tvoří jeden celek. 
Prodejna s kavárnou a bis-
trem je jednopodlažní objekt 
s plochou zelenou střechou, 
na který navazují dva domy 
se sedlovými střechami spo-
jenými s prodejnou, kde se 
nachází multifunkční prostor 
pro pořádání workshopů 
a přednášek a administrativní 
zázemí farmy. Poslední čás-
tí je skleník, který rozšiřuje 
a doplňuje prodejní plochy.

Rodinná Farma Vraňany 
Hanč sází na nejmodernější 

technologie nejen při pěsto-
vání jahodníku a dalších plo-
din, ale také v oblasti ven-
kovního i vnitřního osvětlení 
svého nového sídla. To zajiš-
ťují prémiová svítidla značek 
Zumtobel a Thorn, která spl-
ňují přísná kritéria z hledis-
ka designu, funkčnosti i hos-
podárnosti. 

Zdržení výstavby – dvě 
nečekané překážky

S tou první se setkal každý 
z nás. Byl to covid. Každého 
z nás ovlivnil jinak. O výraz-
ně horší byla situace pro sta-
vebníky Hančovi. Nemohli 
pokračovat ve výstavbě a čas 
pracoval proti nim. Bohužel 
se ale přidala překážka dru-
há, která postihla pouze tuto 
stavbu. Bagrista při hlou-
bení základů stavby narazil 
na pohřebiště Slovanů. To 
ovšem znamenalo zastavení 
všech stavebních prací, za-
hájení a inancování arche-
ologického průuzkumu. Jen 
díky vzácnému pochopení 
Akademie věd ČR se poda-
řilo čas uzavírky zkrátit. 
Ale málo platné, i toto stálo 
nemalé inance. Jediné pozi-
tivum ve volném výkladu se 
zdá být ve zjištění, že zřejmě 
ani prapředkům Slovanů se 
na této lokalitě nežilo špat-
ně.

Foliovníky

Farma Vraňany Hanč se pro-
slavila prodejem jahod, kte-
ré pěstuje unikátní metodou. 
Ta umožňuje brzkou, ale zá-
roveň i dlouhou sklizeň, kte-
rá za přízně počasí trvá až 
8 měsíců. „Jahodník pěstu-
jeme speciální stolní termí-
novanou technologií ve fóli-
ovnících, kde je klima plně 
automaticky řízeno přes po-
čítač, abychom dosáhli těch 
nejlepších výsledků a mohli 
nabízet ty nejsladší jahody 
od jara do podzimu,“ vysvět-
luje Milan Hanč a dodává, 
že ho zlobí, když registrační 
orgány registrují přípravky 
na ochranu jahodníku v ne-
existujících sklenících. Ve fo-
liovnících ho trápí ochrana 
proti padlí jahodníkovému.

Facebook a čas

Pro milovníka jahod, velmi 
často v podobě samosběra-
cího návštěvníka je jistě pří-
jemné sledovat dozrávání ja-
hod na facebooku, stejně jako 
toužebně očekávaný termín 
vyhlášení samosběru. „Krmit“ 
ale sociální sítě každodenně 
informacemi o dění na farmě 
a k tomu ještě zajišťovat vlast-
ní odběratelsko – dodavatel-
ský provoz je časově téměř 
neřešitelným úkolem, který se 
snažila svědomitě plnit Dáša 
Hančová. Je to technologie, 
která se tváří , že vše zjedno-
duší, je zrádná, protože krade 
čas. Nedalo se nic jiného dělat. 
Dáša Hančová celou marketin-
govou činnost pro společnost 
předala v plném rozsahu mar-
ketingové irmě Knowcomm 
s.r.o. se sídlem v Praze.

Láska zde sálá

„Naše požadavky byly přede-
vším na obnovitelnost, ohled 
na životní prostředí a aby stav-
ba sloužila lidem. Chtěli jsme 
pro naše zákazníky posunout 
návštěvu farmy a nakupování 
na nevšední zážitky. Zároveň 
jsme postrádali příjemný pro-
stor pro workshopy a před-
nášky, které dlouhodobě pořá-
dáme. Nyní máme komfortní 
a multifunkční prostory, které 
přesně splňují naše předsta-
vy,“ dodává Milan Hanč. Splnil 
se tak dlouholetý sen manže-
lů Hančových. Nezbývá než 
smeknout a vyjádřit hluboký 
obdiv nad tím, co dokázali. 
Patřím k pamětníkům jejich 
začátků. Bylo to pěstování ja-
hodníku na malé výměře, bez 
fóliovníků a s prodejem jahod 
v malé místnosti. Jsem pře-
svědčen o tom, že každý z oče-
kávaných 150 000 návštěvní-
ků za rok bude muset uznat to, 
co tvrdí Milan Hanč: „Ne každý 
může být „ajťákem“. Nejsme 
ani manažery. Jsme ale oprav-
dovými farmáři, kteří milují 
své zákazníky a zvláště rodiny 
s dětmi!“. A že je to skutečně 
baví, i když je to velká dřina, je 
vidět ve Vraňanech na každém 
kroku! Přesvědčte se o tom 
sami! A nejen při samosběru 
jahod!

Michal Vokřál

Ovoce voňavé , vynikající chuti právě dozrává 
a jí se jen tak omyté po utržení a nebo v růz-
ných dobrotách. Tou nejznámější s největší 
frekcencí přípravy jsou právě jahodové knedlí-
ky. Každá hospodyňka je umí a jistě třekne, co 
je na tom zvláštního? Podívejte se ale na drobné 
nuance v receptu co doporučují špičkoví kucha-
ři, manželé Eichnerovi , kteří jsou členy Staré 
gardy, senior klubu Asociace kuchařů a cukrářů 
České republiky. Na Spořilově v tržnici v sobotu 
20.6. uspořádali hostinu pro společnost Slow 
Food Prague, která na našem trhu působí už 
hezkou řádku let. Propaguje zdravý životní styl 
s vyváženou a chutnou stravou bez chemie. Jak 
to bývalo v dobách, kdy se tolik nespěchalo.

Jaké je nejlepší těsto na ja-
hodové knedlíky? Přece tva-
rohové, shodli se všichni! 
A tak se s pomocí kuchařům 
připravilo několik kilogramů 
těsta, do kterého se balili čes-
ké jahody.

Recept je na 10-12 knedlíků

Suroviny: 250 g měkkého 
tvarohu, 150 g polohrubé 
mouky, 100 g strouhanky, 1 
vanilkový cukr, 1 celé vejce, 2 
žloutky, 3 lžíce rozpuštěného 
másla, špetka soli

Postup: Do tvarohu dejte 
našlehaná vejce se žloutky, 
špetku soli, vanilkový cukr, 
rozpuštěné máslo, mouku 
a strouhanku. Vypracujte těs-
to. Nechte 1/2 hodiny odležet 
a dle potřeby potom přidejte 
mouku tak, aby bylo těsto 
vláčné. Vyválejte váleček, na-
krájejte na kousky a do kaž-
dého zabalte omytou jahodu. 
Vytvořte knedlíky a vařte po-
dle velikosti 8-12 minut.

NAŠE TIPY:
• Těsto bude měkčí, když 

do něj přidáte víc másla.
• Zkuste nakombinovat po-

lohrubou mouku s dětskou 
krupičkou.

• Když do těsta použijete je-
nom žloutky, bude měkčí.

• Přidat můžete na špetku 
kypřicího prášku.

• Jahody posypte před bale-
ním do těsta moukou, ne-
budou se lepit.

• Knedlíky vařte v osolené 
vodě!

• Do vody můžete přidat cit-
ronovou nebo pomerančo-
vou kůru.

• Knedlíky můžete posypat 
tvrdým tvarohem nebo 
rozmačkat čerstvé jahody 
a smíchat je se zakysanou 
smetanou. K dochucení 
můžete použít také vyšle-
hanou smetanu nebo tučný 
bílý jogurt.

• Porci knedlíků můžete 
ozdobit lístkem máty nebo 
meduňky.

Eugenie Línková

OO ň é ik jí í h i á ě d á ááá

Recept měsíce: 
Jahodové knedlíky

Dagmar a Milan Hančovi

Ing. Arch. Jan Lapčík

Prodejna s kavárnou a bistrem je jednopodlažní objekt s plochou zelenou střechouPřed prodejnou

Střešní zahrada a část fóliovníků Dáša Hančová učí přesazovat jahodníkČást prodejny potravin
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le několik druhů bylinek, než 
jsou odeslány do bruselských 
obchodů nebo supermarketů. 
Celkově má skleník tři zahrad-
nické oblasti o rozloze 2 000 
m². Výrobní kapacita závi-
sí na odrůdách, velikostech 
a teplotě. Skleník je přirozeně 
opylován čmeláky a pro zvlád-
nutí případných chorob se 
používají biologické metody 
hubení škůdců, chemikálie ani 
pesticidy se nepoužívají. 

Produkce zeleniny je hydro-
ponická. Rostliny jsou zakoře-
něny v pytlích se substrátem 
založených na zavěšených 
okapech. Tento substrát po-
skytuje strukturu pro kořeny 
a je kombinován se zavlažova-
cím systémem, který posky-
tuje optimální živný roztok. 
Houby se používají ke zvýše-
ní mikrobiologické aktivity 
v substrátu. Hrnkové bylinky 
se pěstují na odlivových sto-
lech s doplňkovými LED pěs-
tebními světly umožňujícími 
celoroční produkci.

Venkovní zahrada 
s výhledem

Vedle skleníku a akvárií má 
farma také venkovní zahrád-
ku. Na střeše panuje mikrokli-
ma, které je ideální pro pěsto-
vání salátů, zeleniny a ovoce, 
jako jsou borůvky, ostružiny, 
červený rybíz a maliny. Roční 
produkce venkovní zahrady 
spolu se skleníkem je pro-
jektována na 15 tun sladkých 
cherry rajčat, 140 000 květi-
náčů s bylinkami a 120 000 
mikrozelených jednotek.

Městské farmy mají 
budoucnost

Městské farmy jsou jen jed-
ním příkladem městského ze-
mědělství, které má ale mno-
ho dalších forem, jako jsou 
komunitní zahrady, dvorky, 
sady… Město Brusel aktivně 
podporuje revitalizaci nevy-
užitých prostor v městské 
zástavbě svou Strategií dob-
rého jídla. Jedním z cílů je, aby 
do roku 2035 zemědělství 
v centru města a na předměs-
tích produkovalo 30 procent 
nezpracovaného ovoce a zele-
niny, které spotřebují obyva-
telé oblasti.

Městské farmy budou hrát 
klíčovou roli při dosahová-
ní tohoto ambiciózního cíle. 
Transformují tradiční far-
mářskou praxi tím, že přiná-
šejí vyšší výnosy na menších 
plochách, uspokojují poptáv-
ku spotřebitelů po místních 
zdravých potravinách a pod-

porují ekonomiku. Městské 
zemědělství má zkrátka bu-
doucnost.

Akvaponické pěstování si 
získává oblibu

Brusel je největší městská far-
ma, ale rozhodně ne jediná. 
Mezi přední irmy zabývají-
cí se akvaponií spadá vedle 
BIGH Farm v Anderlechtu také 
ECF Farmsystems a Stadtfarm 
v Berlíně, Urban Smart Farm 
v Gentu a Bioaqua v Blac-
kfordu v Británii. Patří mezi 
rostoucí počet průkopníků 
městského zemědělství, kteří 
zpochybňují způsob, jakým 
vnímáme, vyrábíme a naku-
pujeme naše potraviny.

Pěstování pomocí akvapo-
nie se provádí i na několika 
místech v České republice. 
Známá je farma Kala na Mo-
ravě severně od Brna, jež stojí 
na místě starého nevyužitého 
objektu, který byl revitalizo-
ván a upraven. Využívána je 
primárně k produkci potravin 
té nejvyšší kvality, ale slouží 
i k výzkumným a prezentač-
ním účelům, kdy zde působí 
vědci z Akademie věd a stu-
denti z několika tuzemských 
univerzit. 

V brněnské městské části 
Heršpice se nachází doposud 
největší komerční akvapo-
nická farma v České republi-
ce, k jejíž výstavbě posloužil 
brown ield, na němž je teď 
zrekonstruovaná hala a vy-
hřívané skleníky, k jejichž 
provozu v maximální možné 
míře slouží sluneční energie. 
Projekt akvaponické farmy 
Pavla Lukáče v Oseku u Tep-
lic zvítězil v regionálním kole 
programu na podporu začína-
jících podnikatelů. 

Bohumil Brejžek

RŮZNÉ

Rozlehlá farma na střeše tržnice v Bruselu
kombinuje skleník, rybí farmu a zeleninové zahrady
V samém srdci Bruselu na střeše oblíbeného potravinářského 
trhu Foodmet, známého jako „břicho Bruselu“, který každý ví-
kend přitahuje více než 100 000 lidí, se nachází největší evropská 
městská farma Abattoir Farm. Má celkovou rozlohu 4 000 m² 
a kombinuje skleník, rybí farmu a zeleninové zahrady. Reaguje 
tak na poptávku spotřebitelů po zdravějších, lokálních a sledo-
vatelných potravinách. Vše se vyrábí přirozeně, bez jakýchkoliv 
chemikálií, splňujíce přísná kritéria oběhového hospodářství.

Seznámení se s činností této 
průkopnické farmy na poli 
zemědělství a potravinářství 
bylo součástí semináře na-
zvaného „Fit for 55“, který za-
čátkem června uspořádal pro 
vybrané evropské novináře 
Evropský parlament v Bru-
selu. Byla mezi nimi i naše 
redakce, jako jediná z ČR. Bě-
hem dvouhodinové prohlídky, 
kdy nás provázel manažer far-
my Mathias De Vos se svými 
spolupracovníky, jsme měli 
možnost se důkladně sezná-
mit s chodem tohoto ojedině-
lého zařízení, které by mělo 
ukázat vhodný směr městské-
ho zemědělství budoucnosti. 

Města potřebují 
optimalizovat prostor

Umístění farmy na střeše 
není náhoda: Města potře-
bují optimalizovat prostor, 
snížit spotřebu energie a CO² 
a rekuperovat dešťovou vodu 
pro použití na místě. Abattoir 
Farm ukazuje, jak lze dosáh-
nout oběhového hospodář-
ství v hustém městě, jako je 
Brusel: Vyrábí zdravé, trans-
parentní, kvalitní a místní po-
traviny v srdci města, přičemž 
zohledňuje všechny aspekty, 
jako je energie, voda, kvalita 
ovzduší, biologická rozma-
nitost, zdroje, zaměstnanost 
a nemovitosti. Nejen, že spo-
jení ryb a zeleniny ušetří ob-
rovské množství vody, zname-
ná rovněž méně energie, nižší 
náklady na dopravu a přímou 
i nepřímou zaměstnanost.

Farma dobývá výšiny 
Bruselu

Vývoj bruselské farmy trval 
přibližně rok. Práce začaly 
v roce 2017, přičemž první 
zahradnické pokusy byly pro-
vedeny již v roce 2016, zatím-
co skleník a rybí farma byly 
dokončeny v roce 2018. Far-
ma byla plně funkční na konci 
roku 2018.

Farmu v městské části Bru-
selu Anderlechtu provozuje 
společnost BIGH (Building 
Integrated Greenhouses), je-
jíž zakladatel Steven Beckers 

Co je „Fit for 55“? 
Balíček „Fit for 55“ je sou-

bor návrhů na  revizi a  ak-

tualizaci právních před-

pisů EU a  na  zavedení 

nových iniciativ, který má 

zajistit, aby byly politiky 

EU v  souladu s  klimatic-

kými cíli dohodnutými 

Radou a Evropským parla-

mentem. Název „Fit for 55“ 

odkazuje na  cíl EU snížit 

do  roku 2030 čisté emise 

skleníkových plynů ales-

poň o  55 procent. Cílem 

navrhovaného balíčku je 

uvést právní předpisy EU 

do souladu s cílem pro rok 

2030.

Manažer farmy Mathias De Vos

Z farmy je krásný pohled na Brusel

Hrnkové bylinky se pěstují na odlivových stolech
Rajčata jsou zakořeněny v pytlích se substrátem založe-
ných na zavěšených okapech

říká, že měl vždy vizi města 
jako řešení a ne jako problém, 
a tak hledal způsoby, jak jej 
učinit produktivním. „Jako 
architekt jsem také viděl po-
tenciál obklopit budovu pro-
duktivním skleníkem, jehož 
rostliny regulují klima a chrá-
ní obyvatele před extrémy 
a zároveň čistí vzduch od CO², 
kterým je zatížen.“ BIGH je 
dnes evropským průkopní-
kem v intenzivním celoroč-
ním městském zemědělství 
s nulovým odpadem. Na své 
projekty se mu podařilo zís-
kat 4,3 milionu eur od něko-
lika soukromých a veřejných 
investorů. Společnost připra-
vuje plány i pro další farmy, 
dala si za cíl vytvořit síť farem 
ve všech velkých evropských 
městech.

Farma přijímá model cir-
kulární ekonomiky tím, že za-
jišťuje, že se nic neztratí a vše 
bude znovu použito. „Získává-
me fatální energii z chladíren 
Foodmet pomocí tepelného 
čerpadla. Čerpadla jsou napá-
jena elektřinou ze sítě areálu, 
který je sám o sobě z velké 
části napájen fotovoltaikou. 
Využíváme tedy především 
promarněnou energii a také 
energii zelenou,“ vysvětluje 
nám Mathias De Vos a do-
dává, že systém využívá dva 
uzavřené recirkulační systé-
my, kde jsou ryby a rostliny 
propojeny biologickým il-
trem. Filtr s miliardami mik-
roorganismů čistí rybí vodu, 
která zase slouží ke krmení 

rostlin ve skleníku 
a na venkovní zahrádce. Je 
zcela přírodní, bez jakýchkoli 
antibiotik a pesticidů, nabízí 
kvalitu a bezpečnost. 

Jak to funguje?

Systém se nazývá akvaponie 
a existuje zřejmě asi 1700 let, 
používali jej už Inkové a Azté-
kové a využíval se i v Číně, kde 
na rýžových polích plavaly 
ryby. Akvaponie v podstatě 
využívá odpadní vodu z ryb, 
která je iltrována bio iltrem 
naplněným miliardami mi-
kroorganismů přeměňující 
amoniak na dusitany a dusič-
nany, které jsou rostlinami 
zcela vstřebatelné.

Uzavřený okruh rybího 
systému potřebuje každý den 
obnovit asi pět procent vody. 
Rostliny jsou také v systému 
uzavřeného okruhu, který 
umožňuje šetřit vodou a sku-
tečně kontrolovat kvalitu ži-
vin v rostlinách. Systém má 
krásu v tom, že je zcela trans-
parentní – v systému nemůže-
te používat žádná antibiotika 
ani pesticidy, jinak to zabije 
bio iltrační systém, zabije 
farmu, jedná se o zcela přiro-
zený ekosystém. Akvaponie 
je pozoruhodným příkladem 
obchodního modelu s cirku-
lárním hospodářstvím v praxi 
kombinující prvky akvakul-
tury (chov ryb) a hydroponie 
(chov rostlin s řízenými sys-
témy), čímž umožňuje jedi-
nému výrobci udržitelně pěs-

tovat produkty 
a chovat ryby v rámci místní 
komunity. Jedná se o vyvažo-
vací akt pro technologickou 
kontrolu dvou samostatných, 
ale závislých biologických 
systémů, což zlepšuje pro-
duktivitu fyzického prostoru 
– v tomto případě městského 
prostředí – a zároveň snižuje 
dopady na životní prostředí.

Chov ryb

Rybí farma je jediná v Bruse-
lu a ročně produkuje 23 tun 
pstruha duhového. Ten byl 
vybrán pro svoji kompatibi-
litu se systémem na několi-
ka úrovních: Oceňuje čistou 
studniční vodu poskytovanou 
stanovištěm, dobře roste v re-
cirkulačním systému a těží ze 
stabilní teploty 17°C posky-
tované teplem budovy. Je to 
navíc ryba, kterou mají Bru-
selané rádi. Pstruzi jsou cho-
váni v kruhových nádržích 
na střeše a krmeni organic-
kým krmivem. Voda, která vy-
chází z rybí farmy, je přiroze-
ně bohatá na živiny a pomáhá 
hnojit hydroponické systémy 
i venkovní zahradu. 

Skleník

Nad akvaponickým pěstová-
ním rajčat je automatizovaný 
high-tech skleník, kde je zavla-
žování a světlo jemně distri-
buováno a řízeno. Na velkých 
posuvných stolech roste v tep-

Jako jediný mediální zástupce ČR na mezinárodním presstripu projektu Fit for 55
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Zdraví půdy bezprostředně 
souvisí i s lidským zdravím
Na kvalitě a diverzitě rostlin a živočichů v půdě, největším eko-
systému na Zemi, závisí nejen složení mikrobů v našich potra-
vinách a střevech (lidský mikrobiom) ale i naše zdraví. Většina 
bylinek v Čechách i v Číně je dnes pěstována člověkem a množ-
ství herbicidů i pesticidů v nich stoupá přesto, že podléhají kon-
trole. Bohužel kvůli pesticidům dochází ke snížení různorodosti 
mikrobů v půdě, a děje se to samé i v lidském těle. Jsme propo-
jeni navzájem prachem země a nemůžeme ve vesmíru existovat 
samostatně. Pokud by na planetě zmizel člověk, asi by jí to spíše 
prospělo. Pokud zmizí hmyz a mikrobi neuživí se tu nikdo…

Mluví se o globálním oteplo-
vání ale málo se zdůrazňuje 
kvalita půdy na které závisí 
kvalita naší potravy i naše-
ho zdraví a potažmo života 
vůbec. Proto mne nadchla 
i dojala akce jednoho 65 le-
tého muže z Indie, který se 
21.3.2022 vydal na motocyklu 
na 30 000 kilometrů dlouhou 
pouť pod heslem „Save soil“ 
– v překladu „Zachraň půdu“. 
Zcela nedávno, 26.3.2022 byl 
i v Praze na veřejném setkání, 
kde si povídal s matematikem 
Janečkem.

Zdálo by se to pošetilé, kdy-
by tím mužem nebyl skromně 
žijící myslitel, duchovní učitel 
a mystik známý pod jménem 
Sadguru, který má mnoho 
milionů následovníků po celé 
planetě. Propaguje jogu, která 
patří k systému ajurvédy, což 
je stejně starý systém pěsto-
vání zdraví jako tradiční čín-
ská medicína. Chce upozornit 
na kritický stav našeho zdroje 
života, půdy na které stojíme.

Ta tenká vrstva pár desítek 
centimetrů povrchu naší pla-
nety je totiž vesmírný unikát. 
Zatím jsme nenašli druhé mís-
to , kde by fungovalo něco tak 
úžasného. Něco tak zázračné-
ho, že jsme si to zvykli brát 
jako samozřejmost. Bohužel 
doba, kdy jsme si toto mohli 
dovolit už skončila. Vědci se 
domnívají, že v roce 2045 bu-
deme schopni vyprodukovat 
jen 40% současné produkce 
jídla zatímco počet obyvatel 
na planetě dosáhne 9 miliard.. 
Během posledních sta let se 
totiž množství úrodné půdy 
snížilo o 50%.

Vracet do půdy or ganickou 
hmotu je zásadní

Pokud teď zasáhneme, mů-
žeme tento proces odumí-
rání půdy zvrátit a možná 
i zastavit. Pokud budeme na-
opak otálet nemusí se nám 
to podařit už nikdy. Konkrét-
ně to znamená co nejlépe 
pečovat o půdu, vracet do ní 
organickou hmotu, nenechat 
ji vysoušet odlesňováním 
a příliš krátce zastřiženými 
a jednotvárnými trávníky. 
Naopak potřebujeme co nej-
větší různorodost rostlinek 
a podporovat všechny, kteří se 
takto snaží. Zdraví půdy bez-
prostředně souvisí i s lidským 
zdravím!

S obdivem a úžasem po-
zorujeme statečnost Ukra-
jinců, kteří brání svou zem, 
svou půdu, uvědomují si její 
hodnotu. Kéž bychom nikdy 
nebyli nuceni ke stejnému 
boji. Možná nás ale čeká mno-
hem obtížnější a složitější boj 
za její záchranu. 

Během více jak sedmi tisíc 
let osídlení území Číny si jeji 

obyvatelé uchovali úrodnou 
půdu díky své iloso ii tao-
ismu a zahradnickým způ-
sobům obdělávání. Bohužel 
ve druhé polovině 20. Století 
vlivem nerozumných kam-
paní o tento poklad přišli 
a i jim dnes hrozí růst pouští 
a pokles úrodnosti půdy. 
Část území Izraele tvoří 

poušť a přesto byli schopní 
tam vypěstovat pomeranče 
a další plodiny. Když přidá-
te organickou hmotu a vodu 
k písku vytvoříte posléze 
úrodnou půdu. Pokud kles-
ne podíl organiky pod 3% 
půda odumírá. Jedna čajová 
lžička zdravé prsti obsahuje 
více mikrobů než je počet 
lidí na Zemi. Trvá to však ně-
kolik staletí než se v přírodě 
vytvoří…

Bohatost mikrobů v půdě 
klesá

Česká republika naštěstí neu-
žívá pesticidů a herbicidů v ta-
kové míře jako je tomu na zá-
pad od našich hranic. Nejvíce 
těchto látek se užívá v USA 
a sebevražednost zemědělců 
z důvodu neúrody je tam nej-
vyšší mezi všemi profesemi. 
To samé platí i pro Indii. Mělo 
by nás to varovat, kam nás 
tyto metody vedou... Množství 
umělých postřiků se zvyšuje 
zatímco populace hmyzu, ze-
jména včel a všech opylovačů 
stejně jako bohatost mikrobů 
v půdě klesá. S tím stoupají 
i trávicí problémy lidí, neboť 

i složení a různorodost mik-
robů v našich střevech rovněž 
klesá. Evropská unie se sice 
snaží omezovat užívání ne-
bezpečných látek leč postup 
je velmi pomalý a hlavně není 
respektováno speci ikum kaž-
dé země.

Co může zřejmě ovlivnit 
vznik nádorů

V minulosti (nyní je to u nás 
zakázáno) bylo zvykem v po-
slední fázi zrání postříkat 
obilí glyfosátem, účinnou 
složkou herbicidu Roundupu, 
obilí pak totiž mimo jiné lépe 
dozrávalo. Glyfosát je nyní 
podezírán z podílu na vzni-
ku nádorů ale přesto dosud 
nebyl v Evropské unii zcela 
zakázán. Tak jsme si na něj 
zvykli, že nevíme, jak se obe-
jít bez něj.

Bohužel to vypadá, že naše 
jaterní buňky ho neroze-
znají od glycinu a zabudují 
tak do svých detoxikačních 
cest neúčinný glyfosát mís-
to účinného glycinu. Oba se 
totiž sobě navzájem podo-
bají, mají některé společné 
složky. Výsledkem je špatné 
odbourávání toxických látek, 
trávicí a další obtíže. Možná 
to souvisí i se stoupajícím 
počtem osob s alergiemi 
nebo nesnášenlivostí lepku, 
neboť glyfosát již byl nalezen 
i v mateřském mléce. 

Žijeme v podivném 
koktejlu cizorodých látek

Od roku 1950 nám na plane-
tě přibylo až 85 000 nových 
cizorodých látek, kterým se 
živé organismy nestíhají při-
způsobit. Pouze zhruba 1500 
z těchto látek bylo kdy zkou-
máno zda nezpůsobují nádo-
ry, vrozené vady u dětí či jiné 
obtíže v životním prostředí. 
Musíme si tedy zvyknout 
na to, že žijeme v jakémsi po-
divném koktejlu cizorodých 
látek a nikdo neví jak se s tím 
naše tělo vypořádá. Zřejmě 
tento fakt souvisí i s rostou-
cím výskytem nádorů. 

Musíme si však uchovat 
zdravý rozum, lidstvo již 
mnohokrát čelilo nebezpeč-
ným výzvám a vždy jsme do-
kázali přežít. Dnes je tedy více 
než dříve důležitá správná 
životospráva a ta nezahrnuje 
jen složení stravy. Patří sem 
i zdravý pohyb a především 
veselá mysl půl zdraví. V po-
sledních 20 letech proběhlo 
množství studií, které pro-
kazují až 10 000 v současné 
době známých látek, které nás 
chrání proti všem nemocem 
včetně nádorů. Většina z těch-
to látek se nalézá v zelenině 
a ovoci. Řada z nich je ve vyso-
ké míře obsažena v čínských 
i českých bylinkách. 

Látka z rodu glukosinolátů 
chrání před škůdci

Například sulforafan není ná-
zev pro psa ale látka z rodu 
glukosinolátů. Rostliny si je 
vyrábějí jako ochranu před 
škůdci. Čím více pesticidů 
či herbicidů však na ně po-
užijete, tím méně si rostlina 
vyrobí glukosinolátů. Proti-
nádorové účinky prokázal 
sulforafan na 9 druzích kultur 
nádorových buněk. Pokud byl 
podávána myším s nádory, 
tak zpomaloval až zastavoval 
jejich růst. Průměrný příjem 
této látky v Číně a v Japonsku 
dosahuje hodnot až 115mg 
na den a nádory se u nich 
vyskytují až 10x méně často 
než u nás. Bohužel v Čechách 
sníme jen něco kolem 10mg 
sulforafanu na den. Protiná-
dorově je účinný až od hodnot 
60mg na den, což jsou dvě 
jednotlivé růžice brokolice 
nebo květáku či stejný objem 
kedlubny, ředkve i s lístky, 
řapíkatého celeru, všech dru-
hů zelí i kapusty, křenu, listů 
hořčice, tuřínu, řeřichy apod. 
zkrátka zeleniny rodu Cruci-
feracea tedy křížokvěté neboli 
brukvovité.

Sulforafan je účinný i proti 
řadě infekcí včetně kovidu

Nicméně to je jen jedna 
z 10 000 dnes známých pro-
tinádorových látek a kon-
krétně sulforafan je účinný 
i proti řadě infekcí včetně 
kovidu. Ovšem pozor má to 
jeden háček, který úzce sou-
visí s kousáním. Sulforafan je 
totiž takříkajíc uvězněn uvnitř 
glukosinolátu a pro své uvol-
nění potřebuje enzym myro-

sinázu. Tu obsahuje stejná 
rostlinná buňka ale na jiném 
místě a možná tento enzym 
máme i my sami ve střevech, 
tedy pokud tam máme správ-
né složení mikrobiální lory. 
Takže dávejte pozor, protože 
pro uvolnění sulforafanu po-
třebujete velmi dobře rozkou-
sat zmiňovanou zeleninu, aby 
došlo i k uvolnění myrosinázy 
a tím pádem jste mohli sulfo-
rafan i strávit a v těle využít. 

Sulforafan je termostabil-
ní, můžete ho vařit skoro jak 
dlouho chcete. Jenže myrosi-
náza je enzym a je termola-
bilní, takže tu raději vařit jen 
krátce. Je tedy nutné brokolici 
bud dobře rozkousat syrovou 
nebo ji krátce vařit na páře, 
nebo rozkrájet či rozmixovat 
a následně nechat 30–40mi-
nut stát aby měla myrosináza 
šanci sulforafan z glukosino-
látu uvolnit. Pak už můžete 
brokolici klidně i vařit. My-
rosináza odvedla svou práci 
a sulforafan vaření přežije.

Dlouhé vaření zeleniny ničí 
její přednosti

Podle výzkumů Masarykovy 
univerzity v Brně ale bohu-
žel v Čechách vaříme zelí tak 
dlouho až je tam sulforafan 
nezjistitelný. Naopak Číňané 
při krátkém osmahnutí bro-
kolice ve woku nebo krátkém 
povaření v páře si ponechají 
množství sulforafanu vysoké. 

Pozor těch cenných pro-
tinádorových a zdraví pro-
spěšných látek je známo už 
10 000! Mezi další pa-
tří například 
v š e m 
z n á m á 
k u r k u -
ma, kterou 
často užívá 

čínská i indická tradiční me-
dicína ve svých směsích i jako 
koření. Tam je důležitou lát-
kou kurkumin. Ale opět to má 
háček – kurkumin se špatně 
vstřebává, potřebujete k tomu 
piperin z černého pepře. Sta-
čí malinko černého pepře 
ve směsi i v poměrech 1g pep-
ře: 1000g kurkumy stačí a pak 
je vhodná přítomnost tuku, 
třeba přepuštěného másla ghí 
nebo sádla nebo kokosového 
oleje atd. Proto se v orientální 
kuchyni nejprve na oleji krát-
ce osmahne koření a pak se 
k tomu přidá zelenina a máte 
vyhráno. 

Protinádorové látky 
z čínských zelených čajů

Mezi další protinádorové lát-
ky patří i epi-galo-katechin-
-galát zkráceně EGCG a je to 
součást kvalitních zelených 
čajů, které jsou v takové oblibě 
v Číně i v Japonsku. Takže těch 
důvodů odlišného výskytu ná-
dorů v populaci bude zřejmě 
více a navzájem se sčítají. Tato 
látka patří mezi polyfenoly též 
zvané lavonoly nebo katechi-
ny. Všechny mají zpravidla 
i protinádorové účinky. Jenže 
EGCG prokázal i příznivé účin-
ky na funkci mozku, zejména 
u dětí s ADHD tedy poruchami 
pozornosti. Podobnou službu 
vykonává i u starších osob 
a snad zpomaluje stárnutí.

MUDr. Ludmila Bendová 

Článek je reakcí 

na potravinářskou 

„Nobelovku“ Food Prize 

a doktorka Bendová 

v něm upozorňuje 

na možnosti jak nejen 

jíst zdravě, ale čeho se 

vyvarovat při přípravě 

jídel hlavně na bázi 

zeleniny a jak účinné 

látky co nejlépe využít 

a vstřebat.
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Dnes je tedy více než dříve důležitá správná životospráva a ta nezahrnuje jen složení stravy. Patří sem i zdravý pohyb a přede-
vším veselá mysl půl zdraví.

Podle výzkumů Masarykovy univerzity v Brně ale bohužel v Čechách vaříme zelí tak 
dlouho až je tam sulforafan nezjistitelný.

LIDSKÉ ZDRAVÍ
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U příležitosti oslav tohoto 
výročí jsme položili několik 
otázek ředitelce a spolumaji-
telce televize Evě Stejskalové. 

Na začátku dubna uply-
nulo deset let od doby, kdy 
jste zahájili své vysílání. 
Vzpomenete si ještě, jak 
jste začínali? Málokdo už 
dnes například ví, že váš 
projekt vznikl ve Vsetíně…
Začátky byly samozřejmě těž-
ké, ale šli jsme do toho s vel-
kým elánem a nadšením, že 
dáme naději malým regionál-
ním televizím, které se kvůli 
tehdy probíhající digitalizaci 
ztrácely z televizních obra-
zovek. Jednou z nich byla i ta 
naše vsetínská. Každý, kdo 
rozjížděl větší projekt s vyso-
kými ixními náklady ví, že to 
není jednoduché. Z úřednické 
pozice někdejší mluvčí města 
jsem skočila rovnou do byz-
nysu. A musela jsem se na-
učit, jak dělat obchod, aby byl 
efektivní. Ale protože nejsem 
z těch, kteří se snadno vzdá-
vají, tak jsme to zvládli.

Co pro vás těch deset let 
vysílání znamenalo?
Během těch deseti let jsem se 
zcela oddala televizi. Jejímu 
inancování i programu. Na 

druhou stranu mi to přineslo 
obrovské množství kontak-
tů a setkání se zajímavými 
lidmi, nové přátele, pozna-
la jsem celou naši krásnou 
vlast a nakonec mi to přines-

lo i nový koníček, po kterém  
jsem od dětství toužila. 

Bylo a je těžké prosadit 
se v konkurenci již zaběh-
lých a známých stanic?
Samozřejmě to nebylo snad-
né a byli mnozí, kteří nám ne-
hádali ani rok života. Ale my 
jsme se od začátku pro ilovali 
trošku jinak, než mainstrte-
em. Jednak jsme byli a jsme 
televizí pozitivních zpráv, na 
rozdíl od mainstreemu a také 
máme zcela odlišný způ-
sob inancování. To nás činí 
mnohem méně závislými na 
lobbingu velkých nadnárod-
ních irem.

Jaká je cílová skupina 
vašeho vysílání a na co své 
diváky lákáte?
Jsme televizí pro regiony 
a pro ty, kteří mají rádi svou 
vlast. Ukazujeme lidem to, co 
se daří a co můžeme nabíd-
nout. Nejen turistické cíle, 
ale také úspěšné podniky, 
zajímavé irmy, dlouho jsme 
spolupracovali i s Agrární 
komorou, když jsme vysílali 
její Zemědělský magazín. To 
jsou věci, o kterých se málo 
ví, protože nejsou pro main-
stream tak zajímavé. Ale naše 
portfolio 400 tisíc unikátních 
diváků zajímá.

Změnila se programová 
skladba od zahájení vysí-
lání v roce 2012? Co je nyní 
její hlavní náplní?

V podstatě ne. Snažíme se 
být stále tou televizí, na kte-
rou si naši diváci zvykli a co 
od nás očekávají. Neexperi-
mentujeme, spíše se snaží-
me přinášet nové formáty, 
které náš obsah zkvalitní. 

Čtyřiadvacet hodin den-
ně vysíláte aktuální zpra-
vodajství a zajímavosti 
z regionů. Jak to dokážete? 
V každém kraji máme spolu-
pracující regionální televizi, 
která je naším partnerem. 
Velmi si vážím toho, že ten 
tým spolupracujících televizí 
se v podstatě za uplynulých 
deset let nezměnil. 

Jste jedna z mála celo-
plošných televizí, jež se vě-
nuje cíleně venkovu a pro-
dukci na farmách. Čím vás 
tato činnost především 
oslovila?
Venkov, zemědělství, farmy 
- to jsou přece regiony. Bez 
nich bychom nemohli žít, ať 
si o tom mnozí mohou mys-
let cokoliv. A to chceme po-
chopitelně lidem ukázat. I to 
je důvod, proč jsme mnoho 
let spolupracovali s AKČR 
a vysílali její Zemědělský 
magazín. Později to byl po-
řad Potraviny z domoviny. 
A těmto tématům se věnuje-
me dodnes.

Jak se díváte na význam 
zemědělství a potravinář-
ství nejen z pohledu výži-

vy národa, ale i činnosti 
v krajině?
Nelíbí se mi, že se o našem 
zemědělství rozhoduje mimo 
naši zemi. Evropské dotace 
zcela pokřivily evropský trh 
a místo toho, abychom byli 
soběstační ve výrobě masa 
a základních potravin, dováží-
me tady levné, více dotované 
produkty z evropských zemí 
a naše malé potravináře a ze-
mědělce, kteří by měli tvořit 
páteř našeho potravinářství, 
tím likvidujeme. Nesmyslnost 
této strategie nakonec začíná 
ukazovat krize na Ukrajině 
a postupná prohlášení výrob-
ců potravin o omezování jejich 
vývozu. Myslím, že bychom se 

jako stát měli vrátit ke koře-
nům, k menším farmám, jako 
tomu bylo dříve a podpořit 
je. Je to nejen strategické, ale 
i ekologické.

Na jakých platformách je 
možné Regionální televizi 
sledovat? Naladí vás divá-
ci i na pozemním vysílání 
DVB-T2? 
Z celoplošného pozemní-
ho vysílání jsme na začátku 
covidové pandemie odešli 
a vracet se do něj zatím ne-
hodláme. V pozemním vysílá-
ní nás nicméně diváci naladí 
například v jižních Čechách. 
Vzhledem k tomu, že výrazně 
posiluje IPTV, věnujeme více 

inancí a úsilí do obsahu, než 
do nákladné distribuce, která 
pozbývá perspektivu. 

Zmiňovala jste, že vysí-
láte také jako nekódovaný 
program na satelitu Astra 
v panevropském svazku. 
Máte představu, odkud 
odevšad se na vás televizi 
diváci dívají? 
Z celé Evropy. Kontaktují nás 
česky mluvící lidé ve všech 
možných evropských státech 
a to mě pochopitelně moc 
těší. 

Za těch deset let vysílání 
jste už stabilním hráčem na 
televizním trhu. Připravu-
jete přesto pro své diváky 
nějaké novinky? 
Ano, vymýšlíme pořád nové 
obsahové formáty. Nový 
a velmi oblíbený je cyklus 
S ženskou za kniplem, O leta-
dlech a létání a připravujeme 
cyklus o farmaření a kulinář-
ství Ivanova farma. Trošku si 
ale na sebe šijeme bič, proto-
že pak máme hodně práce . 
Ale děláme to s láskou, proto-
že nás ta práce baví. 

Bohumil Brejžek

„Jsou to například dopravci 
nebo gastro podniky,“ upřes-
ňuje Eva Svobodová, členka 
představenstva a generální 
ředitelka Asociace malých 
a středních podniků a živ-
nostníků ČR (AMSP ČR).
Zvýšení in lace o 1,6 bodu za 
pouhý měsíc březen podle 
AMSP ČR sice nedosahuje 
lednového rekordu, ale bije 
na poplach. Malým a střed-
ním podnikům stoupají ná-
klady, které nejsou příliš 
schopny přenést dále na své 
zákazníky.

Zvyšuje se tlak na nízké 
ceny

„Už ze své podstaty vytvářejí 
hlavní konkurenční podhou-
bí dynamické ekonomiky, 

a jsou tak vystaveny mno-
hem vyššímu vzájemnému 
konkurenčnímu tlaku na 
nízké ceny pro zákazníky, 
než obří irmy,“ připomíná 
Svobodová. „Vlivem tohoto 
konkurenčního tlaku malé 
a střední irmy paradoxně 
ještě dokonce in laci brzdí 
proti té, která by nastala, 
kdyby okamžitě promítaly 
ceny energií do zákaznic-
kých cen,“ říká Josef Jaroš, 
předseda představenstva 
AMSP ČR. Zároveň ale do-
dává: „Covidové lockdowny 
vyčerpaly malým a středním 
podnikům jakékoli rezervy 
více, než velkým irmám, 
a tak dnes nemohou chránit 
zákazníka od vyšších výrob-
ních nákladů nekonečně. 
Brzy se začnou ceny ener-

gií projevovat v ceně zboží 
a zejména služeb ještě více, 
což udrží zvýšenou in laci 
i v době, kdy by případně 
energie přestaly zdražovat.“

Zhoubný růst úrokových 
sazeb

Vysoká in lace navíc dopadá 
na malé a střední podniky 
více než na velké i nepřímo: 
neustále se totiž zvyšuje 
úroková sazba. Menší irmy 
pociťují toto zdražení úvěrů 
obzvláště těžce. Již tak často 
musejí platit vyšší sazby než 
velké irmy, když je banky po-
važují za rizikovější. A kvůli 
in laci nyní stoupla úroková 
sazba o dalšího půl procent-
ního bodu, a březnové re-
kordní zvýšení in lace dále 
zvyšuje pravděpodobnost 
dalšího zvyšování sazeb.

„Již nyní platí typický malý 
či střední podnik více než 
dvojnásobnou splátku úvěru 
než na podzim, a každé další 
zvýšení sazeb se mu auto-
maticky promítne do dalšího 
zdražování splátek“, vysvět-
luje Jaroš. V tom jsou na tom 
podle něj drobné podniky 

ještě hůře, než plátci hypo-
ték. Ti jsou většinou alespoň 
po nějaký čas chráněni ixa-
cí, ale většina půjček podni-
kům je navázána na pohybli-
vou složku úroku.

Další zvyšování sazeb by 
tak dále zdražovalo výrobu, 
a pokud je nyní evidentní, že 

in lace je z drtivé části nákla-
dová, nikoli poptávková, ani 
zvýšené sazby s in lací podle 
Jaroše a většiny ekonomů to-
lik nezmohou.

„Bylo by to možné pouze 
za cenu obrovského utlumení 
všeobecné poptávky, a to by 
opět na malé a střední pod-

niky dopadlo silněji, než na 
velké. V ekonomice, kde malé 
a střední podniky představu-
jí 99 % všech irem a zaměst-
návají 61 % všech pracovní-
ků, by se to muselo projevit 
i na rostoucí nezaměstnanos-
ti,“ varuje Jaroš.

Eugenie Línková

Regionalnitelevize.cz věnuje pozornost 
potravinářství a zemědělství
Prvního dubna 2012 ve 13 hodin zpravodajským blokem z re-
gionů zahájila vysílání Regionalnitelevize.cz. Za dobu své exis-
tence odvysílala desetitisíce reportáží z regionů a stovky zpra-
vodajských, dokumentárních a publicistických pořadů. Venkov, 
zemědělství, farmy - to jsou přece regiony a bez nich , jak jsme 
se sami už častokrát přesvědčili, nemohla tato populární tele-
vize žít. I to byl důvod, proč  mnoho let spolupracovala s AKČR 
a vysílala její Zemědělský magazín.

Regionalnitelevize.cz se 

jako celostátní tematický 

program od svého počát-

ku věnuje „pozitivnímu re-

gionálnímu zpravodajství" 

a zajímavostem z morav-

ských, českých a slezských 

regionů a zpravodajsky 

pokrývá všechny kraje 

České republiky. Vysílá na 

satelitu Astra 3B, 23,5°E. 

Program je zařazen také 

v sítích DVB-C a IPTV 

operátorů v ČR a SR.

Na malé a střední irmy gastro podniků dopadá in lace nejhůř
Restarace, vývařovny , ve zkratce gastro 
podniky dostávají opět na frak. Na malé 
a střední irmy dopadá totiž až rekordně 
rostoucí in lace . Jsou na tom  i z těchto 
důvodů mnohem hůř než giganty s etablo-
vanou tržní silou. Dominují totiž oborům, 
na které má nejsilnější vliv hlavní složka 
dnešní in lace – ceny energií.

Ředitelka a spolumajitelka televize Eva Stejskalová

RŮZNÉ
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Třicet let úspěšné činnosti

Akciovou společnost AGRO 
Jesenice u Prahy založil 
ing. Josef Kubiš, který měl 
k zemědělské činnosti blíz-
ko již od mládí. Narodil se 
na statku, vystudoval země-
dělskou školu a začal pra-
covat v JZD, které později 
přetransformoval v pro-
sperující soukromý podnik. 
Společnost se zaměřuje jak 
na rostlinnou, tak živočišnou 
výrobu a patří mezi přední 
české producenty mražené 
zeleniny. 

V rámci komentované pro-
hlídky si návštěvníci mohli 
prohlédnout i jeden z největ-
ších kravínů v České republice, 
kde 1 100 holštýnských dojnic 
denně vyprodukuje 30 000 
litrů mléka - ročně je to více 

než 13 milionů litrů. Největším 
odběratelem je mlékárna Pra-
golaktos, jejíž výrobky mohli 
návštěvníci Farmářských dnů 
také ochutnat. 

V těsné blízkosti stájí se 
nachází bioplynová stanice, 
která zpracovává odpady ži-
vočišné výroby, tedy kejdu 
a hnůj doplněný silážní ku-
kuřicí. Bioplynky má AGRO 
Jesenice celkem tři a vyrobí 
ročně okolo 20 milionů kWh 
elektrické energie, kterou 
převážně samo využije v pro-
vozech. Nadbytečnou energii 
pak prodává do veřejné sítě. 

Ochutnávky chutných 
potravin

Ani letos nechyběly ochut-
návky z produkce mrazíren 
ve Vestci a dalších vystavo-
vatelů. Návštěvníci tak mohli 
posoudit, jak chutná může být 
mražená zelenina. AGRO Jese-
nice provozuje největší mra-

zírnu v České republice, kde 
zpracovává českou zeleninu 
zejména od pěstitelů z blíz-
kého okolí. Samo také pěstuje 
hrášek, který spolu s dalšími 
výrobky z této mrazírny získal 
ocenění Regionální potravina 
a KLASA – národní značka 
kvality potravin. Ovoce i zele-
nina se v mrazírně zpracová-
vají bezprostředně po sklizni. 
„Je důležité, aby se zelenina 
dostala z pole do mrazáku 
během několika hodin. Tím 
si uchová co nejvíce vitamínů 
a chuti,“ zdůraznil na akci ře-
ditel divize Mrazírna Vestec 
ing. Vratislav Hruška. 

Bohumil Brejžek

RŮZNÉ

AGRO Jesenice produkuje potraviny již 30 let
K třicátému výročí svého založení uspořádala společnost AGRO 
Jesenice v sobotu 28. května ve svém sídle v Hodkovicích u Pra-
hy Farmářský den, na němž se sešli velcí i malí z širokého okolí. 
A měli se na co dívat. Naleštěná zemědělská technika, komento-
vané prohlídky stájí, prohlídka zemědělského muzea, houpačky 
a zábava pro děti, stánky s ochutnávkami. To je výčet jen několika 
atrakcí z mnoha, které na návštěvníky čekaly. 

AGRO Jesenice je významným producentem mléka

Naleštěná zemědělská technika Mraženou zeleninu bylo možno ochutnat i zakoupit Zemědělské muzeum - Pohled na vystavene traktory

Předseda představenstva AGRO Jesenice 
Jiří Kubiš

Skvělá zpráva: Bylinkářství Herbata nekončí
Proslulé bylinkářství Herbata v centru Prahy, pár kroků od 
Staroměstského náměstí, kam si ůpro bylinkářskéo speciality 
jezdili lidé z celé republiky , oznámilo na konci ledna svůj ko-
nec. Po více než čtyřiceti letech hrozilo, že koncem května zavo-
ní bylinky z obchůdku v Týnské uličce naposledy. Na sociálních 
sítích se tehdy spustila vlna podpory a našel se i vážný zájemce, 
který se rozhodl obchod převzít. Prodejnu zachránila jeho vášeň 
pro byliny. „Díky příspěvku na sociálních sítích se ozval zájemce, 
že by chtěl v prodeji bylinek a koření pokračovat,“ uvedla maji-
telka obchodu Herbata Klára Matušková. 

Úspěšná záchranná akce

Obchůdek plný bylin v centru 
Prahy je kultovním místem, 
odkud voní sušené léčivky 
více než 40 let. Bylinkářství 
Herbata však kvůli nároč-

ným podmínkám oznámilo, 
že končí. Důvodů bylo hned 
několik, ale především na-
prosté vyčerpání majitelek 
z posledních několika let, kdy 
prodejnu drtila proticovidová 
nařízení i různá byrokratická 

zátěž. Díky „záchranné akci“ 
se k radosti stovek zákazní-
ků opravdu našel zachránce 
a nový majitel, který má k by-
linám a tradici srdcový vztah 
– Pavel Smažík, lékař, byznys-
men a majitel české společ-

nosti Herbai, jenž se mimo 
jiné podílel už na záchraně 
tradiční bylinné lékárenské 
receptury Herbadent s koře-
ny v 19. století. 

Obavy, že místo kultovního 
bylinkářství vyroste na křižo-
vatce Týnské a Dlouhé nová 
směnárna, pizzerie či něco 
obdobného, jako se to už stalo 
v případě vetešnictví u Čapka, 
z něhož je designshop, a zá-
mečnictví paní Koulové, kde 
je dnes VIP bar, se tak naštěstí 
nenaplnily. Od června se sice 
z osobních důvodů vzdaly 
dosavadní provozovatelky 
obchůdku podnikatelského 
rizika, ale Klára Matušková 
s kolegyní pokračují s novými 
spolupracovníky v naplňová-

ní a rozvíjení bylinné tradice 
tohoto krámku.

Historie stará 
přes padesát let

Speciální prodejnu bylin 
v centru města založilo v roce 
1970 Drobné zboží Praha. 
Vzniklo tak  tradiční bylinkář-
ství s interiérem prodejny na-
vrženým architektem Janem 
Zázvorkou v nadčasovém sty-
lu starého koloniálu. V pro-
dejně ho najdete dodnes, 
stejně jako 35 unikátních 
receptur proslulých léčitelů, 
jako byli Jan Mikolášek, Bože-
na Kamenická nebo Charlota 
Hanzalová. Pro jejich bylinné 
směsi se do prodejny dodnes 

vracejí lidé i z druhého kon-
ce republiky. Gynekologický 
čaj léčitelky Kamenické při 
problémech s otěhotněním, 
Rozkvetlá louka na průdušky 
od Hanzelové nebo žlučníko-
vý čaj Dr. Šíly, to je jen několik 
příkladů časem prověřených 
receptur, které si zde během 
desítek let koupily tisíce zá-
kazníků. Kromě genia loci 
a vůně sušených rostlin tvoří 
duši bylinkářství i personál. 
Pro své zákazníky je trpělivou 
„vrbou“, dokáže vyslechnout, 
poradit a doporučit na kon-
krétní problém to nejlepší 
z darů přírody a je skvělé, že 
v této těžko nahraditelné roli 
bude pokračovat.

Bohumil Brejžek

Nový majitel MUDr. Pavel Smažík

Stylový interiér
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Jezdecký areál Tršice: Ostrov klidu a harmonie
Jezdecký areál obvykle vyhledávají lidé, kteří mají blízko ke ko-
ním. Do Tršic ale mohou přijet všichni, kteří mají rádi přírodu, 
čistotu a harmonii. Přesně taková totiž tamní jezdecká stáj je. Už 
při pohledu z parkoviště, které je na kopci před areálem, máte 
pocit, jako by sem jezdecký areál ani nepatřil. Proč? Protože je 
jednoduše jiný. V čem přesně? Na to vám odpoví Sylva Grézlová, 
spolumajitelka Jezdeckého areálu Hostinův Důl v Tršicích.

Jak provoz vaší stáje ome-
zil covid-19?
V podstatě nijak, protože 
o zvířata se člověk musí sta-
rat pořád, každý den naplno. 
Koně nemůžete nechat bez 
dozoru a bez péče, potřebují 
každodenní přístup, a kdyby 
ho nedostali, nebo třeba jen 
v omezené míře, tak by se to 
samozřejmě na nich velmi ne-
gativně projevilo. A to jsme si 
nemohli dovolit. Do čeho co-
vid zasáhl, tak to byl provoz 
našich ubytovacích služeb 
a restaurace. Ale to měli asi 
podobné všichni lidé, kteří 
v době epidemie ubytovací 
služby nabízeli. 

O kolik koní se celkem 
staráte?
Aktuálně máme ve stájích 
dvacet koní, z toho je třináct 
našich a zbytek majitelů má 
ustájení v pronájmu. Stáje 
mají veškeré zázemí a servis, 
snažíme se, aby koníci měli 
po celý rok špičkovou péči. Je 
to důležité nejen pro samotné 
koně, ale i pro jejich majitele 
– v dobrém zázemí se zkrátka 
jezdecká výchova realizuje 
snadněji, než kdyby bylo zá-
zemí nedostatečné. Samozřej-
mě se stále snažíme současný 
stav ještě zlepšovat.

Jak je to s vaším chovem?
Věřím, že aktuálně máme 
velmi dobrý chov. Myslím, že 

všichni mladí koně a hříba-
ta, která dnes máme, budou 
mít jednou úspěšnou kariéru 
ve sportu. 

Můžou si u vás lidé koně 
pronajmout?
Ano, ale není to tak, že si koně 
půjčíte jako obyčejnou věc. 
Zájemce neučíme jen samot-
nou jízdu, ale také přístup 
ke koním. V tom se od jiných 
stájí trochu lišíme. Chceme, 
aby lidé ke koním přistupovali 
s láskou a úctou, aby si k nim 
vybudovali vztah. Aby se jich 
nebáli, ale zároveň k nim měli 
zdravý respekt. Protože každý 
kůň je jedinečná osobnost, 
a na to se nesmí zapomínat. 

Asi každá jezdecká stáj 
nabízí i výcvik jezdců. Máte 
to také tak?

Ano. Zájemce trénujeme v naší 
jízdárně. Jsme schopni připra-
vit jezdce od úplného prvopo-
čátku až po kvali ikaci jezdce. 
Koně mu pak můžeme půjčit 
i ke složení jezdecké zkoušky. 
Máme velmi kvalitního trenéra 
a individuální přístup. Na prv-
ním místě je bezpečnost jezd-
ců i koní. Jsme schopni naučit 
jezdeckým základům i lidi, kte-
ří nikdy na koni neseděli. 

Stává se, že k vám lidé při-
jedou, aniž by chtěli třeba 
přímo jezdit na koni? Že je 
zkrátka zajímá jenom péče 
o zvířata?
Ano, stává se to, a docela čas-
to. K tomu právě slouží náš 
penzion, kde nabízíme po-
koje a apartmán k pronájmu 
třeba i na týden. Během toho 
týdne je naučíme o koně pe-

čovat, zapojíme je do práce 
na statku, poznají třeba rozdíl 
mezi slámou a senem…To se 
nám může jevit jako napros-
to normální věc, ale pro řadu 
lidí z města to tak není. Jejich 
touhou je dostat se do příro-
dy, mimo městský ruch. Chtějí 
si odpočinout a odreagovat 
se při smysluplné práci, nebo 
třeba jen lenošit. A to všechno 
jim můžeme poskytnout. 

V čem dalším, kromě citli-
vého přístupu ke koním, se 
ještě lišíte?
Snažíme se, aby veškerá pro-
dukce z naší farmy byla v bio 
kvalitně. To znamená, že ne-
používáme žádnou chemii, 
pesticidy a podobně. Pokou-
šíme se také o přirozenou ob-
novu lesů a upřednostňujeme 
přitom vysazování původních 
dřevin, mezi které rozhodně 
nepatří smrk. Právě kůrovco-
vá kalamita zdejší lesy hodně 
zasáhla a naším cílem je, aby-
chom měli pestré a přirozeně 
odolné stromy. Na druhou 
stranu staré stromy v naší far-
mě necháváme dožít – do pří-
rody patří a nabízí útočiště 
spoustě živočichů. 

Jak jste se ke koním do-
stala?
Jsem z nekoňácké rodiny, ale 
už od mala jsem měla koně 
ráda, takž už jako dítě jsem si 
pohrávala s myšlenkou jezdit 
na koni. Začínala jsem v Laz-
cích u Olomouce, to mi bylo 
tak dvanáct let. Pak byla hodně 
velká pauza. Až po letech jsme 

dali velkou rodinnou poradu. 
Zjistila jsem, že si dovedu najít 
čas i prostředky a koupila jsem 
si svého prvního koně. 

Jak funguje partnerství 
člověka a koně?
Je to speci ický vztah. Když se 
má narodit hříbě, tak třeba 
měsíc spím na farmě, protože 
chci být u toho, až se koník na-
rodí. Ráno jdu do práce, a pak 
zase do stáje. Když se hříbě 
narodí, tak jsem první člověk, 
kterého v životě potká. A ono 
si to pamatuje navždy. Koní-
ček má pak doživotní vtisk 
a vaši vůni už nezapomene. 
Vždycky vás pozná, i kdybyste 
se s ním neviděli třeba něko-
lik let. Když tohle nezažijete, 
tak váš život není úplný. 

Nelitovala jste někdy 
toho, že jste se na tuto cestu 
vydala?
Upřímně – lituji toho, že přišel 
covid, který restauraci a hotel 
samozřejmě zasáhl. Ale nikdy 
jsem nelitovala toho, že z jed-
noho koně máme najednou 
třináct koní. Je to taková moje 
láska, která je trošku nemoc. 
Ale je to nemoc, na kterou se 
neumírá. Kdybych neměla 
sdílnou rodinu, tak bych toho 
nikdy nedosáhla – je pro mě 
obrovskou oporou a já jsem 
za to moc vděčná. 

Byla tahle jezdecká farma 
váš životní cíl?
Ne, to nikdy můj cíl nebyl. 
Chtěla jsem jen jednoho svého 
koně, nikdy jsem neuvažovalo 

o tom, že bych měla celou stáj. 
Mým cílem nebyl penzion, ani 
restaurace. Ale jak jsme posta-
vili první stáje, tak jsem si uvě-
domila, že jenom koně nás ne-
uživí, že to chce něco víc. Takže 
teď nabízíme třeba víkendové 
pobyty, agroturistiku pro jed-
notlivce i pro celé rodiny. Můj 
cíl je teď trošku přesměro-
ván na chov. Zaměřujeme se 
na maďarské národní pleme-
no. Snažíme se zachovat jeho 
původní linii, protože máme 
jeho vzácný genofond. Chtěla 
bych dokázat, že si toto pleme-
no zaslouží, aby se o něm vě-
dělo. Jsme jediní v Česku, kteří 
tohle plemeno chováme. 

Jak vás napadlo chovat 
zrovna plemeno Kisberi? 
Jsem velkou obdivovatelkou 
císařovny Sissi, která byla 
výborná jezdkyně a milovala 
Maďarsko. V jejím životopise 
jsem se dozvěděla, že existo-
valo vzácné maďarské pleme-
no, které mělo vlastnosti, jež 
se mi líbily. Tak jsem začala 
trošku pátrat a díky své kama-
rádce, která je původem z Ma-
ďarska, jsme všichni vyrazili 
do její rodné země, kde jsme 
našli toho nejlepšího chova-
tele plemene Kisberi. Dodnes 
jsme přátelé. 

Kde berete energii?
Nejsem člověk, který by byl 
zvyklý ležet. Ráda se v neděli 
podívám na pohádky, ale když 
nic nedělám, tak se necítím 
dobře. Takže si neustále něco 
hledám. Zároveň když něco 
dělám, tak chci, aby to mělo 
nějaký smysl a aby se to dotáh-
lo do konce. Samozřejmě pra-
cuji na farmě, když mají holky 
dovolenou, tak se v penzionu 
postavím klidně i za pípu. 

Farmu jste zakládali 
od píky, nebo šlo o dědictví 
- rodinný majetek?
Všechno jsme kupovali a sklá-
dali jako stavebnici. Nejmenší 
pozemek měl osm metrů čtve-
rečních a vlastnili ho tři lidé. 
Farmu jsme budovali od roku 
2007 a v roce 2010 jsme měli 
slavností kolaudaci. Předtím 
tady nebylo nic. V minulosti se 
v tomto údolí prý chovaly krá-
vy. Snažili jsme se charakter 
údolí nenarušit a zachovat mu 
původní ráz. V údolí jsme vy-
budovali rybník kvůli zadržo-
vání vody v krajině, obnovuje-
me remízky a podobně. Občas 
se stane, že zde jedete na koni 
a kolem vás se prochází srny. 
Existuje nějaký lepší balzám 
na duši?

Jaroslav Kropáč

Sylva Grézlová má ke koním blízký vztah. 

Penzion nabízí ubytování pro jednotlivce i skupiny. 

Maďarské národní plemeno Kisbery

Jezdecký areál slouží i pro výcvik jezdců Plemeno Kisbery chovají v Tršicích jako jediní v ČR
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Vliv negativní energetické bilance na rozvoj mastitid
Mezi chovateli dojnic není snad ožahavějšího tématu, než jsou 
mastitidy. Nových poznatků a zkušeností s touto problemati-
kou není nikdo dost. A velkému zájmu se vždy těší i nejrůznější 
semináře a odborné přednášky týkající se právě zánětů mléčné 
žlázy skotu. Potvrdil to i webinář, který uspořádala 30. března 
2022 společnost Elanco.

Kritické období kolem 
porodu

Webinář uvedla MVDr. Jana 
Nováková, která vzápětí pře-
dala slovo odborníkovi - k da-
nému tématu beze sporu více 
než povolanému - a sice panu 
prof. MVDr. Leoši Pavlatovi, 
Ph.D. Jak z kraje své přednášky 
připomněl, nejvíce zdravot-
ních komplikací se u dojnic 
vyskytuje v období po porodu. 
Nejčastěji jde přitom o problé-
my spadající do tzv. komple-
xu produkčních onemocnění. 
Pokud se chovatel dopustí ja-
kýchkoliv chyb ve výživě zvířat 
nebo v managementu stáda, 
může nastat řada nežádoucích 
jevů. Jedním z nich je negativ-
ní energetická bilance a s ní 
související ketóza. V této sou-
vislosti se často vyskytuje také 
imunosuprese, která je zcela 
zásadním faktorem, jež se pro-
mítá do vzniku mastitid.

 Problémy začínají obvyk-
le již během sestupné fáze 
laktace, kdy mají plemenice 
často tendenci tloustnout. Po 
porodu pak u nich nastane 
hubnutí a kvůli nedostatku 
energie vzniká lipomobilizační 
syndrom, následně ketóza, či 
dokonce steatóza jater, která 

může vyústit až v jaterní kóma 
a skončit smrtí zvířete. Aby 
tyto nežádoucí jevy nenastaly, 
neměli by chovatelé podceňo-
vat hodnocení přiměřenosti 
tukových rezerv – a to alespoň 
v základních obdobích laktač-
ního a reprodukčního cyklu. 
Velkým pomocníkem je v tom-
to případě BCS (body conditi-
on score). To by se mělo v ob-
dobí telení pohybovat mezi 
3 až 3,25 body a v době začát-
ku laktace by dojnice neměly 
zhubnout více jak o 0,5 bodu. 
Případnou úpravu kondice by 
měli chovatelé řešit v závěru 
laktace, nikoliv v období stá-
ní na sucho. Uvedené bodové 

rozpětí je doporučováno pro 
dojná plemena. U kombinova-
ných plemen se využívá ob-
dobná stupnice, ovšem je nut-
né vzít v úvahu, že kondice je 
u nich přirozeně zhruba o 0,5 
bodu vyšší. 

Stěžejním obdobím, které 
zásadně ovlivňuje užitkovost 
dojnic a rozhoduje i o jejich 
zdraví a reprodukci, je rozme-
zí šedesáti dní před a třiceti 
dní po porodu (tzv. “90 život-
ně důležitých dnů”). Tato doba 
je tedy rovněž důležitá pro 
rentabilitu chovu. Častý vý-
skyt imunosuprese a mastitid 
v peripartálním období souvi-
sí s fyziologickými změnami, 
kdy před porodem dochází ke 
zvyšování hladiny hormonů 
glukokortikoidů a estrogenů, 
které tlumí reakce imunitního 
systému. Vzniká tak predis-
pozice ke vzniku infekcí, jako 
jsou mastitidy a metritidy. 
Přispívá k tomu také pokles 
krevní hladiny vápníku, který 
je masivně vydáván do mléka 
a chybí pak při správné funk-
ci hladké svaloviny – např. ve 
strukovém kanálku, respek-
tive strukovém svěrači, což 
je zásadní místo v prevenci 
mastitid. V období kolem po-
rodu se rovněž snižuje počet 
a funkce bílých krvinek.

Úspěšné řešení musí být 
komplexní

Čím závažnější je negativní 
energetická bilance, tím hor-
ší je imunitní odpověď a tím 
pádem i vyšší riziko vzniku 
mastitidy. Řešení vyžaduje 
komplexní přístup zahrnující 
úzkou spolupráci chovatelů, 
veterinárních lékařů, výživá-
řů, poradců, diagnostických 
laboratoří, výrobců terapeutik 
i zpracovatelů mléka tak, aby 
veškerá opatření mohla být 
včasná, účinná a tudíž i úspěš-
ná. V praxi se dobře osvědčil 
systém tzv. kontrolních dnů, 
kdy se sejdou všichni lidé, kteří 
jsou nějakým způsobem v péči 
o dané stádo zainteresovaní 
a mohou si stanovit “kontrolní 
body” a hodnotit, jak se daří 
celou situaci zvládat. Pro vznik 

mastitidy jsou stěžejními fak-
tory zdravotní stav a obrany-
schopnost dojnice, invaznost 
patogenů a v neposlední řadě 
i hygiena prostředí. Pokud 
tedy chovatel chce eliminovat 
výskyt mastitid u svých krav, 
měl by v prvé řadě posilovat 
(resp. neoslabovat) faktory 
přirozené obranyschopnosti, 
omezit negativní vlivy stájové-
ho prostředí a snížit možnosti 
šíření patogenů.

Existuje průkazný vztah 
mezi výskytem mastitid a ke-
tózami. Účinnou prevencí zá-
nětů mléčné žlázy je podpora 
imunity a to zejména přídav-
kem vitamínu E a mikroprvků 
(Se, Cu, Zn,…). S úspěchem 
lze využít i aplikaci látek tělu 
vlastních, které vyvolají vypla-
vení většího množství bílých 
krvinek, jako je pegbovigras-
tim apod. Negativní energetic-
kou bilanci je možné diagnos-
tikovat vyšetřením mléka, kdy 
alarmujícím signálem je vý-
razné navýšení tučnosti mléka 
a hodnoty poměru tuku k bíl-
kovině (vyšší než 1,5 indikuje 
energetický de icit, respektive 
poukazuje na vysokou míru li-
pomobilizce), nárůst ketolátek 
(aceton a ß-hydroxybutyrát), 
zvýšení obsahu mastných ky-
selin (s dlouhým řetězcem) 
a snížení hladiny citrátu.     

Nejlepší prevencí je dobře 
fungující bachor

Negativní energetickou bilanci 
a ketózy je možné řešit něko-
lika způsoby – vyšší koncen-
trace stravitelných živin (ale 
bez rizika vzniku poruch trá-
vení typu subakutní acidózy 
bachorového obsahu), snížení 
plnivosti krmné dávky v tran-
zitním období (vyšší příjem 
pícnin s vyšší stravitelností, 
hybridy silážní kukuřice s níz-
kým obsahem ligninu, hybridy 
s vyšším obsahem proteinu 
a tuku, dostatečné narušení 
kukuřičného zrna), optima-
lizace bachorového trávení, 
podpora činnosti jater a meta-
bolizmu energie nebo omezení 
dojení. V rámci prevence ketóz 
lze využít i pozitivní ovlivnění 
bachorové fermentace pomocí 
medikamentů (perorální apli-
kace bolu s obsahem monen-
sinu zhruba 3 až 4 týdny před 
očekávaným porodem). Pomá-
há také perorální aplikace glu-
koplastických látek (glycerol, 
propylenglykol, propionáty), 
podporujících snížení lipomo-
bilizace a snížení odbourávání 
glykogenu v játrech, podpora 
vyplavování tuku z jater a oxi-
dace mastných kyselin v ja-
terních buňkách (karnitin, tzv. 
ochranná léčba jater – aplikace 
glukózy, aminokyselin a vita-
min skupin B), zkrmování pří-
pravků a krmiv s hepatopro-
tektivním účinkem a ochrana 
jaterních buněk před autope-
roxidací (ostropestřec, vita-
min E, apod.).

Jak již bylo zmíněno – mezi 
negativní energetickou bilancí 
a výskytem mastitid je jasná 
souvislost. A to musí chovatelé 
náležitě zohlednit. To potvrdil 
i pan profesor Pavlata, který 
uzavřel přednášku slovy: “Po-
kud řeším ketózu, řeším také 
problematiku mastitid.”  

PEZ

INZERCE

Výskyt ketóz lze ovlivnit i výběrem správného silážního hybridu.

Více stravitelných živin v krmivu pomáhá předcházet negativní energetické bilanci.

K prevenci patří i dobře promyšlený management stáda.

U kombinovaných plemen je BCS zhruba o 0,5 bodu vyšší než u dojných.

Mastitidy mohou vzniknout i při zhoršené funkci strukových svěračů.

ŽIVOČIŠNÁ
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ZETOR – srdeční záležitost

Traktory značky ZETOR byly 
hned od začátku činnosti 
společnosti Mitrenga a.s. stě-
žejní nabídkou zemědělské 
techniky. Jsou srdeční zále-
žitostí nejen irmy Mitrenga 
a.s., ale mnoha českých ze-
mědělců, kteří se k nim po le-
tech zase vracejí, zůstávají 
jim věrni. To pro svou kva-
litu, spolehlivost, cenovou 
dostupnost. V loňském roce 
oslavil výrobce ZETORU 75 
let od chvíle, kdy v brněnské 
Zbrojovce spatřil světlo svě-
ta první zemědělský traktor 
značky ZETOR.

ZETOR

O tom, že značka ZETOR je 
u irmy Mitrenga a.s. domi-
nantní, svědčí na cca 700 
prodaných traktorů. Nabíze-
ny jsou úspěšné modely Pro-
xima, Major, Forterra, Hortus. 
Mezi nejlepší a nejoblíbeněj-
ší patří ZETOR Crystal. Firma 
Mitrenga a.s. se řadí k nej-

lepším prodejcům traktorů 
ZETOR v České republice, to 
podtrhuje i dlouhodobá spo-
lupráce s brněnským výrob-
cem.

S Kubotou od roku 2005

Kubota je další důležitou 
značkou u portfolia irmy Mi-
trenga a.s. již 17 let. V bohaté 
sortimentní nabídce to jsou 
traktory, malotraktory, pro-

isekačky i univerzální vo-
zidla, význam značky na tu-
zemském trhu každoročně 
vzrůstá. K malotraktorům 
Kubota nabízí irma Mitrenga 
a.s. stroje a zařízení pro letní 
i zimní údržbu, práce v podo-
bě sněhových radlic, kartá-
čů, žacích lišt, mulčovačů aj.. 
Široký sortiment zahradní 
a komunální techniky Kubo-
ta mohli shlédnout, praktic-
ky si vyzkoušet návštěvníci 

akce Mitrenga day 3. května 
ve Stříteži. Stroje Kubota jsou 
prodávány v oblasti Moravy 
dceřinou společností Kubo-
taMorava s.r.o.

Ostatní technika, služby

Další významnou technikou 
v nabídce společnosti Mit-
renga a.s.je kompletní na-
bídka závěsné zemědělské 
techniky Kverneland v podo-
bě pluhů, secích strojů, mul-
čovačů, techniky pro sklizeň 
pícnin, postřikovačů. Dále je 
to zemědělská technika zna-
ček WTC, TEMAK, aj., v ko-
munální oblasti stroje pro 
údržbu komunikací Agrome-
tall. Sortiment zemědělské, 
zahradní a komunální tech-
niky rozšířila irma Mitrenga 
o prodejnu, shop s ochranný-
mi pomůckami a potřebami 

pro zahrádkáře a drobnocho-
vatele.

Doprovodný program

Ukázky uvedených značek 
zemědělské, komunální a za-
hradní techniky uvedené 
v tomto článku vhodně obo-
hatila prezentace dalších vy-
stavujících irem např. Toyo-
ta, Ketris, ČSOBleasing, aj. 
V doprovodném programu se 
představili mistři kovářského 
řemesla. Bohaté občerstvení 
i s regionálními specialitami 
umocnila i degustace a na-
bídky vín z vinařství Petr Bří-
za z Mutěnic.

Slovo závěrem

Na Mitrenga day konaném 3. 
května v areálu společnos-

ti Mitrenga a.s. ve Stříteži 
u Českého Těšína bylo oprav-
du co k vidění. Tyto a podob-
né akce se po covidové pauze 
setkávají s velkým zájmem, 
nejinak tomu bylo ve Stříteži. 
Obchodní partneři, zeměděl-
ská veřejnost, přátelé se zde 
sešli ve velkém počtu k po-
těšení pořadatelů. Perfektní 
organizace akce po všech 
stránkách je vždy vizitkou 
irmy Mitrenga, za což jí pa-

tří poděkování. Široká na-
bídka zemědělské, zahradní 
a komunální techniky, kva-
litní servisní zázemí a služ-
by ve Stříteži a Přestavlkách 
u Tršic činí z irmy Mitrenga 
a.s. úspěšného, významného, 
spolehlivého partnera země-
dělců, obcí, měst v oblasti Se-
verní a Střední Moravy.

Arnošt Dubský

Prodejna s nabídkou hobby programu

Pícninářský program v zastoupení značky Kverneland

Úspěšný Mitrenga day ve Stříteži
Další, v pořadí 45 ročník Mitrenga day, se uskutečnil 3. května 
v areálu společnosti ve Stříteži u Českého Těšína.
Ze všech vystavených strojů dominovala zejména technika Ku-
bota a ZETOR a.

Traktory ZETOR jsou v stálé oblibě

Majitel společnosti pan Alois Mitrenga

Kubota je další významnou značkou v nabídce Mitrenga a.s.
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Köckerling přijel do Jaroměřic 
na zkoušku a už zde zůstal
Společnost KLAS Jaroměřice, spol. s.r.o. je pozoruhodná pro svůj vcelku pestrý sou-
hrn činností – v okolí půvabného města Jaroměřice nad Rokytnou hospodaří na 1382 
hektarech, z čehož asi 150 hektarů zaujímají trvalé travní porosty. Na orné půdě pak 
pěstují pšenici, ječmen, kukuřici, krmný hrách, řepku a také vojtěšku na senáž, která 
pomáhá zajišťovat krmivovou základnu pro 650 kusů dojného skotu – přesněji jde 
o 350 dojnic a mladý dobytek. Společnost zájemcům nabízí také zemědělské práce for-
mou služeb a aby toho nebylo málo, provozují i vlastní pekárnu. My jsme však zavítali 
na tento zemědělský podnik nikoliv kvůli voňavému pečivu, ale abychom zjistili, jak 
jsou spokojeni se strojem Köckerling Allrounder 600 pro iline, který poměrně nedáv-
no rozšířil zdejší strojový park.

Společnost KLAS Jaroměřice 
jsme navštívili v doprovodu 
pana Radka Peštála, zástupce 
společnosti P&L, spol. s.r.o. 
Mnoho zájemců o stroj značky 
Köckerling si jej pořídí právě 
prostřednictvím této irmy 
a nejinak tomu bylo i v Jaro-
měřicích. V sídle zemědělské 
společnosti nás s úsměvem 
přivítal jednatel Ing. Ctibor 
Kuchařík. „Jsme v podstatě ro-
dinný podnik. Začal s tím můj 
otec a já v tom pokračuji. Naše 
společnost vznikla v roce 1992 
po rozpadu zdejšího státního 
statku. Celkem zaměstnává-
me 55 lidí,“ vysvětluje nám 
na úvod pan inženýr a pokra-
čuje: „Snažíme se, aby to naše 
konání mělo trochu smysl, aby 
to nebylo jen o produkci, ale 
také o nějaké udržitelnosti. 
Proto také děláme i živočiš-
nou výrobu – aby byl koloběh 
živin uzavřen a fungoval.“ Ze 
slov našeho hostitele je jasné, 
že uchování úrodnosti a správ-
ná péče o půdu vůbec, pro něj 

nejsou jen prázdná slova. I vý-
běr zemědělské techniky tedy 
musel být pečlivý, aby použité 
stroje byly pro pole přínosem 
a nikoliv škodlivým elemen-
tem. „Na našich pozemcích 
máme snad všechny druhy 
půd. Od lehkých a písčitých až 
po těžké půdy. A technika si 
s tím vším musí umět poradit,“ 
říká pan Kuchařík a jedním 
dechem pokračuje: „A když 

jsme sháněli stroj na zpraco-
vání půdy, tak jsem se prostě 
obrátili na společnost P&L, se 
kterou bezproblémově spo-
lupracujeme už asi deset let, 
takže mají naši plnou důvěru.“

Köckerling zkrátka 
přesvědčil 

„Vyzkoušeli jsme ho a už 
jsme ho nevrátili,“ usmívá 

se pan Kuchařík na dotaz, co 
bylo hlavním důvodem pro 
pořízení právě stroje Köc-
kerling Allrounder pro iline. 
A pozorným čtenářům na-
šeho periodika jistě neujde, 
že tato věta se v reportážích 
o technice Köckerling obje-
vuje poměrně často. Zkrát-
ka za kvalitní stroje mluví 
především dobře odvedená 
práce na poli a v tomto smy-
slu umí Köckerling opravdu 
brilantně argumentovat. 
„Pochopitelně, zkoušeli jsme 
i nějaké stroje konkurenč-
ních značek a i když třeba 
nebyly špatné, nebylo to 
zrátka ono,“ líčí pan Kucha-
řík a Radek Peštál k tomu 
doplňuje: „Tady v Jaroměři-
cích měli i štěstí v tom, že ku-
povaný Allrounder byl skla-
dovým strojem za loňskou 
cenu. A to znamená rozdíl 
zhruba deset procent oproti 
aktuálním cenám, což je jistě 
příjemný bonus.“

Köckerling Allrounder 600 
pro iline pořídila společnost 
KLAS Jaroměřice letos na jaře 
a nebylo tedy zatím mnoho 
příležitostí naplno prověřit 
možnosti tohoto stroje, nic-
méně, již nyní jsou s tímto 
kombinátorem maximálně 
spokojeni. „Dělali jsme s ním 
jarní přípravy pod kukuřice 
a už se těšíme, jak ho využi-
jeme před setím řepky a také 
na podzim - na další práce,“ 
popisuje spokojeně Ctibor 
Kuchařík a pan Peštál sou-
hlasně přikyvuje: „Allroun-
der má opravdu univerzální 
využití prakticky celoročně. 
Na jaře s ním připravíme se-
ťové lůžko po orbě. Pozemek 
se urovná a také se tím me-
chanicky likvidují plevele. 
Radličky půdu zpracují měl-
ce, avšak celoplošně. To je 
ideální pro dobré provzduš-
nění půdy a rychlejší prosy-
chání. Allrounder lze využít 
i pro rychlé provzdušnění vý-
sevu a není pro něj problém 
ani zapravení kejdy.“ Výčet 
možných „pracovních aktivit“ 
tohoto kombinátoru tím však 
zdaleka nekončí. Jak se dále 
dozvídáme, skvěle se uplatní 
i na přípravu seťového lůž-
ka při setí do mulče, kdy se 
postará o druhé zpracování 
půdy, které následuje po hlu-
bokém zpracování těžkým 
kypřičem. To vše Allrounder 
pro iline zvládá při vysokém 
plošném výkonu a lehkém ta-
žení, tudíž i při poměrně níz-
ké spotřebě pohonných hmot 
traktoru.

K mání je několik verzí 
osvědčeného stroje 
i loňská novinka 

Jak již název napovídá, All-
rounder 600 pro iline, kte-
rý obohatil strojový park 
v Jaroměřicích, disponuje 
šestimetrovým záběrem. 
V nabídce jsou však i širší 
varianty a sice 7,5 m, 9 m, 
12 m či dokonce 14,5 m. 
Počet slupic se (v závislosti 
na modelu) pohybuje od 36 
do 86. Díky průchodu rámu, 
který činí 60 cm, se stroj ne-
ucpává a pracuje spolehlivě. 
Masivní rámová konstrukce 
a dvojitý STS válec jsou pak 
osvědčenými atributy tech-

niky Köckerling. V přední 
části stroje je hydraulicky 
ovládaná smykovací lišta za-
jišťující optimální urovnání 
plochy. Velká přední opěrná 
kola zabezpečují spolehli-
vé vedení hloubky. Nehledě 
na pracovní záběr stroje 
je u všech variant možné 
snadné sklopení na třímet-
rovu transportní šířku, což 
je zárukou bezproblémové 
přepravy po veřejných ko-
munikacích. Na přání zá-
kazníka lze stroj dovybavit 
i osvětlením.

Pan Peštál nás také upo-
zornil, že Kockerling přišel 
v loňském roce na trh s no-
vinkou s obchodním ozna-
čením Allrounder latline. 
Hlavní rozdíl oproti známé 
verzi univerzálního mělké-
ho podmítače tkví v tom, že 
slupice pro precizní zpra-
cování jsou u modelu – lat-
line- umístěny v šesti řadách 
a díky tomu dochází k doko-
nalému zapravení i poměrně 
velkého množství organické 
hmoty a rostlinných zbytků. 
Zároveň je zajištěno vynika-
jící kopírování obrysu ob-
dělávané plochy. Pokrok je 
zkrátka neúprosný, požadav-
ky praxe se mění a i na per-
fektních strojích se dá často 
lecos ještě zdokonalit, což 
dobře vědí i vývojáři ve spo-
lečnosti Köckerling. Allroun-
der latline je v podstatě 
reakcí výrobce na omezení 
používání glyfosátu, jelikož 
jde o stroj, který mechnicky 
likviduje výdroly a plevele 
v mělkých hloubkách. Kromě 
toho se však tento inovovaný 
kombinátor skvěle uplatní 
i na předseťovou přípravu, 
podmítku či urovnání orby.

Jak bylo úvodem zmíněno, 
nepřijeli jsme do Jaroměřic 
kvůli lákavým produktům 
zdejší pekárny. Ovšem uni-
verzální stroj Allrounder 
600 pro iline by se s trochou 
nadsázky dal k voňavému 
koláčku z pekárny KLAS při-
rovnat – protože je zkrátka 
dobrý a jeho kvalitou si mů-
žete být jisti. A hlavně, kdo 
ho jednou zkusil, tak na něj 
nedá dopustit...

Text: Petra Bártlová
Foto: autorka 

a archiv Köckerling

Ctibor Kuchařík (vlevo) a Radek Peštál.

Jarní příprava půdy s kombinátorem Köckerling Allrounder 600 profi line.

Snadné složení do transportní polohy je u Köckerlingu samozřejmostí (loňská novinka Allrounder fl atline).
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jak 25 let. CIMBRIA A/S patří 
mezi největší světové výrob-
ce technologií pro zpracování 
osiva. Vyvíjí, vyrábí a dodává 

zákazníkům kompletní pro-
gram strojů a příslušenství 
pro zpracování osiv a pro 
všechny potřeby sušení, čiš-

tění, třídění, dotřídění a ošet-
řování. V nabídce jsou stroje 
na úpravu osiv pro všechny 
druhy obilovin, olejnin, luš-
těnin, rýže, semena trav, ze-
leniny a dalších komerčních 
osiv. Technologie se značkou 
CIMBRIA dosahují na celém 
světě v různých klimatických 
podmínkách vynikajících vý-
sledků. S dosahovanými para-
metry technologických linek 
CIMBRIA je spokojeno mnoho 
českých uživatelů. To i díky 
společnosti NAVZAS s.r.o, kte-
rá je v oblasti problematiky 
posklizňového zpracování zr-
nin spolehlivým obchodním 
partnerem českých a morav-
ských zemědělců.

Arnošt Dubský

MECHANIZACE

Showroom irmy NAVZAS s.r.o. v Huštěnovicích
Dne 1. června 2022 byl slavnostně otevřen nový showroom 
společnosti NAVZAS s.r.o. v prostorách haly SEEDCLEAN s.r.o. 
v Huštěnovicích. Přestřižení slavnostní pásky se uskutečnilo 
za přítomnosti nejen dodavatelů, realizačních irem nové haly 
a technického zázemí, obchodních partnerů, ale i zákazníků ir-
my NAVZAS a zástupců irmy CIMBRIA HEID GmbH z Rakouska.

Slovo na úvod

Všechny přítomné přivítal 
jednatel společnosti NAVZAS 
s.r.o. pan Vladimír Náplava. 
Jak uvedl, prvotní impuls po-
stavit si vlastní showroom 
byl nápad jeho syna. Finální 
rozhodnutí poté padlo začát-
kem roku 2019. Na podzim 
téhož roku se započalo s rea-
lizací stavby.

Mezi hlavní motivy reali-
zace byla především potřeba 
předvést zákazníkům kom-
pletní technologii pro zpraco-
vání zrnin včetně výroby osi-
va. Jak pan Náplava st. uvedl, 
domluvit prohlídky nainsta-
lovaných technologií u zákaz-
níků není vždy jednoduchá 
záležitost. Jednak je složité 
dohodnout vhodný termín, 
častou komplikací je přede-
vším provoz technologie s po-
žadovaným materiálem.
Řešení má poskytnout prá-

vě nový SHOWROOM, který 
nejen že bude sloužit k za-
školení, ale umožní okamži-
tou ukázku čistění, třídění 
a loupání. Navíc si zákazník 
může přivést vlastní materiál 
k testování. 

Na závěr svého úvodního 
slova poděkoval pan Vladi-
mír Náplava všem, kteří se 
na realizaci showroomu po-
díleli, následovalo přestřiže-
ní pásky.

Posklizňová linka

Po úvodním přivítání se 
účastníci slavnostní akce 
přesunuli k posklizňové lin-
ce v nové hale showroomu. 
V rámci stručného popisu 
jednotlivých strojů se hos-
té dozvěděli mimo jiné to, 
že výkon celé technologie je 
4-5t pšenice za hodinu. U jed-
notlivých materiálů (lze čistit 
a třídit všechny zrniny – mák, 
jetel, řepku, hrách, kukuřice. 
bob….) závisí výkon na ve-
likosti vstupního materiálu 
a jeho znečistění. 

Při výstavbě byl velký dů-
raz kladen na variabilitu do-
pravních cest, rychlou a pre-
cizní čistitelnost, dokonalý 
přístup ke všem strojům, ma-
ximální čistotu, a hlavně spl-
nění všech bezpečnostních 
a hygienických předpisů. 
Linka je automaticky řízena 
pomocí PC. Většina nainsta-
lovaných strojů je od irmy 
CIMBRIA A/S.

Technologická linka začíná 
přejezdovým příjmovým ko-
šem. Je tedy možný jakýkoliv 
příjem materiálu (volně, BIG 
BAG..). Příjmový koš má dvě 
násypky. Pod každou násyp-
kou je elektromagnetický 
dávkovač, který umožňuje ab-
solutně přesný příjem. Zaříze-
ní vyniká maximální spolehli-
vostí a rychlou čistitelností. 

Z příjmového koše je 
dopravován materiál va-
ničkovým dopravníkem. 
Na výpadu z dopravníku je 
průtoková váha, která přes-
ně zváží množství vstupního 
materiálu. Následuje automa-
tická vzduchová klapka, která 
přepíná další cestu materiálu 
buď do zásobního sila s kapa-
citou 35 m3 nebo na rotační 
předčističku ZS 500 (odstra-
nění hrubých nečistot) či 

do universální sítové čističky 
DELTA114 (odstranění nečis-
tot a příměsí + třídění podle 
velikosti). Po vyčistění lze ma-
teriál dále třídit pomocí triéru 
HSR5010R-L (třídění podle 
délky) a nebo je materiál do-
praven do pneumatického 
třídícího stolu GA110 ( třídění 
na základě speci ické hmot-
nosti). Dá se říci, že zde končí 
klasické čistění.

Vyčištěný materiál padá 
přes magnet (zachycení že-
lezných částic) do vaničkové-
ho dopravníku a je dopraven 
do zásobníku nad plošino-
vou váhou se zařízením pro 
navážení BIG BAG jakékoliv 
velikosti. Při navažování je 
automatickým vzorkovadlem 
odebírán vzorek. Vyčiště-
ný materiál lze ale dopravit 
i na další zpracování. Buď 
do zásobníku nad optickým 
třídičem SEA CHROMEX 
(třídění podle velikosti, bar-
vy a fyzikálních vlastností) 
a nebo do zásobníku nad lou-
pací linku luskovin. 

Celá technologie disponuje 
velkým množstvím doprav-
ních cest, tok materiálů je 
možné navolit dle potřeby. 
Všechny stroje jsou napojeny 
na centrální aspiraci, která 
sestává z těchto strojů - il-
tr BF60 s vysokou účinnos-
tí o celkové iltrační ploše 
110 m2 a ventilátor JK-55MTD 
s výkonem 25.000 m3/hod. 
V zimním období je vzduch 
z iltru vháněn zpět do haly, 
aby nedocházelo k ochlazo-
vání. Pro snadnou manipulci 
s BIG BAG v hale slouží taky 
jeřábová dráha s nosností 
1.500 kg. 

Po stručném popisu tech-
nologické linky měli všichni 
zájemci možnost seznámit 
se podrobně s jednotlivými 
stroji. U každého stroje byl 
zaměstnanec společnosti 
NAVZAS s.r.o., který vysvětlil 
funkci a zodpověděl všechny 
odborné dotazy. Největší zá-
jem byl soustředěn u optické-
ho třídiče SEA CHROMEX, kde 
byla ukázka vytřídění nečistot 
v osivu hořčice.

NAVZAS – Váš obchodní 
partner

Společnost NAVZAS s.r.o., kte-
rá je výhradním zástupcem 
irmy CIMBRIA A/S v České 

republice, dodává stroje a za-
řízení uvedené značky již více 

Slavnost přestřižení pásky

Nová hala Showroomu v Huštěnovicích

Zájemci se mohli podrobně seznámit s jednotlivými stroji technologické linky CIMRIA

K příjemné náladě přispěla i cimbálová muzika

Začátek prohlídky Showroomu společnosti NAVZAS
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Více jak tři desetiletí 
kvalitních strojů 
a spolehlivého servisu

„Konečně se to podařilo – sla-
víme třicet let. I když s dvou-
letým zpožděním,“ nechal se 
v rámci svého proslovu sly-
šet ředitel společnosti P & L 
Ing. Petr Lebeda mladší. Zní 
to až neuvěřitelně, ale irma, 
jež je hlavním importérem 
mnoha známých značek ze-
mědělské, komunální, les-
nické i manipulační techniky 
opravdu působí na našem 
trhu již od roku 1990. Třice-
tileté jubileum nepochybně 
zasluhuje náležitě oslavit, 
avšak neblahé „covidové 

dění“ a s ním související re-
strikce neumožnily uspořá-
dat patřičnou akci v odpoví-
dajícím termínu. Až letošní 
„Výstavní dny“ nabídly skvě-
lou příležitost spojit oslavu 
jubilea s prezentací techniky. 
A známé motto, že „na dobré 
věci se vyplatí si počkat“, se 
opět potvrdilo...

Společnost P & L je dobře 
dostupná všem stávajícím 
i potencionálním zákazní-
kům a to díky čtrnácti po-
bočkám rozmístěným nejen 
v České, ale i ve Slovenské 
republice. Hostitelem „Vý-
stavních dnů“ bylo zvoleno 
středisko ve Velkém Mezi-
říčí, které má nejen dobrou 

dostupnost díky blízké dál-
niční „dopravní tepně“, ale 
také disponuje čtyřmi hek-
tary plochy. A ta byla využita 
vskutku efektivně, protože 
v areálu byl k vidění prak-
ticky kompletní sortiment 
techniky, kterou aktuálně P 
& L nabízí. Některé ze stro-
jů si navíc návtěvníci mohli 
i vyzkoušet na připraveném 
polygonu a velký zájem byl 
i o komentované představe-
ní vybrané techniky. Takto 
podrobněji byla prezento-
vána kupříkladu dřevařská 
technika značek Palax a Sam-
po. Jde o sortiment, o nějž 
je v poslední době zvýšený 
zájem – zejména zásluhou 
kůrovcové kalamity. Palax 
zahrnuje především různé 
druhy profesionálních ští-
pačů (s pilovým kotoučem, 
s pilovou lištou) s širokými 
možnostmi rozšíření – počí-
naje manipulační plošinou, 
přes separátor nečistot Pa-
lax Cleaner až po odsavač 
pilin Palax Puru. Progresivní 
štípačky disponují takový-
mi „vychytávkami“ jako je 
systém X-Aim, jenž zajišťuje 
automatické nastavení ští-
pacího klínu na střed polena 
nebo třeba záznam o zpra-
covaném materiálu. Poutavá 
byla i ukázka dřevobaliček. 

Trochu jiný „kalibr“ pak 
představují lesnické stroje 
Sampo Rosenlew. Jde o inské 
speciály určené na probírku 
a vyvážení dřeva. Za zmínku 
stojí například vůbec nejuž-
ší samochodná vyvážečka 
na trhu Sampo Rosenlew 
FR28. Díky kompaktním roz-
měrům a úhlu zatáčení 45° 
se jedná o vskutku hbitého 
a překvapivě výkonného po-
mocníka pro přesuny dřeva 
bez zbytečného poškození 
porostů. 

Komunální technika nejen 
pro komunální sféru

Široké portfolio irmy P & L 
zahrnuje i pestrou škálu ko-
munální techniky. Stěžejní 
sortiment v tomto segmen-
tu pak zaujímá značka Kioti. 
I těmto strojům byl tak zcela 

oprávněně na „Výstavních 
dnech“ věnován poměrně 
velký prostor a čas během 
moderovaného představení. 
Návštěvníci mohli obdivovat 
sortiment techniky počínaje 
sekačkami, přes malotrakto-
ry až po traktory s výkonem 
110 koní. Zajímavým do-
plněním sortimentu, které 
bylo ve Velkém Meziříčí k vi-
dění, je i univerzální terénní 
vozidlo Kioti K9. Společnost 
P & L je v dodávce této tech-
niky jihokorejské provenien-
ce opravdovým specialistou 
- importu strojů Kioti se vě-
nuje již od roku 2008 a počet 
spokojených majitelů od té 
doby přesáhnul tisícovku 
a stále utěšeně narůstá rych-
lostí zhruba 70 až 80 proda-
ných traktorů ročně.

Další technika z oblasti 
komunální sféry, kterou díky 

komentovanému předvádě-
ní jistě žádný z návštěvníků 
nepřehlédl, jsou kloubové 
nakladače MultiOne. Firma P 
& L zastává roli výhradního 
dovozce této italské techni-
ky, která kromě mnoha mo-
delů nakladačů s různými 
parametry a výkony nabízí 
i neuvěřitelně pestrou pa-
letu snadno vyměnitelného 
příslušenství. Využití strojů 
MultiOne je tedy opravdu vel-
mi široké a dalece přesahuje 
oblast komunálních služeb. 
V nabídce nechybí ani plně 
elektrické modely naklada-
čů, které jsou díky nulovým 
emisím a minimálnímu hluku 
ideální do vnitřních prostor. 

Světové značky i vlastní 
výroba

Gró portfolia tvoří zeměděl-
ská technika. Jenom traktorů 
dodala zákazníkům společ-
nost P&L již více jak 1400. 
Nabízí stroje nové, předvá-
děcí i použité a kromě zmi-
ňované značky Kioti mohou 
zájemci vybírat i z techniky 
New Holland a Deutz-Fahr. 
Nejen traktory ale poutaly 
na výstavních dnech pozor-
nost. K nepřehlédnutelným 
strojům na ploše patřil ku-
příkladu samojízdný apli-
kátor Vredo, sběrač kamenů 
Elho Scorpio, rozmetadlo 
Bergmann, sklízecí mlátičky 
Sampo Rosenlew a nemalý 
zájem budily i legendární Ta-
try, které P & L nabízí v ně-
kolika modelech a verzích. 
A tím výčet prezentované 
techniky zdaleka nekon-
čí – secí stroje, pícninářská 
technika, půdozpracující 
stroje, mulčovače, krmivář-
ská technika, manipulátory, 
komunální technika i množ-
ství příslušenství rozličných 
značek. 

Největší středisko společnosti P & L, spol. s r.o. ve Velkém Mezi-
říčí se stalo působištěm čtyřdenní akce s názvem „Výstavní dny“. 
Více jak stovka strojů, odborné semináře i zajímavý doprovod-
ný program nalákaly ve dnech 17. až 20.5.2022 bezmála 2000 
účastníků. Pro všechny zákazníky a příznivce irmy P & L se tak 
jednalo o vítanou kompenzaci za zrušený veletrh Techagro, je-
likož nebyli ochuzeni o možnost prohlédnout si a vyzkoušet zají-
mavou nejen zemědělskou techniku a zároveň se setkat s jejími 
prodejci i dalšími uživateli.

Výstavní dny společnosti P & L 
předčily očekávání

Komunální a manipulační technika má široké uplatnění.

Někteří hosté měli možnost slyšet proslov pana ředitele Petra Lebedy mladšího 
v divadelním sále ve Velkém Meziříčí

Ve slunečném počasí návštěvníci uvítali 
možnost „úkrytu“ ve stínu párty stanů.

K nepřehlédnutelným exponátům patřil sběrač kamenů Elho Scorpio a sklízecí mlátička Sampo Rosenlew Comia.

Mezi komunální technikou dominovala značka Kioti.
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Společnost P & L mezi 
ostatními dodavateli vyniká 
nejen šíří portfolia, ale i tím, 
že spolupracuje s odbornými 
institucemi, je průkopníkem 
některých inovativních tech-
nologií a trendů a v nepo-
slední řadě je i sama výrob-
cem několika pozoruhodných 
zemědělských strojů. Vlastní 
výrobou, která komplexně 
probíhá ve Velkém Meziříčí, 
se zabývá již od roku 2003 
a kromě zemědělských strojů 
produkují i příslušenství pro 
komunální techniku. Stroje 
značky P & L jsou příkladem 

unikátních technických řeše-
ní a některé jsou patentově 
chráněné. A ani tyto „produk-
ty z vlastní kuchyně“ na Vý-
stavních dnech nechyběly 
a návštěvníci si tak mohli 
zblízka prohlédnout kultivá-
tor s přihnojováním Cropper, 
určený pro meziřádkovou 
kultivaci kukuřice a sluneč-
nice. Velmi známý je i secí 
stroj pro přísev trav a obno-
vu trvalých travních porostů 
Ripper. Z dalších známých 
„velkomeziříčských repre-
zentantů“ zmiňme Eco Tiller, 
Multi Cropper, Muck Tiller, 

Seed Tiller, Ferti Tiller, kypřič 
brambor Varior 600 anebo 
aplikátor rodenticidů Terrier.

Servis, za kterým stojí lidé

Soudě dle neotřele širokého 
portfolia by se mohlo zdát, že 
P & L – to jsou hlavně stroje 
pro lidi. Ale není to tak do-
cela pravda – společnost P 
& L jsou totiž také lidé pro 
lidi. Známé motto „Servis, 
za kterým stojí lidé“ to říká 
zcela jednoznačně. Ryze čes-
ká společnost se za více jak 
třicet let svého působení pro-
pracovala na špičku mezi tu-

zemskými dodavateli země-
dělské, komunální, lesnické 
a manipulační techniky nejen 
díky strojům samotným, ale 
i zásluhou přidané hodnoty 
v podobě profesionálního 
a zároveň vstřícného přístu-
pu – a to ne jenom k zákaz-
níkům, ale i k zaměstnancům 
a obchodním partnerům. 
Nedávné „Výstavní dny“ tuto 
bohulibou iremní ilozo ii 
jasně prezentovaly. Rozhod-
ně to nebylo jen velké množ-
ství strojů na jednom místě 
– to by samo o sobě působilo 
dost neživě a možná i trochu 
smutně... Bylo to také hod-

ně nadšených lidí, přátelská 
atmosféra, vzácná setkání, 
příjemně strávený čas u dob-
rého občerstvení, milé dárky 
i tombola o hodnotné ceny 
– zkrátka vše pro to, aby se 

návštěvníci cítili spokojeně, 
možná až trochu vyjímečně. 
A to vlastně velmi dobře re-
lektuje to, jak se u společnos-

ti P & L cítí každý zákazník...
PEZ

Samojízdný aplikátor Vredo.

Společnost P & L již prodala více než 1400 traktorů.

Sklízecí mlátička Sampo Rosenlew Comia 2.0 C12 je největší model z vytřásadlové 
řady Comia.

Legendární Tatry nemohly chybět.

Zájem o lesnickou techniku v poslední době vzrůstá.

Prezentovaly se i stroje z vlastní výroby fi rmy P & L.

MECHANIZACE
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V prostoru dynínského letiš-
tě účastníky přivítal jednatel 
společnosti Stagra Ing. Karel 
Dvořák spolu s Ing. Terezou 
Kašparovou, která ve struč-
nosti přiblížila naplánovaný 
program. Ten byl doslova na-
bitý, jelikož pro diváky bylo 
připravené předvádění stro-
jů HORSCH a HORSCH Leeb. 
K vidění tak byly postřiko-
vače, stroje pro zpracování 
půdy i secí technika. Během 
celého dne pak mohli zájemci 
zavítat do útrob avizovaného 
showtrucku, kde měli mož-
nost zblízka si prohlédnout 
výsevní jednotku stroje Ma-
estro a také pulzní systém pro 
postřikovače HORSCH Leeb. 
Než odstarovala prezentace 
strojů, seznámil Karel Dvo-
řák přítomné diváky s dosa-
vadním průběhem sezóny 
ve Studené a také upozornil 
na sortiment tzv. „biostro-
jů“ vhodných pro ekologické 
zemědělství. Konkrétně jde 
o prutové rány Cura, plečku 
Transformer VF a podmítač 
Finer SL. „Třicet let se ve Stag-
ře zabýváme zemědělstvím, 
které je spojené s produkcí 
na poli i ve stáji a také s po-
užíváním pesticidů. Teď ale 
začínáme pracovat i s těmi-
to stroji, které jsme dostali 
do sortimentu a zajímáme se 
tak i o jiný způsob hospodaře-
ní, který se v reálu tady v Če-
chách dělá a ekologicky pro-
dukuje suroviny pro budoucí 
potraviny. Představuje to tak 
další rozšíření našeho obzoru 
nejen na konvenční zeměděl-
ství, ale i na biozemědělství,“ 
okomentoval zmíněnou tech-
niku pan inženýr.

Jak také návštěvníkům 
prozradil Radek Divila z od-
dělení zákaznické podpory 
HORSCH, celý nápad s kon-
ceptem roadshow vzniknul 
díky tomu, že v jejich společ-
nosti hledali způsob, jak pre-
zentovat a představit novinky 
zákazníkům ve chvíli, kdy to 
kvůli pandemii coronaviru 
nebylo možné na velkých 

veletrzích. Unikátní mobilní 
akce tak představuje divákům 
především nové modely a up-
datované stroje z veletrhu 
Agritechnika, jako je Joker CT, 
Finer SL, Versa 3 KR, Focus 3 
TD, Pronto DC, Cura 6 ST, Leeb 
CS nebo Leeb VN/VL, ale také 
mnoho dalších strojů. 

Postřikovače připravené 
vyhovět všem nárokům

Předvádění zahájila prezenta-
ce postřikovacích strojů. Jako 
první se předvedl nesený po-
střikovač HORSCH Leeb 2.2 CS. 
Modelová řada CS patří mezi 
nejnovější stroje z produkce 
irmy HORSCH. Inteligentní 

postřiková technika se snadno 
agreguje do tříbodového závě-
su a disponuje CCS nebo CCS 
Pro systémem s výkonným 
odstředivým čerpadlem, kon-
tinuálním vnitřním čištěním 
a automatickými programy 
mytí. Jak je u HORSCH Leeb 
dobrým zvykem, samozřej-
mostí je nízký úlet a přesná 
aplikace – a to i při vysokých 
pracovních rychlostech.

Nechyběla ani ukázka ta-
ženého postřikovače v podo-
bě HORSCH Leeb 4 AX. Jde 
o ekonomickou verzi stroje, 
který však svým uživatelům 
stále nabízí všechny hlavní 
přednosti typické pro značku 
HORSCH Leeb, včetně vedení 
ramen BoomControl. Velkým 
bene item je i hmotnostně 
odlehčená konstrukce, díky 
které je stroj dobře pohyblivý 
a přitom vyvíjí minimální tlak 
na půdu. 

Trojici postřikovačů uza-
vřel impozantní samochod 
HORSCH Leeb 6.300 PT. Ná-
drž o objemu 6000 litrů a vý-
kon motoru 310 koní (230 
kW) se postarají o maximální 
pracovní efektivitu. Výrobce 
přitom pamatoval také na po-
hodlí a bezpečí obsluhy, která 
jistě ocení i mimořádný jízdní 
komfort – ten je zajištěn díky 
systému křížového propojení 
s nezávislým odpružením kol.

Úspěch začíná precizním 
zasetím do kvalitně 
připravené půdy

Následovalo předvedení secí-
ho stroje Maestro 8 CX, který 
zaručuje přesné jednocení 
a je univerzálně využitelný 
pro různé plodiny. Ve své třídě 
nemá tento osvědčený kon-
cept konkurenci. Kompaktní 
jednotka se skládá z velkoob-
jemového secího vozu a lišt se 
secími botkami pro pracovní 
záběr až 7,2 m. Kromě před-
vedené osmiřádkové varianty 
mohou zákazníci volit i ver-
zi s devíti či dvanácti řádky. 
Díky novému upínacímu 
systému lze přitom provést 
jednoduchou přestavbu z 12 
na 8 řádků. Zásobník na hno-
jivo je vybaven osvědčenou 
dávkovací technikou HORSCH 
a spolehlivě a přesně během 
setí ovládá systém hnojení 
přímo pod patu.

Dalším zajímavou tech-
nikou byl Finer 6 SL. Stroj 
pro ultra mělké zpracování 
půdy do čtyř centimetrů je 
novinkou loňského roku. Je 
určený především pro ekolo-
gické zemědělce, ale uplatní 
se i v konvenčním způsobu 
hospodaření. Jeho velkým 
bene item je mnoho možnos-
tí kon igurace – od nejjedno-
dušší varianty (s předními 
opěrnými koly a čtyřmi řada-
mi radliček) až po nejvyba-
venější verzi se dvěma opěr-
nými koly vpředu, packer 
válcem a dvěmi řadami pru-
tů. Stroj najde využití nejen 

pro mělkou likvidaci plevele 
bezprostředně před setím, 
ale i na mechanické zpraco-
vání vzešlého plevele po celý 
rok. Uživatelé jej ocení i pro 
přípravu seťového lůžka – 
jak se mohli diváci v Dyníně 
přesvědčit – Finer zanechá 
urovnaný a jednolitě rozpra-
covaný povrch půdy.

Všestranný kypřič Terrano 
4.4 GX nemohl na HORSCH 
roadshow chybět. Osvědčený 
kypřič odvede precizní práci 
jak při mělkém, tak hubokém 
zpracování půdy (do 25 cm). 
Stroj vybavený pracovní jed-
notkou TerraGrip třetí gene-
race lze díky velké variabilitě 
v možnosti použitých radli-
ček využívat prakticky celo-
ročně a v rozličných půdních 
podmínkách.

Efektivní řešení pro 
konvenční i ekologické 
podniky

Další z traktorů Deutz-Fahr, 
které byly využity pro pre-
zentaci techniky, měl na sobě 
agregovány nožové válce 
HORSCH Cultro 5 TC spo-
lu s diskovým podmítačem 
HORSCH Joker 5 CT. Válce Cul-
tro lze připojit nejen zepředu, 
jak bylo k vidění v Dyníně, ale 
i zezadu, což značně násobí 
možnosti využití a kombina-
cí s jinými stroji. Válce mají 
průměr 30 cm a na každém 
je 6 nožů tak, aby se dosáhlo 
vysokého počtu otáček – vý-
sledkem je kvalitní rozmělně-
ní porostů. To se hodí zejmé-

na na meziplodiny (na jaře 
i na podzim), nebo na ultra-
mělké zpracování řepkového 
či slunečnicového strniště. 
Cultro dobře zlikviduje výdrol 
i na strništi po silážní kuku-
řici. Podmítač Joker CT pak 
vytváří vysoký podíl jemné 
půdy v prostoru seťového 
lůžka. Účinně utužuje půdu 
na horizontu klíčení. Proka-
zuje vysokou spolehlivost při 
práci v dlouhých rostlinných 
zbytcích a po mělké podmítce, 
přičemž zvládá i velmi vyso-
kou pracovní rychlost.

Také další traktor měl 
na sobě agregovány hned 
dva stroje HORSCH – vepře-
du Partner 2000 FT a vzadu 
Transformer 6 VF. Partner FT 
je dvoukomorový zásobník, 
jenž celkem pojme 2 200 li-
trů. Podle účelu použití jsou 
k dispozici dvě základní vari-
anty – s rozdělením 60:40 se 
dvěma dávkovacími zařízení-
mi a nebo s rozdělením 75:25 
s dávkovacím zařízením 
a dávkovačem mikrogranulá-
tu. V obou případech se jed-
ná o ideální doplněk při setí 
a zpracování půdy, kdy jsou 
zapotřebí dva komponenty. 
Robustní a zároveň kom-
paktní plečka Transformer 
optimálně snoubí variabilitu 
s přesností. Radličky o šířce 
18 cm lze rozmanitě využít 
a zvládnou řezat i velmi na-
plocho. Kromě předvedené-
ho šestimetrového záběru je 
k mání i varianta devítimet-
rová, dvanáctimetrová a osm-
náctimetrová. 

„Stroj nezbytný pro ekolo-
gický podnik a zajímavý i pro 
podnik konvenční,“ uvedl Ra-
dek Divila další stroj a sice 
brány Cura 6 ST. Tyto plecí 
brány disponují pracovními 
orgány v šesti řadách a hyd-
raulickým nastavením tlaku 
na půdní povrch. Při použití 
bran během fáze klíčení ple-
velů dochází k eliminaci těch-
to nežádoucích druhů.

Secí stroje jsou „parketou“ 
značky HORSCH 

Následně se divákům předve-
dl secí stroj Focus 3 TD, který 
je doslova předurčen pro setí 
meziplodin. Velmi oblíbený 
je však i u pěstitelů řepky, je-
likož porosty založené tímto 
strojem pravidelně vykazují 
vysoké výnosy. Focus TD je 
vhodný do všech půdních 
podmínek a zvládá několik 
pracovních operací naráz – 
zpracování půdy (až do 30 
cm), uložení hnojiva a setí. 
Focus má již v základní výba-
vě dvoukomorový zásobník, 
který je možné využít i pro 
hnojiva a lze ho ještě doplnit 
o MiniDrill (na speciální hno-
jivo či insekticid) – jak bylo 
předvedeno v Dyníně. 

Předvádění strojů uzavřel 
inovovaný HORSCH Pronto 6 
DC. Tento „secí evergreen“ si 
dlouhodobě drží pozici nej-
prodávanějšího secího stro-
je v ČR. Za svou popularitu 
vděčí především mimořádně 
efektivnímu pracovnímu vý-
konu, kdy v jednom pracov-
ním přejezdu připraví seťové 
lůžko, optimálně utuží půdu 
a vyseje osivo. Díky variabi-
litě využití různých typů vý-
sevních válečků lze Pronto 
využít na výsev rozličných 
plodin či trav.

Je známo, že „všechno zlé, 
je k něčemu dobré“. A v pří-
padě nejrůznějších omezení 
a restrikcí, které byly vyvo-
lány pandemií koronaviru, 
to nejspíše platí dvojnásob. 
Jinak by totiž pozoruhodný 
koncept HORSCH Roadshow 
snad ani nebyl realizován 
a příznivci této zemědělské 
techniky by tak byli ochu-
zeni o možnost spatřit tolik 
progresivních strojů na jed-
nom místě. A že se k tomuto 
projektu přidala i společnost 
Stagra asi vůbec nepřekvapí 
- vždyť je se značkou HOR-
SCH neodmyslitelně spjata. 
A ochota přijet se stroji blí-
že k zákazníkům jí rozhod-
ně není cizí, jelikož různé 
předváděcí akce či zápůjčky 
techniky přímo do podniků 
jsou součástí iremní iloso-
ie, kterou je třeba udržovat 

i v ne zrovna přívětivých 
„pandemických“ podmín-
kách. To ve svých slovech 
potvrdil přítomným divákům 
i pan Dvořák: „Letos nebylo 
Techagro, kam byste mohli 
přijet Vy za námi, tak jsme 
o to více jezdili my za Vámi.“

PEZ

Působivá HORSCH Roadshow 
„přistála“ na dynínském letišti
Nepřehlédnutelný showtruck speciálně vybavený pro prezentační akci značky HOR-
SCH se vydal na unikátní cestu napříč Evropou. Putování s názvem HORCH Roadshow 
2021/2022 odstartovalo již loni v srpnu ve Schwandorfu a od té doby originální truck 
zavítal do většiny států Evropy. Na všech zastávkách jej vždy doprovázely vybrané 
stroje z dílny tohoto předního světového výrobce zemědělské techniky. Nejinak tomu 
bylo i v České republice, která ve výčtu navštívených zemí rovněž igurovala. Jednou 
z destinací, jež tuto „předváděčku“ moderních zemědělských strojů hostila, byl i Dynín 
na Českobudějovicku, kam pozoruhodná akce zavítala 5. května 2022. A společnost 
Stagra, spol. s.r.o. u takovéto události nemohla chybět...

Zahájení akce (zleva): Radek Divila, Tereza Kašparová a Karel Dvořák.

Postřikovače HORSCH Leeb nemohly chybět. Uvitř showtrucku byl mimo jiné k vidění progresivní pulzní systém pro postřikovače.

Secí stroj Focus 3 TD doplněný o .MiniDrill.

Závěrečné defi lé už k předváděčce strojů ze Stagry zkrátka patří.áttka ppppaatatatattttříříříříříříříříříříí....
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T-AGRO CZ – aby stroje nestály
Čas jsou peníze. To všichni dobře vědí a pro zemědělce to pla-
tí dvojnásob. Obzvláště v exponovaných obdobích, jako jsou 
třeba žně, si zkrátka žádný hospodář nemůže dovolit zahálet. 
Vše musí „šlapat jako na drátkách“ – lidé i technika. Poroucha-
ný kombajn nebo řezačka uprostřed sklizně – to je snad noční 
můra většiny farmářů. Naštěstí je tu společnost T-AGRO CZ, s.r.o., 
která je spolehlivým dodavatelem náhradních dílů pro zahranič-
ní i tuzemské zemědělské stroje. Co nemají skladem, to pružně 
objednají. A prodlení kvůli čekání na dodání náhradního dílu je 
tak eliminováno na minimum. Stroje mohou zase vyrazit do pole 
a zemědělci můžou klidně spát... 

Díly originální 
i alternativní

Ryze česká společnost se 
za více jak 20 let svého pů-
sobení propracovala mezi 
nejvýznamnější irmy 
zabývající se prodejem 
náhradních dílů a pří-
slušenství pro zeměděl-
skou techniku. Šestice 
středisek v rámci celé 
ČR a více jak padesátka 
zaměstnanců jsou připra-
veni kdykoliv vyhovět po-
távce po náhradních dílech. 
A to jak po takových, u nichž 
se to předpokládá – tedy 
po tzv. opotřebitelných dí-
lech, tak i po těch kompo-
nentech, u kterých jejich ná-
hlá disfunkce často uživatele 
nemile překvapí. 

Prodají i poradí

Společnost T-AGRO rozhodně 
není jen pouhý prodejce. Ná-
hradní díly na zemědělskou 
techniku totiž nejsou žádné 
„housky na krámě“. Zákazní-
kům je často nutné správně 
poradit, neboť ne vždy si jsou 
uživatelé jistí správnou vari-
antou kýženého náhradního 
dílu. Zvláště pokud nemají 
k dispozici originální číslo 
dílu od výrobce. A to vyžaduje 
zkušenosti i praktické znalos-
ti problematiky. A přesně to 
zákazníci u T-AGRO najdou – 
nejen náhradní díly, ale také 
zkušený a ochotný personál, 
připravený poradit. Spolehli-
vost a hlavně pružnost služeb 
jsou pro T-AGRO prioritou. 
Pokud není poptávané zboží 
skladem, pak jej lze zajistit 
prostřednictvím svozu, který 
funguje každý den – a to také 
ze zahraničí. I na díly „exotič-
tějšího“ charakteru by tak zá-
kazník neměl čekat déle, jak 
24 hodin. Objednané zboží 
si pak buď přímo vyzvedne 
na některém ze středisek, 
nebo mu jej dovezou pracov-
níci T –AGRO či spediční irma.

Opotřebitelné díly

Největší poptávka je po již 
zmíněných opotřebitelných 
dílech. Jednoduše proto, že 
jich je potřeba nejvíce. Jde 
zejméně o segmenty ur-
čené pro půdozpra-
cující techniku – 
radličky, talíře, 
dláta, ostří, 

apod. V sezóně je rovněž 
zvýšený zájem i o součást-
ky pro sklizňovou techniku 
– nejrůznější žabky, prsty, 
klínové řemeny, ložiska, 
hydraulické hadice, uzlova-
če, žací nože, pastorky i další 
součásti, bez nichž se pícni-
nářská technika neobejde. 
Farmu bez traktoru si asi 
ani nelze představit a právě 
součásti na tyto nepostrada-
telné stroje tvoří další část 
portfolia společnosti T-AG-
RO – skla, světla, alternáto-
ry, rychlospojky, náhonové 
hřídele, závěsy, komponenty 
ke klimatizaci či brzdovému 
systému a spousta dalších 
dílů – ať již určitou měrou 
univerzálních, nebo úzce 
specializovaných pro kon-
krétní model stroje. Nabídka 
by nebyla úplná bez potřeb 
pro pravidelnou údržbu 
a servis techniky, jako jsou 
oleje a iltry. Portfolio je 
vhodně doplněné i o motou-
zy a sítě do lisů na balíky, 
balicí a zakrývací fólie, vaky 
a další spotřební materiál 
nutný pro konzervaci ob-
jemných krmiv. 

Pestrost...

...tak by se dal jedním slo-
vem výstižně okomentovat 
sortiment, který společnost 
T-AGRO nabízí zákazníkům. 
Široký je nejen výběr druhů 
a typů dílů, ale i značek vý-
robců. Uživatelé si tak mohou 
zvolit přesně to zboží, kte-
ré odpovídá jejich nárokům 
a také inančním možnostem. 
Vyšší cena se většinou pozi-
tivně projeví i v lepší kvalitě 
a delší životnosti kýženého 
komponentu. Poměrně velké 
rozdíly jsou například u opo-

třebitelných dílů 
půdozpracující tech-
niky, které společnost dodá-
vá od několika evropských 
výrobců – pro podmítače, 
pluhy, podrýváky nebo rotač-
ní brány. V tomto sortimentu 
existuje vcelku široká varia-
bilita, která zahrnuje i mimo-
řádně odolné díly vybavené 
karbidovým plátky. Takto vy-
lepšené součásti mají - opro-
ti klasickým - minimálně 
dvojnásobně delší životnost. 
Navzdory vyšší pořizova-
cí cenně se tak jejich nákup 
zákazníkovi nepochybně 
vyplatí, jelikož v konečném 
důsledku šetří nejen peníze, 
ale i čas potřebný k výměně 
takovýchto dílů.

V přepestrém výčtu po-
ložek z portfolia společno-
si T-AGRO nechybí známé 
značky zemědělské tech-
niky, jako Claas, Lemken, 
New Holland, Case, John 
Deere a jiné. Kromě toho 
irma T-AGRO spolupra-

cuje i s dodavateli jako 
je Sotrafa – jeden z nej-
větších evropských zpra-
covatelů polyethylenu, 

Gates – světový výrobce ře-
menů speciálně vyvinutých 
pro pohon zemědělských 
strojů, Aspla – přední výrob-
ce strečových folií, Bellota 
– jeden z nejvýznamnějších 
výrobců opotřebitelných 
dílů pro zemědělskou prvo-
výrobu, Frank – německý 

výrobce komponentů nejen 
pro zemědělskou techni-
ku, nebo Bondioli a Pavesi 

– výrobce kardanových hří-
delí a náhradních dílů. To je 
jen zlomek toho, co jsou pro-
fesionálové z T-AGRO schop-
ni zajistit. Zvládnou dodat 
díly prakticky na všechny 
stroje, které se v zeměděl-
ství používají. Zájemcům 
jsou k dispozici nejen přímo 
v centrále, jež sídlí v Tišnově, 
ale také na střediscích v Li-
bhošti, v Židovicích u Roud-
nice nad Labem, ve Vlčno-
vě u Chrudimi, ve Stodu 
u Plzně a v Soběslavi. 
Samozřejmě, zákazníci 
mohou vybírat i v e-sho-
pu, který je v dnešní době 
takřka nezbytností. V kaž-
dém případě - ať již farmáři využijí nákup on-line, nebo 

raději zvolí osobní návštěvu 
prodejního střediska s mož-
ností podrobné konzultace 
- mohou si být jisti vstříc-

ným a pružným přístupem. 
A ten se v T-AGRO snaží dr-
žet za všech okolností. Ač-

koliv se i v poptávce po ná-
hradních dílech projevuje 
jistá sezónnost, která kore-
sponduje s průběhem ze-
mědělského roku a s chro-

nologií právě probíhajících 
pracovních operací, rychlost 
dodávek náhradních dílů je 
vždy maximální. V době žní 
nejsou výjimkou ani noční 
expedice potřebných polo-
žek. Zkrátka – když už farmá-
ře nechají „ve štychu“ jeho 
stroje, může se být jistý, že 
společnost T-AGRO to určitě 
neudělá. 

Text: Petra Bártlová
Foto: archiv T-AGRO CZ, s.r.o.

Nová hala ve středisku v Tišnově.

Záběr ze skladu ND
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Po dvou letech společnost BOHATEC s.r.o. opět pozvala své ob-
chodní partnery, zákazníky z řad zemědělské a komunální ve-
řejnosti na Dny otevřených dveří. Ty se uskutečnily 2. a 3. června 
v areálu společnosti ve Vážanech u Boskovic.

Dny otevřených dveří irmy BOHATEC s.r.o.

ZETOR – dominantní 
značka

V příštím roce oslaví irma 
BOHATEC s.r.o. 30 let. Firmu 
založil v roce 1993 pan Jaro-
slav Bohatec, který působil 
dříve v ZD Knínice u Boskovic. 
Počátky činnosti společnos-
ti BOHATEC s.r.o. byly úzce 
spjaty s traktory ZETOR. Tato 
značka je dominantní i v sou-
časné nabídce zemědělské 
a komunální techniky. Postu-
pem času se k ZETORU při-
daly i jiné zemědělské stroje 
a technologie. V roce 2010 
převzali irmu sourozenci To-
máš a Aneta Bohatcovi.

Jaké jsou přednosti 
traktorů ZETOR?

Jak uvedl pan Tomáš Bohatec, 
konkurenční výhodou ZETO-

RU oproti ostatním je zažitá 
tuzemská značka, dobrá po-
věst, kvalita a obliba českých 
traktorů u českých zeměděl-
ců. Mezi další výhody trakto-
rů ZETOR patří konstrukční 
jednoduchost, snadné me-
chanické ovládání, nízké ná-
klady na údržbu a provoz.

Traktory ZETOR jsou navr-
ženy tak, aby nabízely tu nej-
lepší kombinaci síly motoru 
a hmotnosti traktoru. Výkon 
je tak využit beze zbytku. 
U traktorů ZETOR je kladen 
maximální důraz na jedno-
duché, chytré a účelné pro-
vedení. To umožňuje dosáh-
nout u traktorů spolehlivosti, 
jednoduché údržby a rychlé-
ho servisu. Traktory ZETOR 
se řadí k nejlepším v oblasti 
spotřeby paliva. V dlouhodo-
bém horizontu pak uživatelé 
ocení i cenovou dostupnost 

náhradních dílů. Proto je ZE-
TOR z hlediska provozních 
nákladů těžko překonatelný. 
Určitou nevýhodou ZETORU 
v současné době je, že se jeho 
cena blíží cenám konkuren-
ce. Významnou roli zde dnes 
bezesporu sehrává i zdražení 
výrobních vstupů, nákladů 
u výrobce. Na českém trhu je 
o ZETORY, dá se říci, stabilní 
zájem. ZETORY s výkonem 
100 – 150 koní dříve předsta-
vovaly stěžejní traktory pro 
zemědělce. Dnes je situace 
taková, že i někteří menší far-
máři si kupují silnější trakto-
ry 200 koní a více. Posunul se 
výkon, požadavky i na vyšší 
level, to v neprospěch znač-
ky ZETOR. ZETORY jsou dnes 
v zemědělském podniku do-
plňkovými traktory, jejichž 
největší význam je zejména 
ve službách pro ŽV, konstatu-
je závěrem pan Bohatec. Mezi 
nejčastější zákazníky irmy 
BOHATEC s.r.o., co do prode-
je traktorů ZETOR jsou sou-
kromí zemědělci, zeměděl-
ské a lesní podniky.

ZETOR PROXIMA

Konkrétně typ CL patří k nej-
prodávanějším traktorům 
společnosti BOHATEC s.r.o. 
Univerzální, spolehlivé, ro-
bustní. Takové jsou traktory 

PROXIMA, které patří k nej-
oblíbenějším modelům ZE-
TOR. Stroje splňují náročné 
požadavky zákazníků pro 
práci v zemědělství, lesnic-
tví a komunálních službách. 
Mimořádná obliba motorů 
ZETOR je založena na nízké 
spotřebě paliva, vysoké spo-
lehlivosti a jednoduchosti 
konstrukce. To zákazníkovi 
přináší nejen nízké pořizo-
vací náklady na provoz a vy-
sokou spolehlivost. Traktory 
ZETOR nepoužívají tzv. Po-
wer Boost, tedy výkon, který 
je k dispozici jen za určitých 
podmínek. Plný výkon je 
k dispozici vždy bez ohledu 
na zatížení.

PROXIMA CL je vybavena 
plně synchronizovanou pře-
vodovkou s 12 rychlostmi 
vpřed a 12 rychlostmi vzad 
a mechanickým reverzorem. 
Díky své jednoduchosti se 
hodí do náročných podmí-
nek. PROXIMA CL jako jediný 
model nabízí plazivé rychlos-
ti v provedení 20/4 s nejniž-
ší pojezdovou rychlostí 0,2 
km/h. Pro zákazníky, kteří 
vyhledávají modernější ře-
šení, vyšší výkon a komfort, 
nabízíme PROXIMU GP. Je 
osazena převodovkou s 16 
+ 16 rychlostmi a dvoustup-
ňovým násobičem kroutící-
ho momentu. PROXIMA HS 
představuje nejvýkonněj-
ší stroje v rodině traktorů 
PROXIMA. Čtyřstupňová 
převodovka s třístupňovým 
násobičem a hydraulickou 
reverzací Power Shuttle na-
bízí 24 rychlostí vpřed a 24 
rychlostí vzad. Traktory řady 
PROXIMA jsou vybaveny 
hydraulikou s elektronickým 
nebo mechanickým ovládá-

ním a dvou až čtyřsekčním 
rozvaděčem. Traktor vyniká 
nadprůměrnou zvedací silou 
až 4 500 kg. Elektrohydrau-
lika (EHR) disponuje funkcí 
HitchTronic, což je unikátní 
systém automatické regulace 
zadního tříbodového závěsu. 
Při použití tohoto systému 
není nutno nastavovat druhy 
regulace a jejich mísení. Ka-
biny jsou navrženy tak, aby 
byly komfortní a bezpečné. 
Základem je velký prostor 
kolem řidiče s optimálním vý-
hledem do všech stran. Nová 
přístrojová deska s barev-
ným displejem zlepšuje pře-
hlednost informací poskyto-
vaných řidiči a nabízí další 
pokročilé funkce. Všechna 
důležitá data jsou zobraze-
na na jednom místě. Sedadla 
ZETOR jsou pohodlná a ergo-
nomická. Jsou dostupná ve 2 
provedeních – sedadlo s me-
chanickým odpružením nebo 
sedadlo s pneumatickým od-
pružením. Každá PROXIMA 
je vybavená jednoduchým 
skládacím sedadlem pro 
spolujezdce s automatickým 
bezpečnostním pásem.

Další zemědělská 
technika

Mezi ostatní, významnější 
zemědělské stroje v port-
foliu irmy BOHATEC s.r.o. 
patří značky KUBOTA, VALT-
RA, KVERNELAND. KUBOTA 
představuje silný prodejní 
pilíř společnosti BOHATEC 
s.r.o. Nabízí široký sortiment 
malotraktorů a traktorů 
od 12 až po 170 koňských 
sil. Dále to jsou pro isekačky 
pro údržbu zelených ploch. 
Nabídka jak pro zemědělství, 
tak i pro komunální sektor. 
Pro potřeby komunálních 
služeb jsou to také příkopová 
vyžínací ramena, čelní na-
kladače, zametače, sněhové 

radlice a jiná technika. V pří-
padě KVERNELANDU jde 
o kompletní sortiment závěs-
né techniky pro polní práce, 
sklizeň pícnin, postřikovače, 
mulčovače, aj. V oblasti skliz-
ně pícnin nabízí BOHATEC 
s.r.o. i polskou techniku SA-
MASZ. Novinkou cca 2 roky je 
nabídka strojů pro zpracová-
ní půdy AGROTOM. Nesmíme 
zapomenout na manipuláto-
ry MERLO, které irma BOHA-
TEC s.r.o. zastupuje již řadu 
let. Jejich využití ocení jak ze-
mědělci, tak i komunální sek-
tor a stavební irmy. Konečně 
je v nabídce i stavební techni-
ka HYUNDAY a LOCUST.

Služby pro ŽV

V roce 2015 započala spolu-
práce irmy BOHATEC s.r.o. 
se slovenskou společností 
MERKANTA v oblasti dodá-
vek technologií pro živočiš-
nou výrobu. Tou hlavní je do-
jící a chladící technika irské 
provenience DAIRYMASTER. 
Řada spokojených zeměděl-
ců využívá služby kruhových 
dojíren uvedené značky. Ná-
sledují lexobazény pro skla-
dování močůvky a digestátu. 
Technologie pro chov skotu 
a prasat doplňuje nabídka 
boxů ustájení, ventilátorů, 
ostatních příslušností pro ži-
vočišnou výrobu.

Spolehlivý obchodní 
partner

Za 29 let úspěšné podnika-
telské činnosti v oblasti ze-
mědělské, lesní a komunální 
techniky patří společnost 
BOHATEC s.r.o. k význam-
ným, spolehlivým, dlouhodo-
bým obchodním partnerům 
pro zemědělský a komunální 
sektor v regionu Střední Mo-
ravy a Východních Čech.

Arnošt Dubský

Zájem o traktory ZETOR je i z řad starostů obcí

Majitelé fi rmy Aneta a Tomáš Bohatcovi

Značka ZETOR stála u zrodu společnosti BOHATEC s.r.o.

Zájem je i o komunální techniku KUBOTA MERLO pro zemědělství i komunální sféru Prodejna hobby ve Vážanech
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vonínskou sušárnu Ing. Šivic. 
Značka LAW patří k lídrům 
mezi sušárnami zrnin a to ne-
jen zásluhou nízké spotřeby 
energie a vysokého výkonu, 
ale i díky šetrnosti k životní-
mu prostředí. Společnost SI-
AGRA dodala sušáren již více 
než 150 a mezi spokojenými 
uživateli jsou nejen zpracova-
telé obilovin, řepky či sluneč-
nice, ale i speciálních plodin, 
jako je ostropestřec. 

Standardní řada sušáren 
LAW je dodávána o výkonech 
od 3 do 64 t/hod, což je pro 
naše geogra ické podmínky 
běžně postačující výkon. Vý-
robce však nabízí i výkonněj-
ší řadu Satig, která disponuje 
výkonem od 64 až do 250 t/
hod. Sušárny LAW mohou být 
v provedení klasickém, nebo 
s rekupercí tepla, jež ušetří až 
20 % paliva. „Sušárna je ply-
nová, je tady takzvaný přímý 
ohřev, prostorový hořák. Pa-
livem může být zemní plyn, 
nebo kapalný propan. Even-
tuálně však lze sušárnu vyba-

vit i hořákem na lehký topný 
olej, nebo extra lehký topný 
olej. Zde v Pravoníně se in-
vestor rozhodnul pro propan, 
jelikož zemní plyn tu není za-
veden. A pokud by se použí-
val olej, měl by být instalován 
i výměník tepla pro nepřímý 
ohřev, což znamená jednak 
investiční náklady a jednak 
ztrátu účinnosti. Propan tedy 
v tomto případě považuji 
za ideální palivo,“ vysvětlil 
Ladislav Šivic. A neopomněl 
zmínit ani skutečnost, že su-
šárny LAW patří vůbec k nej-
tišším na našem trhu.

Jak také pan Šivic připo-
mněl, do určité míry lze pra-
covat i s prašností, jelikož 
do sušárny je možné insta-
lovat protiprachové iltry. 
Kromě vysokého výkonu je 
důvodem velké popularity 
sušáren LAW i maximální 
bezpečnost, které je dosaže-
no díky protipožárnímu sys-
tému Vigitemp.

Prohlídka posklizňové lin-
ky SIAGRA by nebyla úplná, 

kdyby chyběly informace 
o příležitosti získání dota-
cí. V krátké přednášce byly 
představeny možnosti získá-
ní inanční podpory v rámci 
programů OP TAK (Úspory 
energie), OPŽP (Ovzduší) 
a z Modernizačního fon-
du. Ostatně, jak přítomným 
potvrdil pan předseda Šte-
cher, i sušárna v Pravoníně 
byla částečně za inancována 
z dotací. 

Po nucené „covidové pau-
ze“ byly jarní prohlídky 
posklizňových linek víta-
nou akcí, která se setkala 
s poměrně velkým zájmem 
účastníků. Aby také ne – 
vždyť bez moderních skla-
dovacích kapacit a techno-
logií pro úpravu a transport 
zrnin snad už ani zeměděl-
ské a zpracovatelské podni-
ky dnes nemohou fungovat. 
Je totiž dobře známo, že 
sklizní na poli péče o kvalitu 
surovin rozhodně nekončí...

PEZ

SIAGRA – jedině kvalitní technologie 
udrží kvalitu sklizené úrody
Specialista na dodávky technologií pro posklizňovou úpravu, 
transport a skladování zrnin – to je společnost SIAGRA s.r.o., 
která je přes 20 let pro svou celorepublikovou působnost a vel-
ké množství zdařilých realizací dobře známá mezi zemědělci 
a zpracovateli rostlinných komodit. Firma SIAGRA je mimo 
jiné také aktivní v pořádání tematických seminářů a prohlídek 
posklizňových linek. Výjimkou nebylo ani letošní jaro, kdy měli 
zájemci možnost navštívit posklizňové linky na čtyřech růz-
ných lokalitách naší republiky. Jednou z destinací byl i Pravonín 
na Benešovsku, kde se akce uskutečnila 3. května 2022. 

Účastníci se sešli v pravonín-
ském zemědělském areálu, 
který je součástí Agrodruž-
stva Vyšetice se sídlem v Pra-
voníně. Přítomné tak přivítal 
nejen jednatel společnosti SI-
AGRA Ing. Ladislav Šivic, ale 
také předseda vyšetického 
družstva Ing. Václav Štecher, 
který krátce přiblížil jejich 
podnik a také důvody insta-
lace nové sušárny LAW s pro-
panovým hospodářstvím, jež 
zde proběha loni. Tato rea-
lizace tak navázala na pře-
dešlou spolupráci s irmou 
SIAGRA, která v Pravoníně 
před několika lety instalova-
la novou čističku Marot, do-
pravní cesty o výkonu 40 t/
hod. a dvě obilní sila Symaga 
- každé o kapacitě 470 tun.

Obilí jako „v bavlnce“

Jistě není náhodou, že při do-
dávce pozinkovaných sil vsa-
dila společnost SIAGRA právě 
na značku Symaga. Tato ir-
ma patří mezi výrobci pozin-
kovaných sil ke špičce a má 
za sebou třicet let zkušeností. 
Ve více jak 145 zemích po ce-
lém světe lze nalézt sila s cel-
kem téměř 50 mil. m3 sklado-
vacího objemu a přes 12 000 
realizovaných projektů, pod 
kterými je podepsán tento 
producent. Sila určená pro 
venkovní i vnitřní užití mo-
hou být ve variantě na rov-
ném dnu, nebo s výsypkou. 
Jak inženýr Šivic vysvětlil, 
silo s kuželovou výsypkou 
lze dodat do průměru 11,45 
metrů a silo s rovným dnem 
je možné dodat až do průmě-

ru 32,1 m. U obou variant si 
však zákazníci mohou být jis-
tí vysoce kvalitním provede-
ním a zinkováním 600 g/m2. 
Do zásobníků v silech lze 
nechat nainstalovat sníma-
če plnosti. SIAGRA ve svých 
realizacích využívá klasické 
mechanické, kdy v zásobní-
ku jezdí závaží na ocelovém 
lanku, které funguje podobně 
jako známá dětská hračka jo-
-jo. To znamená, že závaží sje-
de dolu, odrazí se od hladiny 
a vyjede nahoru. „Dle mého 
názoru je to nejspolehlivější 
řešení a praxe to potvrzu-
je,“ uvedl k tomuto Ing. Šivic 
a doplnil, že displej je možné 
nechat ocejchovat tak, aby 
byl údaj o naplněnosti sila 
uváděn např. v procentech.

Důležitou věcí, kterou u sil 
a hal určených pro skladová-
ní zrnin nelze opomenout, je 
dostatečné provzdušňování. 
SIAGRA používá především 
středotlaké ventilátory, které 
zajistí optimální tlak a rych-
lost proudícího vzduchu tak, 
aby se na něj vlhkost zrna 
stačila navázat. 

Čističky Marot – jednoduše 
spolehlivé

V rámci prohlídky poskliz-
ňové linky si účastníci mohli 
zblízka „okouknout“ i čis-
tičku Marot o výkonu 50 t/
hod. „Je to v principu veli-
ce jednoduchý stroj, který 
v podstatě vyžaduje jenom 
mazání. Navzdory tomu však 
disponuje velkým výkonem 
a dobrou úrovní čištění. Vše 
je jen o tom správně zvo-

lit perforaci sít, jejich sklon 
a rychlost otáčení,“ vystihnul 
ve stručnosti Ladislav Šivic 
hlavní přednosti oblíbené 
značky čističek zrnin. Výrob-
ce je dodává ve třech základ-
ních variantách – jako sítové 
předčističky s rotačním po-
hybem sít (řada PN), vzdu-
chové předčističky (řada BD) 
a sítové čističky s rotačním 
pohybem sít a aspirací (řada 
EAC). Kromě zmíněné kva-
lity a vysokého pracovního 
výkonu, patří k hlavním be-
ne itům „Marotek“ i šetrnost 
vůči životnímu prostředí. Pro 
úplnost dodejme, že kromě 
značky Marot dodává ir-
ma SIAGRA také čističky SJC 
(SCHNEIDER JAQUET) s kru-
hovým pohybem plochých sít 
a dvojitou aspirací. Nabídku 
doplňují i vzduchové a sítové 
předčističky, odkaménkova-
če, pneumatické stoly, atd. 

Sušárny LAW aneb tišeji už 
to nejde

Jak již bylo zmíněno úvodem, 
součástí realizace posklizňo-
vé linky pro Agrodružstvo 
Vyšetice je i nová sušárna 
LAW. „Toto zařízení nese 
označení SBC 7L, což zname-
ná velkoobjemová sušárna 
s výkonem zhruba kolem 17 
t/hod pšenice. Při sušení ře-
pky je třeba odečíst přibližně 
30 %, tedy výkon je asi 13 
tun/hod, v případě kukuřice 
je pak výkon téměř poloviční 
– v tomto případě tedy asi 7 
až 8 tun/hod,“ přiblížil pra-

Dvojice obilních sil Symaga.

Václav Štecher (vlevo) a Ladislav Šivic. Sušárna LAW s propanovým hospodářstvím byla 
v Pravoníně instalována loni.

POSKLIZŇOVKY
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Zaměřeno nejen na šlechtění zvířat 

Požadavky na užitkové vlast-
nosti hospodářských zvířat 
se v porovnání s minulostí 
mění. Zatímco dříve se usilo-
valo o co nejvyšší produktivi-
tu, v současnosti se větší mě-
rou přihlíží k odolnosti proti 
stresům.

Výročí zakladatele 
genetiky

Význam J. G. Mendela připo-
mněl prof. Ing. Tomáš Urban, 
Ph.D., příznačně z Mendelovy 
univerzity v Brně. V úvodu 
svého vystoupení uvedl, že 
není jasný přesný den naro-
zení tohoto velikána. Narodil 
se buď 20. nebo 22. července 
1822. Místo narození ale zná-
me přesně, jedná se o Heizen-
dorf (Hynčice) na Novojičín-
sku. Řádové jméno Gregor 
získal až po vstupu do řádu 
Augustiniánů.

Co Mendela nejvíce ovliv-
nilo? Byla to zejména jeho 
inteligence, zájem učit se 
nové věci i jeho pedagogická 
činnost. Tyto jeho přednos-
ti rozpoznali a rozvíjeli jeho 
učitelé, od základní školy 
v Hynčicích až po univerzitní 
studia ve Vídni. 

Podstatná pro jeho rozhod-
nutí vstoupit do řádu augus-
tiniánů a stát se knězem byla 
i jeho problematická mate-
riální situace. V Mendelově 
životě hrály velkou roli také 
jeho nedostatky a neúspěchy, 
kdy byl kvůli své psychoso-
matické chorobě nasměro-
ván na pedagogickou dráhu 
a díky neúspěchu u závěreč-
ných zkoušek na Vídeňské 
univerzitě se nakonec nestal 
plnohodnotným učitelem 
a jeho opat jej pověřil vý-
zkumnou činností.

Především praktické 
využití

Výzkum J. G. Mendela se 
soustřeďoval především na 
praktické využití. Jednalo se 

například získávání nových 
barevných variant. Svými ob-
jevy ale původní podnět k po-
kusům podstatně přesáhl. 
Genetické principy popsané 
zakladatelem moderní gene-
tiky stále platí.

Základem jeho teorie dě-
dičnosti a variability je ele-
mentární neboli diskrétní 
model. Ten z pohledu součas-
né genetiky plně vysvětluje 
teorie dědičnosti založená na 
přenosu genů, vymezených 
úseků sekvencí nukleotidů 
v molekule DNA. 

Diskrétnost genů se stala 
výchozí pro matematické vy-
hodnocování variability, což 
dalo základy genetiky popu-
lací. Pak následovalo matema-
tické hodnocení komplexních 
kvantitativních znaků, odha-
dy genetických parametrů 
a plemenných hodnot pomocí 
smíšených lineárních modelů. 

Genetická variabilita

Při masivním sekvenování ge-
nomů se odhaluje velká gene-
tická variabilita SNP (single-
-nucleotide polymorphism) 
markerů v populacích. Tyto 
informace se čím dál více vyu-
žívají, například na zpřesněný 
odhad příbuznosti, heritabili-
ty i plemenné hodnoty. 

Šlechtění založené na ge-
nomických informacích se od 
počátku pochopení principů 
genetiky v zásadě nemění. Po-
mocí příbuzenských vztahů, 
odhadů genetické variability 
a fenotypových rozdílů je cí-
lem určit a vybrat geneticky 
„nadřazené“ jedince, kteří bu-
dou předávat své geny do dal-
ších generací s očekávanou 
změnou genetického zisku. 
Genomický přístup předsta-
vuje přesnější a efektivnější 
variantu. 

Šlechtění dojnic

Ing. Eva Kašná, Ph.D., z VÚŽV 
nastínila aktuální směry ve 

šlechtění dojeného skotu. Jak 
známe z historie v době prů-
myslové revoluce, kdy se lidé 
ve velkém stěhovali do měst, 
se zvyšovala poptávka po po-
travinách. V té době, ve druhé 
polovině osmnáctého století, 
došlo k rozvoji cílevědomé-
ho šlechtění hospodářských 
zvířat.

V Kravařích na Opavsku 
se podařilo vyšlechtit vysoce 
výkonné plemeno nazvané 
kravařský skot. V roce 1894 
dojnice kravařského skotu 
zvítězila na prestižní země-
dělsko-lesnické výstavě ve 
Vídni s denním nádojem 
18,83 l mléka.

Ing. Kašná posoudila situ-
aci v dojivosti krav ve světě. 
Podle jejího sdělení dosahu-
je světová populace dojnic 
zhruba 270 miliónů kusů. 
Průměrná celosvětová roč-
ní dojivost se ale pohybuje 
na velmi nízké úrovni kolem 
2600 litrů. Pouze ve 33 ze-
mích se na jednu dojnici do-
sahuje více než šesti tisíc litrů 
mléka za rok.  

V současnosti můžeme na 
světě napočítat více než 1200 
plemen skotu. Nejvyšší doji-
vosti dosahují holštýn, jersey 

a švýcarské hnědé i jejich 
kříženci. Současným cílem 
šlechtění už není maximální 
dojivost, ale trvale udržitelná 
produkce. 

Produkční systém by měl 
být výkonný, efektivní a při-
způsobený klimatu. Podstat-
ný důraz se klade na pohodu 
a zdravotní stav skotu. Při 
chovu hospodářských zvířat 
se také požaduje minimaliza-
ce dopadu na životní prostře-
dí a snížení potřeby zdrojů.

Dojivost i odolnost

V minulosti se u holštýnské-
ho skotu v ČR kladl stěžejní 
důraz na co nejvyšší doji-
vost. To už v současnosti ne-
platí, mnohem větší měrou 
se zohledňují i další faktory. 
Na zvyšování užitkovosti se 
podílí nejen genetika, ale 
i podmínky prostředí. Odliš-
né požadavky na chov zvířat 
má konvenční a ekologické 
zemědělství. V ekologii se 
klade důraz především na po-
hodu. Zdravotní stav dojnic se 
mimo jiné odráží na složení 
mléka.

V současnosti mnohé far-
my využívají dojicí roboty. 
Děje se tak především kvůli 
usnadnění práce i z důvodu 
nedostatku kvali ikovaných 
pracovníků. Robotickému 
dojení je potřeba přizpůsobit 
i některé vlastnosti dojnic, 

například uzpůsobení veme-
ne. Aby robotické dojení pro-
bíhalo bez problémů, měla by 
mít zvířata klidnou povahu. 
U příliš temperamentních 
dojnic by mohly vyvstávat 
problémy. 

Pohodu zvířat lze vyvodit 
z různých znaků. Jedná se 
především o biologické funk-
ce, přirozené chování a emoč-
ní stavy. Je dobré si uvědomit, 
že jeden spouštěč stresu do-
padá na řadu různých oblastí. 

Pro zjištění pohody zví-
řat lze například posuzovat 
tělesnou kondici, tepovou 
a dechovou frekvenci, výtok 
z očí, stav výkalů, krevní pa-
rametry, stání a ležení, příjem 
krmiva a vody, přežvykování, 
kyselost v bachoru nebo soci-
ální vztahy.

Odolnost vůči stresům

Dojivost ovlivňuje teplota ve 
stáji. Odolnost vůči tepelnému 
stresu hraje u dojnic význam-
nou roli. Zvyšovat toleranci 
vůči horku lze pomocí šlech-
tění. Teplo vzniká při metabo-
lických procesech, při pohybu 
i při trávení. Ve stáji pohodu 
zvířat ovlivňuje nejen teplota, 
ale i vlhkost. Krávy vydávají 
teplo pocením a vydechová-
ním. Celkově se vše projeví na 
tepelné zátěži dojnic.

Velký význam má takzva-
ná resilience, což lze vyložit 

jako houževnatost, odolává-
ní stresům. Jedná se o schop-
nost zvířete být minimálně 
zasaženo krátkodobým ne-
příznivým působením vněj-
šího prostředí, případně se 
co nejrychleji vrátit do sta-
vu před narušením. Odolná 
zvířata zasažená rušivým 
vlivem se na rozdíl od těch 
méně přizpůsobivých rych-
leji zotavují.

Různé šlechtitelské cíle

Jedním z cílů šlechtění při 
chovu hospodářských zvířat 
včetně skotu je efektivní vy-
užití krmiva. Šlechtění také 
může přispět k nižší produk-
ci metanu. K chovným cílům 
by se tato vlastnost dala za-
řadit díky požadavku na sní-
žení produkce metanu o 24 
procent do roku 2050.

Ing. Kašná připomněla 
vysoký nárůst produkce do-
jeného skotu, ale i zhoršení 
biologické zdatnosti. Jedná 
se o horší plodnost, zdra-
votní stav, resilienci, pohodu 
a dlouhověkost. K negativům 
také patří skutečnost, že do-
šlo k významnému poklesu 
genetické diverzity. Udržitel-
nost vyžaduje rozšíření a vy-
tváření selekčních indexů. Je 
potřeba využívat genomiku, 
mapovat genom a de inovat 
nové znaky. 

Hana Honsová

Šlechtění má na našem území dlouhou 
tradici. Principy genetiky, které odhalil 
Johann Gregor Mendel, stále platí. U pří-
ležitosti letošního významného jubilea, 
dvoustého výročí narození zakladatele 
moderního šlechtění, uspořádal Výzkum-
ný ústav živočišné výroby, v. v. i. (VÚŽV), 
seminář nazvaný Příspěvek J. G. Mendela 
ke šlechtění hospodářských zvířat. 

Dojnice se šlechtí na vysokou užitkovost i na odolnost

K vysoké dojivosti přispívá maximální pohoda zvířat

Pro robotické dojení jsou vhodné klidné dojnice

ŽIVOČIŠNÁ
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TRADICE A KVALITATRADICE A KVALITA

NABÍZÍME široký 
sortiment meziplodin 

a osiva polních plodin pro 
zásev podzim 2022

Maloprodejny pro zahrádkáře, 

kutily a chovatele

Vyškov, Purkyňova 2

Prostějov, Kostelecká 23

Ivanovice na Hané, Rostislavova 765

www.hanos.czwww.hanos.cz

PRODEJ A SERVIS
zemědělské techniky

tel.: + 420 582 332 468, +420 582 332 456
email: obchod@gordex.cz

Gordex spol. s. r. o., Brněnská 61, 796 01 Prostějov

1992-20223
0
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PRIMAPRIMA k.s.k.s. KroměřížKroměříž

MUTHING 

MERLO

PŐTTINGER

PRIMA k.s. KROMĚŘÍŽ
prodej a servis zemědělské a komunální techniky

Plešovec 13, 768 11
tel. 573 355 110, mobil 721 877 721

e-mail: servis@prima-kromeriz.cz, www.prima-kromeriz.cz

PRODEJ A SERVIS 
ZEMĚDĚLSKÉ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY

Věrna Věrna 
své své třídětřídě

INZERCE

AKREDITOVANÝ DOVOZCE SADOVÉ, VINIČNÍ, ZEMĚDĚLSKÉ, LESNÍ A KOMUNÁLNÍ 
TECHNIKY – stroje vhodné pro ZAKLÁDÁNÍ a ÚDRŽBU VINIC, SADŮ... apod.

značek SEPPI M, FARMIforest, AUER, autorizovaný prodej a servis LASKI, STIHL… 

AGRIIMPORT PLZEŇ, s.r.o., Líté 84, 331 52

www.agriimport.cz, lite@agriimport.cz

602 486 818, 602 406 606 

AGRIFARMI spol. s r.o.; Za Jordánom 6; 036 01 Martin
www.agrifarmi.sk, agrifarmi@agrifarmi.sk
tel. +421 434 282 501; mob. +421 905 366 657
fax. +421 434 286 246

SEPPI MIDIPIERRE – půdní fréza-mulčovač

30 
let na trhu

PŘÍKOPOVÉ mulčovače SEPPI
Likvidují nálety a buřeň

 až do síly 7 cm 
SEPPI APPLE cs – vario + postřik

SEPPI – lesní fréza a víceúčelový 
nosič –nakladač AVANT 700

VELKOPLOŠNÉ mulčovače SEPPI 
záběr 5,6 a 8 metrů- drtí buřeň a nálety až 

do síly 7 neb 9 cm!

Štípač – špalíkovač finský stroj – 
PILKEMASTER SUPER, štípe klády 

až do síly 15-18 cm !!! 
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Ing. Vlastimil Martiník
mobil: 602 745 086
pevná: 585 241 002

email: marhol@volny.cz
www.martinik-zemedelskatechnika.cz

PRODEJ A SERVIS
ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

www.zetormorava.cz

MITRENGA a.s.
váš moravský dealer

tel.: 602 710 182
e-mail: dobryden@mitrenga.cz

w w w . z e t a s p o l . c o mz e t a s p o l c o mz e t a s p o l c o m

 svazenka vratičolistá

 svazenka shloučená

 jetel nachový

 proso seté

 hořčice bílá

 ředkev olejná

 lnička setá

 peluška

Široká nabídka 
meziplodin

798 21 Bedihošť u Prostějovatel.: 582 368 479 
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Sklad od IP Systému je sázka na jistotu
Expediční sklad společnosti 
AgroBio Opava, významného 
výrobce a prodejce malo-
spotřebitelských balení pro-
duktů pro dům a zahradu, 
vznikal na podzim loňského 
roku. Firma AgroBio na čes-
kém trhu působí již přes 30 
let, za tuto dobu se její vý-
robky staly nepostradatelný-
mi pro všechny zahrádkáře 
a milovníky rostlin. Potřeba 
rozšíření areálu ve Skrocho-
vicích tak byla logickým vy-
ústěním situace.

Realizace hrubé stavby se 
ujala olomoucká společnost 
IP Systém, která se u nás 
dlouhodobě řadí mezi jed-
ničky v oboru pozemního 

stavitelství. IP Systém dodal 
nejen nosnou konstrukci, je-
jíž montáž trvala necelé tři 
týdny, ale také střešní a ob-
vodový plášť včetně světlí-
ků, oken, dveří, vrat a naklá-
dacích můstků. Konstrukčně 
se jedná o jednopodlažní 
objekt půdorysných rozmě-
rů 72 × 30 metrů a výšky 
necelých 7 metrů. Skelet se-
stává ze železobetonových 
prefabrikovaných prvků, 
které společnost produkuje 
ve svém vlastním olomouc-
kém výrobním závodě.

Sólo stojící expediční 
sklad je plně uzavřený, pou-
ze v jedné podélné straně je 
otevřen pro nájezd zásobo-

vacích vozidel a pro vjezd vy-
sokozdvižných vozíků. Dis-
pozičně je rozdělen do dvou 
částí. Menší část o ploše cca 
360 m2 slouží k uskladnění 
přípravků označených jako 
hořlavé kapaliny a má v sobě 
zakomponované administ-
rativní zázemí, denní míst-
nost obsluhy a komunikač-
ní, manipulační a expediční 
prostory. Větší část objektu 
o ploše cca 1480 m2 slou-
ží jako paletový sklad pro 
přípravky ochrany rostlin, 
které nejsou označeny jako 
hořlavé kapaliny. 

Svislý obvodový plášť 
skladu tvoří sendvičové PUR 
panely, střešní plášť tvoří 

nosný ocelový trapézový 
plech s tepelnou vrstvou 
a hydroizolační krycí PU. 
Prosvětlení skladovacího 
prostoru zajišťují střešní 
světlíky, které jsou vynášeny 
prefabrikovanými světlíko-
vými obrubami.

IP Systém v současnosti 
realizuje dodávky 50 až 60 
prefabrikovaných konstruk-
cí ročně. Veškeré činnosti 
od projekce přes výrobu, 
dopravu i montáž přitom 

provádí vlastními kapacita-
mi bez potřeby další subdo-
davatelské činnosti. V roce 
2020 společnost portfolio 
nabízených služeb rozšířila 
rovněž o dodávky monolitic-
kých konstrukcí. Stále častěji 
však své kvality dokazuje 
při realizaci kompletních 
halových a vícepodlažních 
staveb na klíč. Důkazem jsou 
především spokojení zákaz-
níci, kteří se vracejí s novými 
investičními záměry. Prefabrikovaná konstrukce je při stavbě skladu nejlepší možnou volbou.

Opláštění tvoří sendvičové PUR panely.

Střešní plášť je doplněn světlíky, které zajišťují denní osvětlení haly. 
IP Systém realizuje až 60 prefabrikovaných 
konstrukcí ročně.
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Stroje Rozmital na 
demo show v Litvě
Ve spolupráci s obchodním partnerem 
společností SPECAGRA proběhla v Litvě 
v prvních červnových dnech praktická 
demonstrace zemědělských strojů. De-
sítky návštěvníků se osobně přesvědčili 
o odolnosti, robustnosti a kvalitách strojů 
Rozmital.
Dne 2. června 2022 se v litev-
ské obci Kukuiliškės konala 
demo show organizovaná 
litevským partnerem spo-
lečností Specagra. Deštivé 
počasí zájemce o stroje ne-
odradilo a akce se zúčastni-
lo několik desítek litevských 
farmářů.

Během praktických ukázek 
se návštěvníkům představi-
la žací kombinace SM-820 
s pracovním záběrem 8,2 m 
a žací lištou vlastní konstruk-
ce, a to v kombinaci s čelní 
nesenou diskovou sekač-
kou SC-301. V akci byly dále 
dvourotorový shrnovač na 
prostřední řádek SP-962H 
s hydraulicky nastavitelným 
pracovním záběrem až 9,6 m 
a čtyřrotorový obraceč OZ-
-524S s pracovním záběrem 
5,6 m. Předváděné stroje byly 
nabízeny v průběhu akce za 
zvýhodněné ceny.

“Praktická zkušenost je 
nedocenitelná, i proto pod-
porujeme akce partnerů, 
kteří chtějí v rámci praktic-
kých demonstrací představit 
produktové portfolio Rozmi-
talu. Jsem rád, že po Sloven-
sku měli tuto možnost také 
litevští zemědělci a děkuji 
partnerovi za zorganizování 
profesionální akce,” hodnotí 

přínos eventu Pavel Jahoda, 
obchodní ředitel Strojíren 
Rožmitál, s.r.o.

„Rádi a hrdě představu-
jeme stroje Rozmital země-
dělcům, tak jak tyto stroje 
přinášejí vysokou kvalitu 
a spolehlivost. Naši zákazníci 
to vědí a o tuto pozitivní zku-
šenost se dělí s ostatními, ti 
se pak přicházejí osobně pře-
svědčit o pravdivosti těchto 
tvrzení na předváděcí akci,“ 
říká Simona Kazilionytė, pro-
ject manažerka ve společnos-
ti Specagra.

Po Dni poľa v Očové na 
Slovensku byla akce v Litvě 
v pořadí druhou praktickou 
demonstrací strojů. Tím to 
ale nekončí. Již začátkem čer-
vence budou mít příležitost 
se seznámit se stroji Rozmi-
tal v terénu také lotyšští ze-
mědělci.

Litevské zemědělství je za-
měřené z větší části na živo-
čišnou produkci. Pícninářství 
zde proto hraje významnou 
roli, navíc struktura a rozlo-
ha jednotlivých farem vytváří 
poptávku po strojích, jejichž 
produktovou nabídku Stro-
jírny Rožmitál, s.r.o. pokrý-
vají.

Alexandr Kuchař

O Strojírnách Rožmitál

Strojírny Rožmitál jsou tradiční česká fi rma, která byla založena v roce 1913. Původ-
ně se zabývala výrobou elektromotorů, vzduchotechniky a kovového nábytku. Od 
padesátých let minulého století se portfolio fi rmy postupně rozšířilo a ustálilo na 
nabídce zemědělských pícninářských strojů.

Až do roku 1989 měly Strojírny Rožmitál monopolní postavení ve výrobě obracečů 
a shrnovačů na českém a slovenském trhu zemědělské techniky. Nabídku dnes 
tvoří diskové sekačky, obraceče, shrnovače píce a nově také lisy na kulaté balíky. 
Společnost pravidelně investuje do inovací a uvádění novinek.

INZERCE
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mobil: 604 232 816
e-mail: jiri.denemarek@gmail.com

Zastupuje značky:ččaččačačkkkyykyykkkykykyyyyy:::::

Ing. Jiří Denemarek,
 prodej zemědělské a dopravní 

techniky na Jižní Moravě a Vysočině, 
pronájem dopravní a aplikační 

techniky Annaburger

www.dz-agro.cz

otevřeno
pondělí – pátek 7.00–15.00 hodin

PRODEJNÍ SKLAD 

NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY 

A PŘÍSLUŠENSTVÍ

■ náhradní díly traktorů UŘ I, UŘ II a UŘ III

■ autopříslušenství elektro a vzduch

■ ložiska, gufera, klínové řemeny, žárovky

■ náhradní díly vleků a fekálních přívěsů

■ olejové, vzduchové a palivové filtry MANN

■ spojovací materiál, elektrody, svařovací dráty

■ vysokotlaké hadice, veškeré rychlospojky

■ nízkotlaké hadice pro rozvod paliv a vzduchu

■ náhradní díly samosběracích vozů řady NTVS a MV-3

■ kloubové hřídele, křížky a ložiska

■ náhradní díly závěsného nářadí, bran a pluhů

■ pneu vzdušnice a vložky

■ veškeré náhradní díly AGROSTROJ Pelhřimov

■ náhradní díly pro technologie živočišné výroby

PROVOZNÍ SKLAD: 
areál Agrodružstva, 768 31 Zlobice, okres Kroměříž

tel./fax: 573 363 029 ■ mobil: 603 524 845
e-mail: agroterno@seznam.cz

VĚTŠINA ZBOŽÍ IHNED K ODBĚRU!

PRODAG Zlín, s.r.o., Průmyslová zóna 488, 756 31 Liptál
tel.: +420 577 685-6, mobil: +420 602 762 352
e-mail: info@prodag.cz, www.prodag.cz

Prodag Zlín, zemědělská technika prodag_zlin

 VÝROBA-DOVOZ-PRODEJ-SERVIS
 30let na českém trhu
 ZEMĚDĚLSKÁ-LESNÍ-KOMUNÁLNÍ TECHNIKA 
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Autor v knize shrnul svoje 
zkušenosti a zkušenosti předních 
českých muškařů do oddělených 
částí, ve kterých se snaží popsat 
vše, co je spojené s životem ryb 
a jejich chytáním na vodách 
tekoucích, stojatých a na moři. 
Dozvíte se podrobnosti 
o charakteristice vod, životě, 
projevech a chování nejčastěji 
chytaných ryb na umělou mušku 
a o životě hmyzu, kterým se ryby 
živí. Seznámíte se s potřebnou 
výbavou muškaře a obecnými 
pravidly pro chytání ryb.

OKOUZLUJÍCÍ MUŠKAŘENÍ
novinka

i

296 stran

Rožnovské trávy 
a lidé kolem
autor doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.

Nová 
publikace
AGRIPRINT s.r.o.

Stručná charakteristika knihy

Pěstování trav na semeno má v českých zemích stoletou tra-
dici. Prvopočátky lze sice hledat v jižních Čechách na stat-
ku prof. Holého, ale ke skutečnému rozmachu této činnosti 
došlo až zásluhou Výzkumné stanice travinářské v Rožnově 
pod Radhoštěm. Zejména její dva stěžejní předváleční pra-
covníci – Ing. Dr. Ladislav Brada a Ing. Dr. Josef Demela 
dovedli oslovit prvé odvážlivce k pěstování dosud nezvyk-
lých plodin – lipnice bahenní, trojštětu žlutavého, jílku vy-
trvalého a dalších trav. A co více - travičky, jak jim začali 
valašští pěstitelé brzy říkat - se relativně brzy začaly pěstovat 
na několika tisíci hektarech. Přinesly především moravským 
rolníkům tolik potřebné fi nance na zvelebení jejich hospo-
dářství. Ve čtyřicátých letech minulého století jsme se stali 
jedním z největších vývozců osiva trav v Evropě. 

Travní semenářství prošlo, podobně jako ostatní obory, slo-
žitým vývojem. Od namáhavé ruční práce, komplikované 
sklizně a úpravy osiva k dnešnímu, takřka plně mechanizo-
vanému procesu. Ale i ten má své problémy. Oba travinářští 
pionýři – Brada i Demela – zasvětili travám celý svůj dlouhý 
život. Byl skoro tak složitý, poznamenaný mnoha zvraty, 
jako travinářství samo.

Patřím k jejich následovníkům a žákům, který strávil na „je-
jich“ pracovišti čtyři desítky let. Osobně jsem je oba znal. Proto 
se v připravované publikaci „Rožnovské trávy a lidé kolem“ 
snažím zamyslit nejen nad stoletým vývojem pěstování trav 
na semeno u nás, ale také několika osobními vzpomínkami 
na oba koryfeje i jejich pokračovatele, přiblížit je současníkům. 
Je to skutečně jen malé splacení dluhu, které naše zeměděl-
ství vůči nim má.

doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.
autor

ír Cagaš, CSc.

novinka

STROMY
PRO SÍDLA A KRAJINU

Druhé 
rozšířené 

vydání 
AGRIPRINT s.r.o.

V současné době roste zájem o výsadbu stromů v našich síd-
lech, jejich okolí a krajině.
Vzhledem k bohatosti pěstovaného sortimentu v našich nebo 
zahraničních školkách si publikace neklade za cíl představit 
celou škálu stromů, ale přiblížit vlastnosti a nároky vybraných 
běžně pěstovaných druhů a kultivarů se zařazením i těch nověj-
ších, které jsou dle našeho názoru zajímavé pro výsadbu v na-
šich středoevropských klimatických podmínkách.
Stromy byly posuzovány se zaměřením na vhodnost výsadby 
do městského prostředí, to znamená do prostředí, kde mají stro-
my omezený prostor pro nadzemní části i kořenový systém, se 
změněnými mikroklimatickými podmínkami, jako jsou teplota, 
omezený příjem vláhy, vzdušná vlhkost a znečištění vzduchu. 
Vliv městského prostředí byl zohledněn i v oblasti posuzování 
dlouhověkosti či krátkověkosti konkrétních taxonů. 
Je třeba říci, že každé stanoviště je jedinečné, proto nelze jedno-
značně stanovit, že na to či ono místo se druh nebo kultivar hodí 
či nehodí, proto záleží 
na dobrém zvážení 
všech okolností.
Nechť vám tato publi-
kace přinese nové in-
formace a pomáhá vám 
k  rozhodování při vý-
běru „správného stro-
mu na správné místo“.
Kniha je vydávána 
ve spolupráci s fi rmou 
ARBOEKO, hlavními 
autory jsou Zdeněk 
Málek, Zdeněk 
Keisenbauer a Petr 
Horáček.

Barevná publikace 
s cca 550 fotografi emi stromů 
na cca 400 stranách.

Jedná se o významnou publikaci, ojedinělou svého 
druhu na knižním trhu.

ro
novinka

Stručná charakteristika knihy
Kniha si klade za cíl přiblížit čtenářům 
plemena koní chovaná na území naší 
republiky, což samozřejmě zahrnuje 
jednak plemena, která mají na území 
ČR vedenou plemennou knihu, 
ale i další plemena, jež mají 
sice plemennou knihu vedenou 
v zahraničí, ale jejich chov je již 
v naší republice rozšířený. Okrajově 
jsou zmíněna i plemena, která 
na našem území nejsou tradiční, 
ale objevují se zde snahy 
o jejich chov. V úvodu 
knihy je věnována 
pozornost historii 
chovu koní na území 
ČR, ale taky organizaci 
chovu koní v současnosti, 
a nejaktuálnějším poznatkům 
týkajícím se původů 
a příbuzenských vztahů jednotlivých plemen. 
Část věnovaná jednotlivým plemenům má 
jednotnou strukturu, zahrnuje podkapitoly 
Vznik plemene, zaměřující se na historické 
okolnosti jejich vzniku.
Celá kniha je doplněna působivými 
fotografi emi Lenky Stříbrné, 
zahrnující ať již hřebce většiny 
prezentovaných plemen, klisny 
s hříbaty, či další nechovné jedince 
nejčastěji v podobě portrétů, 
s ukázkami využití jednotlivých 
plemen (zápřež, drezurní, 
skokové, dostihové ukázky, ale 
i práce v lese), ale nejpůsobivěji 
ve volnosti na pastvinách, kde 
vynikne přirozená krása koní. 
Kniha je doplněna seznamem 
použité literatury, s výčtem 
nejdůležitějších knih, článků 
v časopisech i dalších 
použitých zdrojů informací.
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