
klad umožnila v příštím roce 
výjimky, které ministr Neku-
la potvrdil. Na jejich základě 
bude možné osít i pole, jenž 
by jinak povinně kvůli eko-
logii musela ležet ladem. Ze-
mědělci také nebudou muset 
v roce 2023 pěstovat na jed-
nom pozemku jinou plodinu 
než v předešlém roce. Česká 
republika tak umožní země-
dělcům zaměřit se především 
na pěstování plodin k další-
mu potravinářskému zpra-
cování. Tyto výjimky se však 
nevztahují na tzv. ekoplatbu. 
Zemědělec, který o ni bude 
v roce 2023 žádat, musí na-
plnit všechny podmínky eko-

platby (včetně požadované-
ho procenta neprodukčních, 
tedy neosetých ploch).

Nový Strategický plán SZP 
počítá i se speci ickou situací 
znevýhodněných (např. hor-
ských) oblastí a v citlivých 
odvětvích, nezbytných pro 
sociální a územní rovnováhu 
(chov skotu, pěstování ovo-
ce, zeleniny a chmele, apod.). 
Dotace se použijí na zachová-
ní druhové pestrosti, boj pro-
ti erozi, na zadržování vody 
v krajině a přípravu na změ-
nu klimatu.

„Chceme zlepšovat i životní 
podmínky zvířat, především 
ustájení skotu a prasat. Cestu 
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„Strategický plán SZP jsme 
připravili podle aktuálních 
i dlouhodobých potřeb země-
dělství, potravinářství a les-
nictví, přičemž jsme se hodně 
zaměřili na ekologii. O podo-
bě plánu jsme už od začátku 
jednali se zainteresovanými 
institucemi a zástupci ze-
mědělství, potravinářství 
a lesnictví. Nejvíce peněz 
nasměřujeme do podpory 
ekonomicky životaschopné-
ho zemědělství. Podpora fun-
guje jako základní záchranná 
síť pro udržení konkurence-
schopnosti našich zemědělců 
a pro zajištění dostatku po-
travin. Pomáhá vybalancovat 
nestálost zemědělských trhů 
a příjmů zemědělců v sou-
časné době,“ uvedl ministr 
zemědělství Zdeněk Nekula 
(KDU-ČSL).

Hlavní změnou v novém 
Strategickém plánu je zave-
dení podpory na první hek-
tary ve výši 23 %. Tato platba 
bude určena na prvních 150 
hektarů všech zemědělských 
podniků - a to bez ohledu 
na jejich velikost. Chystané 
změny výrazně podpoří men-

ší a střední zemědělce, tak, 
jak požadovala Evropská ko-
mise. Současně ale zajistí do-
statečnou podporu i pro větší 
podniky, které budou hospo-
dařit v souladu s dotačními 
pravidly.

„Naplňujeme tak progra-
mové prohlášení vlády, kdy 
jsme se zavázali, že budeme 
podporovat menší i střední 
zemědělské podniky a je-
jich prostřednictvím dobrou 
péči o půdu, krajinu a vodu. 
Prioritou je proto i ekolo-
gické zemědělství. Do roku 
2030 chceme v ekologickém 
režimu spravovat čtvrtinu 
veškeré zemědělské půdy. 
Samozřejmě s přihlédnutím 
k aktuální situaci a potřebě 
zajistit obyvatelům dostatek 
kvalitních potravin,“ řekl mi-
nistr Zdeněk Nekula.

Mimořádná situace si 
vyžádala úpravu plánů

Právě kvůli aktuální situaci, 
drahým vstupům (energie, 
krmiva), zdražování a invazi 
Ruska na Ukrajinu už EU ně-
které plány upravila. Napří-

Zemědělci budou moci získat podporu na využívání postupů precizního zemědělství.

Nový Strategický plán Společné 
zemědělské politiky na období 2023-2027 
(Strategický plán SZP), který připravilo 
Ministerstvo zemědělství (MZe), bude 
zaměřen na udržitelné zemědělství 
a ekologické hospodaření s ohledem 
na životní prostředí. Celkem zemědělci, 
potravináři a lesníci prostřednictvím 
Strategického plánu SZP získají přibližně 
200 miliard korun (asi 8 miliard eur) 
z evropského a národního rozpočtu. 
Materiál schválila 12. 10. 2022 vláda.

vidíme v zavádění důsledněj-
ších preventivních hygienic-
kých opatření a také postupů, 
které budou zmírňovat stres 
ustájených zvířat. Podobně 
se zaměříme na prostředky 
na ochranu rostlin. A i když 
Česká republika nemá v rám-
ci EU příliš vysokou spotře-
bu, budeme pracovat na jejím 
dalším snížení. Souvisejícím 
efektem bude zajištění nezá-
vadné pitné vody bez pozůs-

tatků pesticidů,“ řekl Zdeněk 
Nekula.

Navýší se plochy erozně 
ohrožených půd

Nové zemědělské postupy 
budou v krajině patrné již 
od příštího roku. Zeměděl-
ci, kteří hospodaří na silně 
erozně ohrožených polích, 
nebudou moci pěstovat mo-

pokračování na str. 2
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nokulturu (tedy jednu plo-
dinu) na ploše větší než 10 
hektarů. Budou muset pole 
rozčlenit ochrannými pásy, 
krajinnými prvky nebo pro-
střídáním více plodin. Pod-
mínka se týká přibližně 4 % 
výměry orné půdy. Od roku 
2024, kdy je plánováno vý-
razné rozšíření erozně ohro-
žených ploch, bude omezení 
platit na téměř 17 % výměry 
orné půdy.

Další ochranné pásy nově 
vzniknou podél vodních toků. 
Budou minimálně 6 metrů 
široké (s ještě vyšší podpo-
rou, pokud budou široké 12 
metrů), oseté trávou a bude 
na nich zakázáno používat 
hnojiva a pesticidy. Kvalitě 
půdy napomůže nová pod-
mínka doplňování organic-
ké složky do půdy - ať už to 
bude zapravením statkových 
hnojiv, kompostů, nebo na-
příklad meziplodinami pěs-
tovanými na zelené hnojení.

Nově budou zemědělcům 
umožněno získat dotaci, po-
kud použijí postupy preciz-
ního zemědělství, a i nadále 
budou moci čerpat investiční 
dotace na technologie. Pod-
pora rozšiřování těchto po-
stupů do praxe bude jedním 
z klíčových faktorů rozvoje 
zemědělství, které bude še-
trnější k životnímu prostředí, 
lépe ochrání přírodní zdro-
je, biodiverzitu a přispěje 
ke kvalitě a bezpečnosti po-
travin. Precizní zemědělství 
představuje také jeden z ná-
strojů, který přispěje k napl-
nění Zelené dohody.

Důraz je kladen 
na prvovýrobu 
a zpracování produkce

Společná zemědělská politika 
(SZP) pro období 2023-2027 
byla Radou Evropské unie 
formálně přijata již v prosin-
ci loňského roku. Oproti pře-
dešlé SZP se tato nová pre-
zentuje jako spravedlivější, 
ekologičtější, více zaměřená 
na výkonnost, usilující o za-
jištění udržitelné budoucnos-
ti pro evropské zemědělce, 
nabízející cílenější podporu 
menším zemědělským pod-
nikům a poskytující člen-
ským státům větší lexibilitu 
v přizpůsobování opatření 
místním podmínkám. Na SZP 
připadá rozpočet zhruba 
386,6 miliard eur, tedy při-
bližně třetina rozpočtu EU. 
Má zajišťovat tři hlavní cíle: 
pro občany EU cenově do-
stupné a bezpečné potraviny, 
pro zemědělce odpovídající 
životní úroveň a zachovávat 
přírodní zdroje a chránit ži-
votní prostředí.

Strategický plán SZP pak 
představuje klíčový nástroj 
podpory zemědělského sek-
toru a venkova pro období 
2023-2027. Stanovuje země-
dělské, potravinářské a les-
nické cíle, na které půjdou 
zemědělské dotace z evrop-
ských a národních zdrojů. Vy-
chází přitom z potřeb rozvoje 
venkova a zvyšování kvality 
životního prostředí.

Nový Strategický plán 
SZP zahrnuje také podpo-
ru podnikatelských aktivit 
s důrazem na zemědělskou 
prvovýrobu i následné zpra-
cování zemědělské produkce, 
stejně jako motivaci vstupu 
mladých lidí do zeměděl-
ství. Podpora půjde rovněž 
do lesního hospodářství, kde 
je třeba reagovat na špatný 
zdravotní stav lesních poros-
tů a zlepšit jejich odolnost. 
Konkrétní opatření by měla 
spočívat v úpravě porost-
ní skladby postřednictvím 
zpevňujících dřevin, obnově 
lesů po kalamitách a rekon-
strukci porostů náhradních 
dřevin. Ke stabilizaci lesních 
porostů přispěje i zajištění 
vodního režimu v lesích. Za-
chování stálých kultur (lesy, 
sady, vinice) posilí stabilní 
sekvestrační schopnost.

Strategický plán SZP bude 
čerpat inance ze dvou země-
dělských fondů EU. Z Evrop-
ského zemědělského záruč-
ního fondu (EZZF) je pro ČR 
vyčleněno 4,275 miliardy eur 
na přímé platby (asi 107 mili-
ard korun), 5 milionů eur (asi 
125 milionů korun) na sektor 
vína a 2 miliony eur (asi 50 
milionů korun) na včelařství. 
Evropský zemědělský fond 
pro rozvoj venkova (EZFRV) 
podpoří rozvoj venkova část-
kou 1,296 miliardy eur (asi 
32 miliard korun). Podle roz-
hodnutí české vlády bude po-
díl z národního rozpočtu při-
bližně 2,3 miliardy eur (asi 
57 miliard korun). Celkem 
tak rozpočet Strategického 
plánu SZP dosáhne přibližně 
8 miliard eur (asi 200 miliard 
korun). Po projednání vládou 
bude Strategický plán ode-
slán k o iciálnímu schválení 
Evropskou komisí.

PEZ

ZPRAVODAJSTVÍ

pokračování ze str. 1

Strategický plán společné 
zemědělské politiky cílí 
především na ekologii

Ministr zemědělství Zdeněk 
Nekula (KDU-ČSL) na jedná-
ní uvedl, že Česká republika 
podporuje rozvoj udržitel-
ného zemědělství, lesnictví 
a potravinářství, ochranu kli-
matu a biodiverzity a obecně 
přechod na nízkouhlíkovou 
ekonomiku. Z opatření, kte-
rá zmiňuje sdělení Evropské 
komise (EK) k uhlíkovému 
zemědělství ČR do Stra-
tegického plánu společné 
zemědělské politiky, zahr-
nula zejména zatravňování 
orné půdy a údržbu trvalých 
travních porostů, opatření 
ke zvyšování obsahu půd-
ní organické hmoty v orné 
půdě, některá lesnická opat-
ření a nově také agrolesnic-
tví.

Česká republika věnuje 
pozornost udržitelnému 
používání pesticidů

„Systém uhlíkového země-
dělství je třeba nastavit tak, 
aby nevznikal kon likt mezi 
produkcí potravin a surovin 
a snižováním emisí skleníko-
vých plynů. Považujeme také 
za nutné, aby Komise před 
přijetím návrhu právního 
rámce pro certi ikaci zpra-
covala kvalitní a věrohodné 

dopadové analýzy. A zásadní 
pro úspěšný rozvoj uhlíko-
vého zemědělství je i to, aby 
tato metodika nezpůsobila 
nerovnosti na vnitřním trhu 
EU. Zavádění systému podle 
nás nesmí vést k diskrimina-
ci zemědělců, kteří se rozvoji 
udržitelných cyklů uhlíku 
věnují dlouhodobě. Důležité 
také je, aby je neúměrně ne-
zatěžovala administrativa,“ 
uvedl ministr Zdeněk Nekula.

Ministři V4+4 diskutovali 
rovněž o udržitelném použí-
vání pesticidů, kterému Čes-
ko jako předsednická země 
EU věnuje velkou pozornost. 
Pokud jde o společné aktivi-
ty států V4, je podle ministra 
Nekuly vhodné prosazovat 
v EU společná řešení použí-
vání pesticidů, protože tyto 
země vycházejí z podobných 
podmínek.

„Návrh nařízení o udrži-
telném používání přípravků 
na ochranu rostlin v obecné 
rovině vítáme, zásadní pro 
nás ale je zachovat udržitel-
nost zemědělské produkce 
a zajistit dostatek kvalit-
ních a bezpečných potravin. 
Mělo by se vzít v úvahu, že 
některé členské státy spo-
třebu chemických pesticidů 
trvale snižují. Naše země je 

dlouhodobě pod průměrem 
této spotřeby v Unii. V letech 
2011 až 2020 jsme vykázali 
nejvýraznější pokles prodeje 
pesticidů, a to 40 procent. Na-
příklad v Rakousku za stejné 
období prodej pesticidů o 60 
procent vzrostl,“ řekl ministr 
zemědělství Zdeněk Nekula.

Je nutné investovat 
do inovací, výzkumu 
a vědy

V souvislosti se složitou situací 
na trhu v důsledku invaze Rus-
ka na Ukrajinu ministři V4+4 
hovořili i o vývoji cen energií. 
Razantně například rostou 
ceny vstupů u živočišné výro-
by, takže podle nich může do-
jít k destrukci poptávky. S tím 
je spojený pokles počtu jateč-
ných zvířat a následné rušení 
chovů. Rostou ceny hnojiv, což 
vyvolává nejistotu ohledně 
dopadů na kvalitu a kvantitu 
zemědělské produkce v příš-
tím roce a možná i v dalších 
letech. Česká delegace zdůraz-
nila, že je proto nutné zajistit 
maximální koordinaci v mezi-
národním měřítku, směřovat 
kromě jiného k inovativním 
technologiím a investovat 
do výzkumu a vědy.

Společné prohlášení mini-
strů, které nemůže ČR jako 
předsedající země EU aktivně 
spolupředkládat, zdůrazňuje 
mj. potřebu posílit odolnost 
evropského zemědělství 
a lesnictví s tím, že zajištění 
udržitelné a dostatečné pro-
dukce potravin a udržitel-
ného obhospodařování lesů 
zůstává prvořadým cílem 
využívání půdy. V souvislosti 
s uhlíkovým zemědělstvím 
uvádí, že přestože dobrovol-
ná pobídka poskytuje velkou 
příležitost pro správce půdy, 
lesníky i životní prostředí, 
je třeba vyřešit otázky jako 
například inanční zátěž, pří-
stup k informacím a znalos-
tem a náklady na důkladné 
monitorování. Podle ministrů 
nesmí hospodáře nepřiměře-
ně zatěžovat administrativou, 
ani je penalizovat za uvolňo-
vání uhlíku třeba v důsledku 
přírodních škodlivých činite-
lů, stejně jako neoprávněně 
snižovat jejich konkurence-
schopnost. Prohlášení vyzývá 
EK, aby předložila pravidla 
pro vydávání osvědčení, které 
zohlední speci ičnost země-
dělského odvětví s posouze-
ním dopadů.

PEZ

Plánovaná opatření zahrnují i zachování stálých kultur, jako jsou vinice a sady. 

Strategický plán SZP by se měl zaměřit 
také na zlepšení podmínek ustájení 
skotu.

Udržitelné hospodaření 
a produkce potravin je prioritou
O uhlíkovém zemědělství, společném pří-
stupu členských států k připravované unijní 
legislativě pro udržitelné používání pesti-
cidů a o podpoře rozvoje výzkumu a vývoje 
jednali 7.10.2022 v Pezinku na Slovensku 
ministři zemědělství zemí V4+4. Věnovali 
se také situaci na trhu v souvislosti s ruskou 
invazí na Ukrajinu. Na závěr jednání, které-
ho se zúčastnil i komisař pro zemědělství 
Janusz Wojciechowski, přijali ministři Vise-
grádské skupiny (Česko, Maďarsko, Polsko 
a Slovensko) a Bulharska, Chorvatska, Ru-
munska a Slovinska společné prohlášení.

Rostoucí ceny vstupů u živočišné výroby mohou vést k rušení některých chovů.

Schváleny sazby přímých plateb pro letošní rok
Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-
-ČSL) schválil výši sazeb pro přímé platby 
pro rok 2022. Jde o hlavní zemědělské do-
tace. Také v letošním roce se budou vyplá-
cet zálohy na jednotnou platbu na plochu 
zemědělské půdy ve výši 70 %.

Sazby přímých plateb pro rok 
2022 zahrnují jednotnou plat-
bu na plochu zemědělské půdy 
(SAPS), platbu pro zemědělce 
dodržující zemědělské postu-
py příznivé pro klima a životní 
prostředí (Greening), platbu 
pro mladé zemědělce a dob-
rovolnou podporu vázanou 
na produkci (VCS).

Rovněž v tomto roce se Čes-
ká republika rozhodla využít 
možnosti poskytnout zálohy 
na SAPS ve výši 70 %. První 
zálohy přímých plateb budou 
žadatelům vypláceny již za-
čátkem listopadu 2022. Sazba 
na SAPS bude v roce 2022 činit 
3 213,91 korun na hektar, saz-
ba platby na Greening byla sta-
novena ve výši 1 767,75 korun 
na hektar.

„Chceme podporovat pře-
devším mladé zemědělce, 
aby byla v oboru zajištěna ge-
nerační obměna. Proto byla 
zachována vyšší sazba pro 
platbu pro mladé zeměděl-
ce, která představuje částku 

ve výši 50 % sazby na SAPS. 
Tato sazba je letos 1 606,95 
korun na hektar, kterou ze-
mědělci mladší 40 let získají 
navíc k ostatním podporám 
z přímých plateb,“ řekl ministr 
zemědělství Zdeněk Nekula.

Schváleny jsou také sazby 
pro platby VCS, jejichž pro-
střednictvím bude letos vypla-
ceno na tzv. citlivé komodity 
přes 3,1 miliardy korun. Citlivé 
komodity jsou podporované 
proti jiným pěstovaným rostli-
nám nebo chovaným zvířatům, 
protože jejich výroba je pracná 
a zároveň důležitá pro udržení 
potravinové soběstačnosti, za-
městnanosti na venkově nebo 
péči o krajinu. 

Výše přímých plateb jsou 
přepočteny dle kurzu Evrop-
ské centrální banky ke dni 30. 
září 2022, tedy 24,549 Kč/
euro. Všechny dotace bude vy-
plácet platební agentura Státní 
zemědělský intervenční fond.

Evropské platby pak z ná-
rodních zdrojů ještě dopl-

ní přechodné vnitrostátní 
podpory (PVP) poskytované 
na zemědělskou půdu, chmel, 
škrobové brambory, přežvý-
kavce, krávy bez tržní produk-
ce mléka a ovce a kozy. PVP 

jsou vypláceny pouze těm ze-
mědělcům, kterým je v daném 
roce přiznána platba SAPS. 
Sazby pro tyto platby budou 
zveřejněny v listopadu 2022.

PEZ

Sektor
Sazba

(Kč/jednotka)

Chmel 14 789,21

Škrobové brambory 14 360,56

Ovoce velmi vysoká pracnost 11 063,93

Ovoce vysoká pracnost 7 658,06

Zelenina velmi vysoká pracnost 9 783,68

Zelenina vysoká pracnost 3 580,07

Konzumní brambory 4 441,69

Cukrová řepa 6 924,18

Bílkovinné plodiny 1 778,18

Masná telata 7 809,80

Dojnice 3 541,83

Ovce a kozy 4 082,98
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„Celková letošní sklizeň 
obilovin včetně kukuřice 
na zrno převyšuje pětiletý 
průměr o šest procent. Pře-
sahuje 8 milionů tun a je 
podobná jako v loňském 
roce. Díky rozšíření osev-
ních ploch se sklidilo více 
základních obilovin, naopak 
kukuřice bude méně. Po-
dobně jako v předchozích 
letech je produkce obilí 
řádově o třetinu vyšší než 
jeho dlouhodobá domácí 
spotřeba,“ řekl Radek Matěj-
ka, ředitel odboru statistiky 
zemědělství a lesnictví, prů-
myslu, stavebnictví a ener-
getiky ČSÚ.

Podle posledního letoš-
ního odhadu sklizně k 15. 
září se sklidilo 8 167 tis. tun 
obilovin včetně kukuřice, 
téměř stejně jako v loňském 
roce (−0,6 %). Zatímco od-
had potvrzuje meziročně 
vyšší úrodu základních obi-
lovin 7 563 tis. tun (+4,7 %), 
sklizeň kukuřice na zrno 
604 tis. tun je výrazně nižší 
(−38,9 %).

„Letošní sklizeň brambor 
komplikuje deštivé poča-
sí. Úroda bude ve srovnání 
s loňským rokem asi o devět 
procent nižší. Důvodem je 
úbytek ploch i nižší hektaro-
vý výnos způsobený suchým 
počasím v průběhu vegeta-
ce,“ uvedla Dagmar Lhotská 
z oddělení statistiky země-
dělství a lesnictví ČSÚ.

Zájem o pěstování brambor 
klesá

Celková sklizeň obilovin včet-
ně kukuřice 8 167 tis. tun je 
srovnatelná s loňským nad-
průměrným rokem (−0,6 %) 
a převyšuje o 6,4 % průměr 
sklizní za posledních pět let 
(osevní plocha +2,9 %; hekta-
rový výnos +3,5 %). Zatímco 
základních obilovin se sklidilo 
7 563 tis. tun, meziročně o 338 
tis. tun více (+4,7 %), kukuřice 
na zrno se podle odhadu sklidí 
604 tis. tun - to je o 384 tis. tun 
méně (−38,9 %) ve srovnání 
s loňskou nadprůměrnou úro-
dou. Na vině je jak nižší osevní 
plocha 80 tis. ha (−21,7 % pro-
ti loňské sklizňové ploše), tak 
pokles hektarového výnosu 
na 7,53 t/ha (−21,9 %) v dů-
sledku suchého počasí v prů-
běhu vegetace.

Pšenice ozimé, nejvýznam-
nější obiloviny, se podle odha-
du sklidilo 4 927 tis. tun, o 337 
tis. tun více než v loňském 
roce (+7,3 %). Více se sklidilo 
také ječmene jarního (1 123 
tis. tun; +2,4 %), ječmene ozi-
mého (747 tis. tun; +14,6 %) 
a tritikale (215 tis. tun; +10,9 
%). Naopak nižší je odhad úro-
dy pšenice jarní (256 tis. tun; 
−30,9 %) nebo ovsa (169 tis. 
tun; −13,3 %). Žita se sklidilo 
téměř stejně jako v loňském 
roce (126 tis. tun; −0,7 %). 

Očekávaná sklizeň bram-
bor 614 tis. tun je meziročně 

o 8,6 % nižší. Letos země-
dělci osázeli bramborami 22 
tis. ha, to je přibližně o tisíc 
hektarů méně než v loňském 
roce (−5,0 %). Zájem o pěsto-
vání brambor se dlouhodobě 
snižuje a letošní plochy jsou 
nejnižší v celé historii je-
jich sledování. Z hektaru se 
sklízí průměrně 28,32 tun 
brambor (−3,8 %). Ve srov-
nání s pětiletým průměrem 
je letošní odhadovaná úroda 
brambor o 5,9 % nižší (osá-
zená plocha −6,5 %; hektaro-
vý výnos +0,6 %). 

Předpokládaná sklizeň 
cukrovky 3 682 tis. tun je me-
ziročně o 11,2 % nižší kvůli 
poklesu odhadovaného hek-
tarového výnosu na 63,22 t/
ha (−6,6 %) i snížení osevní 
plochy na 58 tis. ha (−4,9 %). 
Osevní plocha cukrovky se 
ve srovnání s rokem 2017, kdy 
skončil systém produkčních 
kvót na cukr, zmenšila o 8 tisíc 
hektarů. Letošní předpokláda-
ná sklizeň cukrovky je o 6,1 % 
nižší ve srovnání s průměrem 
sklizní za posledních pět let 
(osevní plocha −6,4 %; hekta-
rový výnos +0,3 %). 

Sója je na vzestupu

Podle posledního odhadu se 
sklidilo 1 156 tis. tun řepky, 
o 131 tis. tun více než vloni 
(+12,7 %), a to díky příznivé-
mu hektarovému výnosu 3,36 
t/ha (+12,2 %). Osevní plocha 
344 tis. ha zůstala na téměř 
stejné úrovni (+0,5 %). Přes-
to je letošní odhad sklizně ře-
pky o 3,5 % nižší ve srovnání 
s průměrem za posledních 
pět let (osevní plocha −9,3 %; 
hektarový výnos +6,5 %).

Sója se letos zásluhou roz-
šíření osevní plochy na 29 
tisíc hektarů (+45,0 %) stala 
po řepce druhou nejpěsto-
vanější olejninou. Podle od-
hadu se sklidí 66 tis. tun sóji, 
to je o 27,9 % více než v loň-
ském roce. Hektarový výnos 
2,31 t/ha meziročně poklesl 
o 11,8 %. Ve srovnání s pětile-
tým průměrem je odhadovaná 
sklizeň sóji zejména díky re-
kordní osevní ploše o 88,5 % 
vyšší (osevní plocha +86,2 %; 
hektarový výnos +1,2 %). 

Očekávaná produkce máku 
21 tis. tun je meziročně o tře-
tinu nižší (−30,8 %) kvůli pro-
padu osevní plochy o 40,4 % 
na 26 tis. hektarů. Odhadova-
ný hektarový výnos 0,79 t/ha 
je o 16,3 % vyšší. Letošní od-
had sklizně máku je ve srov-
nání s pětiletým průměrem 
o 11,2 % nižší (osevní plocha 
−27,1 %; hektarový výnos 
+21,8 %). 

Odhad sklizně slunečnice 
57 tis. tun je o 8,9 % vyšší díky 
výraznému rozšíření osevní 
plochy na 22 tis. ha (+25,0 %). 
Hektarový výnos 2,52 t/ha 
meziročně poklesl o 12,9 %. 
Odhadovaná sklizeň slunečni-
ce je ve srovnání s průměrem 
za posledních pět let zásluhou 
rozšíření plochy o třetinu vyš-
ší (sklizeň +34,6 %; osevní 
plocha +35,6 %; hektarový 
výnos −0,7 %).

Produkce hrachu na zrno 
119 tis. tun je meziročně 
o 13,8 % vyšší. Na meziroč-
ním nárůstu úrody se podílí 
zejména rozšíření osevní plo-
chy na 41 tis. ha (+5,5 %), ale 
i větší hektarový výnos 2,92 
t/ha (+7,9 %). Odhad pro-
dukce hrachu je výrazně vyš-
ší i při porovnání s pětiletým 
průměrem (sklizeň +43,3 %; 
osevní plocha +24,0 %; hekta-
rový výnos +15,5 %).

Očekávaná sklizeň kuku-
řice na zeleno a siláž 7 646 
tis. tun je meziročně o 9,3 % 
nižší. Hektarový výnos po-
klesl na 36,05 t/ha (−7,2 %) 
a osevní plocha na 212 tis. 
ha (−2,3 % v porovnání s loň-
skou sklizňovou plochou). 

Kvůli poklesu hektarové-
ho výnosu se očekává nižší 
sklizeň také u dalších sle-
dovaných pícnin. Vojtěšky 
bude sklizeno 479 tis. tun 
(−17,9 %) a jetele lučního 345 
tis. tun (−15,3 %). Odhad úro-
dy sledovaných pícnin je nižší 
než pětiletý průměr; kukuřice 
na zeleno a siláž o 4,4 %, voj-
těšky o 3,8 % a jetele lučního 
o 11,6 %. 

De initivní údaje o sklizni 
za rok 2022 v rozsahu všech 
sledovaných zemědělských 
plodin zveřejní Český statistic-
ký úřad 23. února 2023.

PEZ

ZPRAVODAJSTVÍ

Editorial

Masově proti 
masu

Reklama je fe-
nomén, bez 
něhož si asi 
už dnešní svět 
ani nedovede-
me představit. Útočí na nás téměř všude – 
z médií, z bilboardů u silnic i z mantinelů 
na sportovních hřištích. Dokonce, když už 
jí podlehneme a koupíme krabici sušenek, 
o kterých v televizi zaznělo, že jsou prostě 
nejlepší, tak přímo na té krabici se dočteme, 
že přeci jen existují i nějaké ještě voňavější, 
křupavější a chutnější sušenky, které musí-
me vyzkoušet příště. Reklama nám více či 
méně nenápadně podsouvá takřka cokoliv – 
od toaletního papíru, přes krmení pro kočky 
až po luxusní auto. Reklama je zkrátka sou-
částí našich životů, ale napadlo Vás někdy, 
jak moc jste pod jejím vlivem? 
Ano, věřím tomu, že pokud se s nějakým 
produktem setkáte v obchodě poprvé, pak 
to může být právě reklama, co Vás přesvěd-
čí o tom, abyste tento výrobek vyzkoušeli. 
Ale pak? Představte si, že jde třeba zrovna 
o ty sušenky – koupíte je a buď Vám za-
chutnají a příště je do nákupního košíku 
přihodíte zase (a raději rovnou tři balení), 
nebo Vás nenadchnou - a pak už asi reklamu 
na ně budete jednoduše ignorovat, protože 
zkrátka „víte své“. A co když Vám sušenky 
zachutnají, ale reklama na ně najednou zmi-
zí? Přestanete je v regále supermarketů vy-
hledávat jenom proto, že už nejsou věřejně 
vychvalované? 
Na sílu takovéto absence reklamy patrně 
spoléhají představitelé nizozemského měs-
ta Haarlem. Stalo se totiž historicky prvním 
městem na světě, kde byla zakázána rekla-
ma na maso ve veřejných prostorech. Asi 
nepřekvapí, že proti zákazu, který má vejít 
v platnost roku 2024, vystoupilo hned ně-
kolik představitelů masokombinátů a mas-
ného průmyslu. Zástupkyně Haarlemu 
a předkladatelka návrhu Ziggy Klazesová 
ale zákaz, jehož cílem je snížit konzumaci 
masa, obhajuje: „Nejde nám o to, co si lidé 
pečou a vaří ve vlastní kuchyni. Pokud na-
dále chtějí jíst maso, tak je to jejich věc. Ale 
nemůžeme dále mluvit o klimatické krizi, 
a zároveň lidi nabádat k tomu, aby kupovali 
produkty, které jsou její součástí.“ 
Nutno dodat, že Haarlem je v zakazování 
nejrůznějších reklam vcelku průkopníkem – 
již dříve tu zakázali reklamu na fosilní pro-
dukty a výrobky, které znečišťují prostředí 
dusíkem. V některých dalších holandských 
městech pro změnu panuje zákaz reklamy 
na létání nebo na automobily s benzinovým 
pohonem. A maso je – alespoň podle míně-
ní Klazesové - pro životní prostředí stejně 
škodlivé. 
A tak si říkám, kam to asi může gradovat? 
Třeba zmizí z učebnic pro prvňáčky věty 
typu: „Máma mele maso. Ó, my se máme.“ 
Nebo se – po vzoru cigaretových krabiček 
s obrázky nejrůznějších rakovinových ná-
dorů a nemocných plic – dočkáme toho, že 
na balíčku masa, které si přineseme z ob-
chodu domů, se pod nápisem „Hovězí kostky 
na guláš“ bude vyjímat fotka zdevastované-
ho deštného pralesa a zvýrazněné upozor-
nění: „Konzumace masa škodí naší planetě.“
Podle výzkumu Greenpeace je nutné, aby se 
spotřeba masa snížila na průměrných 24 ki-
logramů na osobu za rok, pokud má být do-
cíleno nulových emisí do roku 2050. No, je 
to tedy opravdu výzva, když uvážíme, že ak-
tuální průměrná spotřeba masa v Nizozem-
sku činí 75 kg na osobu ročně! 
Tak uvidíme – zkušenosti z Haarlemu třeba 
již brzy ukáží, zda i v tomto případě platí: 
„Sejde z očí, sejde z mysli.“ 

Petra Bártlová

Sklizeň obilovin je podobná jako v loni, 
brambor a kukuřice bude méně 
Český statistický úřad vydal poslední 
letošní odhad sklizně. K 15. září byla 
úroda obilovin po započítání kukuřice 
téměř na stejné úrovni jako v loňském 
roce (−0,6 %). Sklizeň kukuřice na zrno 
se propadla o 38,9 %, zatímco základních 
obilovin se sklidilo meziročně o 4,7 % 
více. Meziročně více se sklidilo také řepky 
(+12,7 %), sóji (+27,9 %) a slunečnice 
(+8,9 %). Naproti tomu odhad sklizně 
máku je téměř o třetinu nižší (−30,8 %). 
Také očekávaná úroda brambor a cukrov-
ky je menší (−8,6 %, resp. −11,2 %). Nižší 
je i sklizeň pícnin, kukuřice na zeleno 
a siláž (-9,3 %), vojtěšky (- 17,9 %) a jete-
le lučního (-15,3 %). 

INZERCE
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nocení, solidarita, vzájemná 
pomoc. Volání zástupců ze-
mědělců střední a východní 
Evropy se stalo předmětem 
nejen společného vystoupe-
ní na uvedené tiskové kon-
ferenci, ale také společně 
formulovaného Pražského 
memoranda. Všichni zástupci 
svých Agrárních komor a sva-
zů zemí střední a východní 
Evropy ( bez Asociace soukro-
mých zemědělců ČR) pocho-
pili, že sami hlavně ohledně 
nastavených limitů Zelené 
dohody mnoho nezmohou. 
Všichni pochopili, že jsou 
stejně limitováni opatřeními 
Zelené dohody, že mají v ze-
mědělství stejné problémy 
a že jedině spojením řady 
zemí budou schopni se účinné 
bránit. Cílem společné tisko-
vé konference bylo na možné 
problémy včas upozornit. Jan 
Doležal, prezident AK ČR zdů-
raznil, že primárním zájmem 
českých zemědělců je vyrábět 
kvalitní a bezpečné potraviny. 
Momentálně v tom ale brání 
vysoké ceny energií,environ-
mentální omezení vyplýva-
jící ze Zelené dohody. V prvé 
řadě zemědělci potřebují mít 
jistotu, že mohou kalkulovat 
s rozumnými cenami dostup-
né elektřiny a plynu. V souvis-
losti s deštěm také poukázal 
na to, že EU zakazuje země-
dělcům podzimní orbu, kte-
rá je přínosem pro zadržení 
deště.

Odložit Zelenou dohodu

Robert Nowak z polské Agrár-
ní komory poděkoval českým 
kolegům za organizaci setkání 
zástupců Visegrádské skupi-
ny i za realizaci hapenningu. 
Na celou řadu problémů již 
zástupci skupiny upozorňo-
vali v březnu po setkání v Bra-
tislavě. Zemědělství kromě 
výroby kvalitních potravin, 
podle jeho názoru, může vy-
užívat i obnovitelné zdroje 
energie, které má k dispozi-
ci. V prvé řadě musí zajistit 
vlastní soběstačnost. Další 
předností této energie by 
mohlo být její lokální sdílení 
v rámci družstev. Současně se 
domnívá, že by měly být časo-
vě pozastaveny ty části Zelené 
dohody, které hovoří o vylou-
čení některých pozemků ze 
zemědělské výroby. Za sou-

časného stavu je ohrožení 
vyrábět dostatečné množství 
potravin.O totéž bylo požádá-
no již v březnu.

Zelená opatření jsou 
riskantní

Zvláště v této době. To zdůraz-
nil André Gajda ze slovenské 
Agrární komory. I slovenští 
zemědělci si přejí mít „zele-
nou“ planetu s čistou přírodou 
a čistou vodou a vzduchem 
pro sebe i své děti. Na druhé 
straně i zemědělcům drama-
ticky rostou náklady na výro-
bu o 10 – 500%. Slovenští ze-
mědělci nyní žádají o odklad 
„zelené“ politiky, již jen proto, 
že vznikly v době, kdy ještě 
současné energetické problé-
my neexistovaly. Nejsou malé. 
Příkladem je cena zeleniny 
z vytápěných skleníků, kde 
hrozí výrazný nárust ceny 
nebo dokonce ukončení jejího 
pěstování.

Zaměstnanost na venkově

Zemědělství není jen o pro-
dukci potravin, ale také o za-
městnanosti na venkově 
a v zemědělských irmách. 
To uvedl předseda Asociace 
samostatných odborů Bohu-
mír Dufek, Je toho názoru, 
že politika stanovená komi-
sařem Timmermansem není 
správná v tom, že se dnes 
neustále nahlíží na Zelenou 
dohodu jakoby se nic nestalo. 
Současně žádal její pětiletý 
odklad, aby se stabilizovaly 
dodavatelsko-odběratelské 
vztahy, které byly narušeny 
nejen covidem, ale také tím, 
že EK dovolila obchodování 

emisními povolenkami. Jejich 
vysoká cena je „vražedná“ 
pro zemědělce. Upozornil 
také na to, že Evropa na tom 
není tak dobře, aby si mohla 
dovolit nevýrobu na výměře 
400.000 ha zemědělské půdy. 
To jsou „nejdražší“ hektary 
v ČR protože dotace na nevý-
robu jsou těmi nejdražšími, 
které EU poskytuje. Závěrem 
doporučil předělat celou ze-
mědělskou dotační politiku 
tak, aby vyhovovala evrop-
ským zemědělcům a ne nad-
národním řetězcům a němec-
kým supermarketům, které 
zneužívají svého postavení 
k likvidaci malých zemědělců. 
Dalším stabilizujícím prvkem 
by měla být rekonstrukce ev-
ropské burzy energií..

Dívat se do budoucna

Martin Pícha předseda Ze-
mědělského svazu upozornil 
na to, že po energetické krizi 
může přijít krize potravi-
nová. Příčinou je evropská 
environmentální politika, 
která povede k poklesu pro-
dukce potravin a zvýší závis-
lost na dovozech. Informoval 
o tom, že ve všech krajích 
ten den vyjely na silnice tisí-
ce traktorů, aby nejen vládu 
a politiky, ale také obyvatele 
upozornili na to, že problé-
my pro zemědělství zde jsou 
a existují již několik let. Je 
třeba je brát vážně. Poděko-
val zemědělcům za organiza-
ci protestu i kolegům z devíti 
zemí, kteří do Prahy přijeli. 
Současně slíbil i výzvu k ze-
mědělcům ostatních zemí 
k připojení k protestu. Po-
dobně protestní akce země-
dělců již proběhly v Německu, 
Francii, Holandsku. Všichni 
upozorňují na totéž, bohužel 
až dosud nebyli bráni vážně. 
Na závěr se omluvil českým 
občanům za komplikaci jejich 
života toho dne. 

Pražské memorandum
podpořilo 14 organizací ze-
mědělců z 9 členských zemí 
EU. Konkrétně se jednalo 
o zástupce zemědělských ko-
mor a organizací Visegrádské 
skupiny ( Česká republika, 
Maďarsko, Polsko, Sloven-
sko) a Bulharska, Chorvatska, 
Estonska, Litvy a Rumunska. 
Memorandum obsahuje 9 
základních požadavků. Čtyři 
jsou krátkodobé, pět dlou-
hodobých. Týkají se nákladů 
a potencionálního omezová-
ní produkce. Nejedná se ale 
jen o Memorandum signatá-
řů. Je to výzva všech země-
dělců celé Evropy.

Ing. Michal Vokřál, CSc.

PUBLICISTIKA

Pražské memorandum a nutnost 
mezinárodní spolupráce
Ten den jsem si připadal, 
jako v nějakém absurdním 
fi lmu.

Podle časového itineráře jsem 
se ráno za intenzivního deště 
dostavil na místo „natáčení“, 
na volnou plochu před praž-
ské Kongresové centrum. 
U východu z metra studentky 
rozdávaly Pražanům česká 
jablka nebo české brambory. 
Jednalo se o hapenning „Po-
slední česká jablka a české 
brambory“, kterým jako mi-
noritním plodinám hrozí nej-
větší nebezpečí redukce jejich 
pěstování. .Uprostřed plochy 
byly rozmístěny velké plaká-
ty s nápisy „Bez farmářů není 
budoucnost!“, „Ne zelenému 
fanatismu“, „Férové podmín-
ky pro všechny zemědělce“ 
a žlutý stan. Kolem něho si 
televizní štáby rozmisťovaly 
kamerové stativy a mikrofony. 
Pod mostní konstukcí se před 
deštěm ukrývali hlavní aktéři 
venkovní tiskové konfrence. 
V době jejího zahájení v dáli 
přijížděly autobusy s ministry 
zemědělství EU na „neformál-
ní“ setkání…. 

Kdy jindy, 

když ne v termínu setkání mi-
strů zemědělství EU a české-
ho předsednictví EU. Tisková 
konference pořadatelů Agrár-
ní komory a Zemědělského 
svazu se konala 15. Září. V té 
době již po cele ČR jezdily 

po silnicích traktory a samo-
jízdné stroje patřící „velkým“ 
zemědělcům, kteří tím upo-
zorňovali na absurdity, které 
EU zakazuje zemědělcům 
(orba). Ministři jejich pohyb 
samozřejmě ten den nesledo-
vali. Je to asi škoda. Možná, že 
by museli konstatovat, že po-
dobně velké stroje, stejných 
značek jezdí i v jejich mateř-
ských zemích, a že jejich počet 
se nadále zvyšuje. Je to pocho-
pitelné. I na Západě velikost 
farem roste a počet lidí ochot-
ných pracovat v zemědělství 
i nadále klesá. Současně ale 
roste i počet obyvatel na ze-
měkouli. Odhady hovoří o po-
čtu 10 miliard v roce 2050. 
Ty bude potřeba nasytit. Mo-
mentálně si to vedení EU ne-
uvědomuje, ale příští krize, 
může být potravinová a vý-
razně horší než komplex krizí 
současných, které jsou ekono-
mické, energetické a válečné 
díky válce na Ukrajině 

Putin jako alibi

V českých zemích bývalo zvy-
kem, hlavně od nezemědělců, 
že za každý nezdar mohlo 
„jaro, léto, podzim, zima a im-
perialismus“. A tak se nelze 
divit ani tomu, že lídři EU ( 
von der Leyonová a Timmer-
mans), podobně využívají 
Putina jako alibi kryjící kiksy 
a nedomyšlenosti EU a jejich 
států. Putin ale nepřikázal 
EU a Německu energetic-

kou transformaci – odstranit 
stabilní jaderné elektrárny 
i uhelné elektrárny a nahradit 
je těmi na ruský plyn. Stejně 
tak nepřikázal Zelenou do-
hodu s tvrdým vlivem na ze-
mědělství nejen v Česku, ale 
i všech zemích EU, bez znalos-
ti dopadových studií. 

Mezinárodní spolupráce

Stalo se přesně to, co slyšíme 
velmi často jako výzvu z „po-
mazaných“ úst: spojení, sjed-

Hovoří předseda ZS ČR Martin Pýcha

„Poslední česká jablka a české brambory“

INZERCE
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Země Živitelka představila 
nové držitele „Zlatého klasu“
Tradiční součástí agrosalonu Země Živitelka je udílení cen Zlatý 
klas, které vyhlašuje Ministerstvo zemědělství ČR. Ani letošní 
48. ročník, jenž proběhnul v termínu 25. – 30. srpna 2022, nebyl 
výjimkou a nejlepší vystavené exponáty tak opět byly oceněny 
tímto prestižním titulem vyzdvihujícím a propagujícím špičkové 
výrobky a novinky z oblasti agronomie, zootechniky, mechaniza-
ce, potravinářství a služeb pro zemědělství i venkov. V závislosti 
na svém zaměření byly přihlášené exponáty rozděleny do čtyř 
kategorií – rostlinná výroba, živočišná výroba, mechanizace 
a potravinářská výroba.

Odborná komise složená ze 
zástupců Ministerstva ze-
mědělství ČR, odborného 
školství, výzkumných ústa-
vů, kontrolních institucí ze-
mědělsko-potravinářského 
komplexu a Výstaviště České 
Budějovice a.s. posoudila při-
hlášené exponáty a následně 
vybrala ty nejlepší, kterým byl 
udělen diplom Zlatý klas s vý-
stavní cenou. Kromě tohoto 
ocenění může porota udělit 
i zvláštní cenu za mimořádný 

přínos pro ochranu životního 
prostředí (v případě potravin 
za mimořádné kvalitativní 
parametry a vlastnosti) „Zla-
tý klas s kytičkou“.

Cenu získala nová odrůda 
pšenice i archaické druhy

V kategorii „Rostlinná vý-
roba“ bylo přihlášeno šest 
exponátu. Ocenění titulem 
„Zlatý klas“ nakonec získala 
Odrůda ozimé pšenice AF 

Zora (pěstitel Agrotest fyto, 
s.r.o.). Jde o odrůdu registro-
vanou v roce 2021, která se 
vyznačuje černě zbarveným 
zrnem a je určena k výrobě 
standardních i speciálních 
potravin se zvláštním nutrič-
ním přínosem. Oceněna byla 
rovněž Mapa vhodnosti pod-
mínek pro výskyt a šíření 
plísně bramboru (vystavo-
vatel Výzkumný ústav bram-
borářský Havlíčkův Brod, 
s.r.o.), jež je volně přístupná 

na internetových stránkách 
vubhb.cz a dostupná z řady 
dalších internetových por-
tálů. Cenu si vydobyl i Sléz 
přeslenitý ev. Holina (pěs-
titel Zemědělský výzkum, 
spol. s.r.o.). Aktuálně je tento 
rostlinný druh využíván jako 
jednoletá pícnina ve směsích 
a jako meliorační plodina 
pro antropogenně poškoze-
né půdy.

Ocenění „Zlatý klas s kytič-
kou“ pak získala dvojice expo-
nátů - Odrůda pohanky seté 
ROSE (pěstitel OSEVA vývoj 
a výzkum s.r.o.), která je nově 
vyšlechtěnou karmínově kve-
toucí odrůdou pohanky seté 
a Kolekce českých vyšlech-
těných „archaických druhů 
pšenic“ (pěstitel Ing. Jiří Her-
muth a tým Genové banky 
Praha). Hlavním bene item 

těchto druhů pšenic pro pro-
ducenty a konzumenty je 
jejich nutriční kvalita zrna, 
především pak vyšší obsah 
bílkovin a minerálů.

V kategorii „Živočišná výro-
ba“ se utkala také šestice ex-
ponátů, z nichž nakonec po-
rota vybrala tři, které získaly 
ocenění „Zlatý klas“. Jedním 
z nich se stal starokladrub-
ský plemenný hřebec Rudol-
fa Rydia XI (chovatel Národní 
hřebčín Kladruby nad La-
bem). Charakterní hřebec byl 
do plemenitby zařazen v loň-
ském roce a v hřebčíně je 
využíván v zápřeži i pod sed-
lem. Avizovanou cenu získala 
rovněž „kotelnice“ (výrobce 
Výzkumný ústav živočišné 
výroby, v.v.i.), což je kruhová 
ohrada sloužící pro ochra-
nu ovcí před útoky velkých 
šelem. Třetím oceněným ex-
ponátem v kategorii se stala 
Krmná směs pro kuřata ob-
sahující konopné a lněné se-
mínko “ (výrobce Výzkumný 
ústav živočišné výroby, v.v.i.). 
Kompletní krmná směs obsa-
huje 4 % konopného semín-
ka z nepsychotropních odrůd 
konopí a 6 % lněného extru-
dovaného semínka.

Nejvíce obsazené 
kategorie

Deset exponátů pak soupeři-
lo v kategorii „Mechanizace“. 
Porota ocenila „Zlatým kla-
sem“ Multifunkční robotický 
systém „Roboton“ (výrobce 
TERMS a.s.) jenž představuje 
soubor celosvětově dostup-

ných řešení z oblasti automa-
tizace, robotiky, vyhodnoco-
vání obrazu, navigace, umělé 
inteligence a neuronových 
sítí. Rovněž další oceněný 
exponát zastupoval progre-
sivní technologii pro analý-
zu živin v aplikované kejdě 
VAN-CONTROL 2.0 (výrobce 
ZUNHAMMER GmbH) – díky 
tomuto světově jedinečnému 
systému je aplikace kejdy 
stejně přesná a moderní me-
toda hnojení, jako je použití 
minerálních hnojiv. Do tře-
tice byl v kategorii ohodno-
cen také polopásový traktor 
CLAAS Axion 960 Terra Trac 
(výrobce CLAAS KGaA mbH), 
vyvinutý pro dopravu i těž-
kou práci na poli. 

Nejvíce exponátů – tři-
náct – se utkalo v kategorii 
„Potravinářství a zpraco-
vatelský průmysl“. Ocenění 
„Zlatý klas“ si nakonec vy-
dobyl Ovesný chléb (výrob-
ce PENAM, a.s.) vyrobený 
z celozrnné ovesné mouky, 
která je lehce stravitelná a je 
bohatým zdrojem vlákniny. 
Avizované ceny se dočkala 
i Písecká krkovička/Pršuto 
z krkovice (výrobce MASO 
UZENINY PÍSEK, a.s.), jež je 
vyráběná z nejvybranější 
partie vepřové krkovice, ruč-
ně nakládaná do směsi koření 
a poté uzrálá formou fermen-
tace na bukových štěpkách. 
Porota ocenila také Směs 
mouky pro přípravu pečiva 
na bázi inulinu (výrobce Vý-
zkumný ústav bramborářský 
Havlíčkův Brod, s.r.o.) - do-
káže těsto výrazně osladit 
a vzniklé pečivo je přitom 
vhodné i pro diabetiky. Cenu 
„Zlatý klas s kytičkou“ si vy-
sloužila Vratislavická kyselka 
přírodní 750 ml (výrobce Kitl 
s.r.o.) – tato minerální voda je 
výjimečná vysokým obsahem 
křemíku.

Udělování cen „Zlatý klas“ 
se stalo za dobu své existence 
prestižní záležitostí a výrobci 
oceněných produktů považu-
jí získání ceny za významný 
přínos pro prezentaci a publi-
citu svých výrobků. Velký ob-
chodní význam má pro oce-
něné irmy možnost používat 
diplom a logo Zlatého klasu 
daného roku - a to již od oka-
mžiku vyhlášení výsledků.

PEZ

Expozici Koeckelingu reprezentoval Petr Formánek

Novinky představila společnost RAVAK Rožmitál

Úspěšný prodej techniky na zpracování dřeva od společnosti P+L Z expozice společnosti ZETOR ČR

Zástupci společnosti AGROVO pan Opatřil (zleva) a pan Švan

Ocenění se slavnostním přípitkem
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Ocenění pro šlechtitele z Troubska

Pane řediteli, oceněná 
odrůda slézu přeslenité-
ho (ev. Holina), kterou lze 
využít jako pícninu i jako 
meziplodinu, je již mno-
žena na plochách v ČR. Jak 
dlouho trvalo vyšlechtění 
této nové odrůdy a co bylo 
hlavním podnětem pro 
její vznik?
„Šlechtitelský proces je ča-
sově velmi náročná práce 
a mnohdy ho lze počítat 
na desetiletí. Odrůda Holi-
na oceněná Zlatým klasem 
byla registrována v roce 
2018 a několik let předtím 
byly opakovaně prováděny 
výběry těch nejkvalitněj-
ších komponent, z nichž 
odrůda vznikla. Tato nová 
odrůda je do značné míry 
pokračovatelem vůbec jed-
né z prvních odrůd, které 
vznikly na troubském pra-
covišti ještě v minulém sto-
letí. Původní odrůda byla 
restringována a nahrazena 
odrůdou moderní. A tím 
hlavním motivem bylo roz-
šířit spektrum druhů, které 
troubské pracoviště nabízí 
farmářům pro pícninářské 
využití i jako meziplodinu.“ 

Sléz přeslenitý není 
v našich podmínkách pří-
liš využívanou plodinou 
(meziplodinou), přestože 
má mnoho předností. Po-
zorujete vzrůstající zájem 
o tuto plodinu ze strany 
zemědělců, nebo oseté 
plochy u nás spíše stagnu-
jí? Případně, jaký je zájem 
o odrůdu Holina v zahra-
ničí?
„S přihláškou do soutěže 
o Zlatý klas jsme čekali ně-
kolik let po registraci. A to 
z jednoho prostého důvodu 
- chtěli jsme si ověřit, zda 
o odrůdu bude zájem a ne-
skončí v zásuvce. 

Osivo je v prodeji od roku 
2018. V roce 2017 bylo za-
hájeno předstihové množe-
ní odrůdy. Od roku 2018 se 
roční produkce pohybuje 
v jednotkách tun, od začát-
ku pěstování této odrůdy 
její výměra přesáhla kumu-
lativně 15 hektarů množe-
ní a bylo vyprodukováno 
více než 10 tun osiva. Toto 
množství by při plném výse-
vku v monokultuře vystači-
lo na osetí 710 hektarů.

Většina osiv slézu je vyu-
žita ve směsích, kde jsou vý-
sevky jen 3-5 kg/ha. V roce 
2022 byla uzavřena exklu-
zivní licenční smlouva pro 
EU region s francouzskou 
společností Lidea a exklu-
zivní smlouva na odbyt osiv 
mimo ČR.“

Sléz přeslenitý je využí-
ván také jako meliorační 
plodina. Jaký je - podle Vás 
– výhled do budoucna pro 
takovéto plodiny? Ochra-
na půdy je jistě důležitá, 
ovšem neobáváte se, že 
s ohledem na aktuální 

situaci (válečný konflikt 
na Ukrajině, energetická 
krize, nárůst cen vstupů, 
apod.) budou zemědělci 
klást větší důraz na in-
tenzitu výnosů a environ-
mentální aspekty půjdou 
do pozadí?
„Těžká otázka, souhlasím 
s Vámi, že je třeba možná 
více než v minulých letech 
dbát na potravinovou bez-
pečnost a to souvisí s inten-
zivní produkcí v oblastech, 
kde to jde. Na druhé straně 
si zemědělci již ověřili, že 
stálý zelený kryt vytvářený 
i s pomocí meziplodin je 
jedním z faktorů, které ze-
fektivňují zemědělskou pro-
dukci. Snaha o zlepšení půd-
ní fitness by měla být cílem 
každého rozumného hos-
podáře. Nemáme dostatek 
organické hmoty v podobě 
hnojiv z živočišné výroby, 
proto alternativa meziplo-
din je jednou z rozumných 
cest. Nehledě na to, že přes 
všechny současné problémy 
se domnívám, že tento trend 
bude vzrůstat a bude i do-
tačně podporován.“ 

Váš výzkumný ústav je 
velmi aktivní a kromě 
šlechtění nových odrůd se 
zabývá i řadou dalších čin-
ností a výzkumů v oblasti 
zemědělství, potravinář-
ství a biotechnologií. Mů-
žete, prosím, uvést jakým 
zajímavým projektům se 
aktuálně věnujete?
„Začal bych zmínkou o pro-
jektu, který je podporován 
Technologickou agenturou 
ČR v programu Národní 
centra kompetence. Mám tu 
čest v tomto projektu ko-
ordinovat nejvýznamnější 
výzkumná a šlechtitelská 
pracoviště v České republice 
včetně Ústavu experimen-
tální botaniky Akademie věd 
ČR. Hlavním cílem tohoto 
projektu je přinést do šlech-
titelské praxe nové poznatky 
a nakonec i nové šlechtitel-
ské materiály u stěžejních 
plodin pro české zeměděl-
ství. Dalšími novými projek-
ty jsou např. snaha o hledání 
alternativ při současném 
trendu snižování objemu 
a počtu přípravků na ochra-
nu rostlin. Snažíme se hledat 
nové fyzikální metody pro 
ošetření osiva či pracovat 
i s alternativami ve formě 
biologické ochrany. Zajíma-
vé jsou z našeho pohledu 
i projekty zaměřené na tech-
nologie omezující větrnou či 
vodní erozi.“ 

Kromě toho, že stojíte 
v čele společností VÚPT 
a ZVT, zastáváte již více 
než rok funkci předsedy 
předsednictva České aka-
demie zemědělských věd. 
Jak hodnotíte své dosa-
vadní působení na této 
pozici – daří se plnit Vaše 
vize, nebo jste původní 

představy přehodnotil? 
„Ve druhém funkčním obdo-
bí v pozici předsedy před-
sednictva ČAZV se snažím 
naplňovat - v úzké spolu-
práci se všemi členy před-
sednictva i pracovníky se-
kretariátu - hlavní roli naší 
akademie a tou je expertní 
činnost při přípravě strate-
gických dokumentů týkají-
cích se výzkumu v resortu 
zemědělství. Jsem velmi rád, 
že vláda České republiky 
v srpnu tohoto roku schvá-
lila Koncepci výzkumu v re-
sortu zemědělství 2023+. 
Akademie vypracovala od-
bornou část této koncep-
ce a jsou v ní re lektovány 
současné trendy v zeměděl-
ském výzkumu, jejichž reali-
zace by měla významně při-
spět k trvalé udržitelnosti 
zemědělské, potravinářské 
a lesnické činnosti. Hlavní-
mi klíčovými oblastmi kon-
cepce jsou bioekonomika, 
Smart zemědělství a reakce 
na globální změny. V návaz-
nosti na koncepci je nyní 
dokončován i text nového 
výzkumného programu Mi-
nisterstva zemědělství. Aka-
demie se snaží sehrávat také 
určitou koordinační roli 
a ve spolupráci s minister-
stvem pořádá např. pravidel-
ná setkávání s poslanci par-
lamentu, senátory či setkání 
ředitelů výzkumných orga-
nizací resortu. Za tuto práci, 
se domnívám, se nemusíme 
stydět. Určitě je ale mnoho 
oblastí např. ve vnitřní ko-
munikaci akademie, které je 
potřeba zlepšovat a nejsem 
s nimi spokojen.“ 

Jakým způsobem výše 
zmiňovaná - ne příliš příz-
nivá – situace na politické 
a ekonomické scéně ovliv-
ní (nebo již ovlivňuje) 
vědeckou a výzkumnou 
práci v odborných insti-
tucích? Nehrozí krácení 
finančních prostředků 
poskytovaných na vý-

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s. r.o. (VÚPT) a Zemědělský 
výzkum, spol. s r.o. (ZVT) z Troubska jsou již tradičními účast-
níky mezinárodního veletrhu Země Živitelka, kde se prezentují 
ve společné expozici s dalšími výzkumnými pracovišti. Všechny 
tyto instituce letos přihlásily do soutěže o „Zlatý klas“ celkem 
pět exponátů a výsledkem bylo získání pěti ocenění. Jeden 
z úspěšných exponátů pochází přímo „z dílny“ VÚPT a ZVT a sice 
odrůda slézu přeslenitého Holina. Nejen o oceněné pícnině, nám 
několik slov prozradil ředitel troubského výzkumného ústavu 
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. 

Oceněný exponát sléz krmný.

zkum? Změní se priority 
v zemědělském výzkumu 
či zemědělství obecně? Je 
podle Vás současná situa-
ce hrozbou, nebo naopak 
impulsem ke změně? 
„Můj aktuální pohled na další 
rozvoj aplikovaného výzku-
mu je stále ještě více opti-
mistický, než pesimistický. 
Právě krizové situace – co-
vidovou pandemií počína-
je, přes válečný kon likt, až 
po současnou ekonomickou 
krizi - dle mého ještě více 

zdůrazňují nutnost rychlých 
a efektivních inovací. Krá-
cení prostředků na výzkum 
by bylo velmi krátkozrakým 
řešením, byť rozumím tomu, 
že při stále se prohlubujícím 
de icitu státního rozpočtu to 
může být velmi lákavé. Sna-
žíme se nejen přes Akademii, 
ale i Asociaci výzkumných 
organizací přesvědčovat poli-
tiky, že tyto investice se nikdy 
neztratily. Je ale samozřej-
mě pravda, že vysoká míra 
in lace, energetická krize, 

neskutečně rostoucí ceny 
vstupů jsou faktory, které bu-
dou nutně znamenat změny 
v chování nejen výzkumných 
organizací. I z tohoto důvodu 
je mojí ilozo ií stále více se 
zapojovat do mezinárodních 
projektů a jsem rád, že se 
nám to v poslední době daří.“

Děkujeme za rozhovor 
a přejeme mnoho dalších 
úspěchů.

Ptala se: Petra Bártlová
Foto: Archiv VÚPT, spol. s.r.o."

Tým pracovníků VÚPT (zleva): Hana Smejkalová, Jan Nedělník a Helena Hutyrová.

INZERCE
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Druhá zemědělská revolu-
ce se odehrála ve dvacátém 
století a jejími hlavními fe-
nomény byl rozvoj techni-
ky, šlechtění nových odrůd 
a také chemizace země-
dělské výroby. Taktéž byla 
ve znamení přechodu od ma-
lovýroby k velkovýrobě. Tyto 
skutečnosti vedly ke zvyšo-
vání produktivity práce, vý-
nosů i rentability výroby.

Ve 21. století probíhá 
nová zemědělská revoluce 
spojená s biotechnologiemi 
a s novými a zjednodušený-
mi pěstitelskými technika-
mi. Hlavním cílem je pokra-
čovat ve zlepšování výnosů 
a zároveň co nejvíce omezo-
vat tlak na životní prostředí 
a globální oteplování.

Každá z těchto zeměděl-
ských revolucí se odehrála 
někde na světě v období sil-
ného demogra ického růstu.

Organizace spojených ná-
rodů se domnívá, že do roku 
2050 bude muset globální 
zemědělství zdvojnásobit 
svou produkci, aby uspoko-
jilo nutriční potřeby rychle 
rostoucí, bohatší a velmi ur-
banizované populace, jakož 
i zvýšenou poptávku po bi-
opalivech. Z tohoto pohle-
du se současná zemědělská 
evropská politika, zejména 
Green Deal a Farm to Fork 
jeví přinejmenším jako po-
divná až nesmyslná.

Provádění této třetí ze-
mědělské revoluce se však 
střetává s novými problémy, 
které komplikují rovnici:
• změny klimatu, jejichž do-

pady jsou stále více poci-
ťovány

• hospodářská soutěž v sou-
vislosti s využíváním vod-
ních zdrojů

• nedostatek fosilních pa-
liv, potřebných k pohonu 
techniky a výrobě hnojiv

• zhoršení kvality půdy způ-
sobené erozí a znečiště-
ním v zemích s obrovský-
mi zemědělskými podniky, 
které vyžadují masivní po-
užívání chemických hnojiv 
a pesticidů.

Odborníci se uvádějí, že té-
měř 20 % půdy v Evropě je 
vystaveno erozi. Česká re-
publika je bohužel jednou ze 
zemí, kde riziko eroze půdy 
je mnohem vyšší. Eroze je 
však jen jedním z faktorů, 
které způsobují degrada-
ci půdy a snížení její pro-
dukční schopnosti. Dnes 
je známo, že 70% půdního 
fondu ČR trpí zhutněním, 
acidi ikací, poruchami vod-
ního a vzdušného režimu, 
snižováním obsahu humusu, 
poškozením struktury půdy 
a v důsledku toho všeho níz-
kou biologickou aktivitou. 

Přechod zemědělství 
k udržitelnějšímu modelu 
je proto nezbytný a vyža-
duje uvážlivější přístup, po-
kud jde o technické procesy 

a vstupy, jako je postup in-
tegrovaného řízení péče 
o půdu, který vypracova-
la francouzský odborník 
na biostimulace společnost 
Olmix. Tato řešení jsou ori-
entována na podporu pře-
chodu zemědělských podni-
ků na agroekologický model 
hospodaření

Za pomoci zavádění vý-
hodnějších agronomických 
postupů a vysoce výkon-
ných biostimulantů je cílem 
udržitelně zlepšit tři klíčo-
vé faktory pro optimalizaci 
technologií pěstování plo-
din:
1. rozvoj úrodnosti půdy

a posílení její odolnosti 
vůči degradačním fakto-
rům

2. zlepšení kapacity půd-
ních pro ilů pro příjem 
vody a minerálů

3. podpora přirozené nebo 
vyšlechtěné odolnosti 
plodin proti stresovým 
faktorům a patogenům

Tyto tři vzájemně závis-
lé faktory jsou zaměřeny 
na podporu a udržení eko-
logické transformace země-
dělství, čímž se snižuje vyu-
žívání produktů chemických 
syntéz (chemická hnojiva 
a pesticidy) a zároveň umož-
ňují zemědělcům zaručit po-
třebné množství a kvalitu 
produktů prvovýroby.

ŽIVÁ PŮDA: PILÍŘE 
UDRŽITELNÉHO 
ZEMĚDĚLSTVÍ

Půda je považována za pou-
hé médium pro pěstování 
plodin a je příliš často za-
nedbávána nebo dokonce 
týrána. Následkem toho-
to přístupu pak dochází 
ke zhutnění, úbytku orga-
nické hmoty, zasolování, aci-
di ikaci, erozi a dalším nega-
tivním jevům. 

Nicméně, půda pomáhá 
dodávat více než 95% našich 
potravin. Jíst zdravě v do-
statečném množství v první 
řadě znamená výrazně zlep-
šit péči o zdraví půdy!

Úloha biologické aktivity

Půda je v první řadě živým 
prostředím: žížaly a také 
bakterie, houby a aktinomy-
cety jsou mimo jiné klíčový-
mi hráči při přeměně orga-
nické hmoty. V 1 g půdy jsou 
až 3 miliardy živých tvorů, 
což je biomasa 5 t/ha! Žížaly 
dokážou půdu zpracovávat 
až do hloubky 1 metr. Pokud 
je nezabíjíme zbytečnou kul-
tivací. Exemplář na obrázku 
měřil přes 30 cm a jeho věk 
byl 10 až 12 let. Našli jsme 
ho v hloubce 90 cm.

Všechny tyto organismy 
rozkládají zbytky plodin 
a organická hnojiva, aby je 
recyklovaly na minerální ži-
viny přístupné pro rostliny 
a humus.

Humus je páteří půdy. 
Strukturuje ji, zvyšuje její 
úrodnost půdního systému 
a zlepšuje jeho celkové fun-
gování.

Jak lze podporovat tvorbu 
humusu v půdě?

Prvním parametrem potřeb-
ným pro tvorbu humusu je 
přidání organické hmoty bo-
haté na uhlík (zbytky plodin, 
sláma, hnůj, kompost atd.) 
do půdy.

Druhou pákou je podpora 
aktivity mikroskopických 
hub přítomných v půdě, pro-
tože pouze tyto jsou schop-
ny rozkládat molekuly pre-
kurzorů humusu.

Vyvíjejí se nové techno-
logie, jako je technologie 
MIP® SOIL (Mineral Indu-
cer Proces) pro stimulaci 
aktivity hub v půdě.

Technologie MIP SOIL, 
která je začleněna do půd-
ního biostimulantu Ne-
osol, je schopna znásobit 
aktivitu enzymů produkova-
ných houbami v půdě. Tato 
stimulace zvyšuje produkci 
humusu, následně rozvíjí 
aktivitu žížal a podporuje 
tvorbu humuso-jílovitého 
komplexu.

Takže pravidelnou apli-
kací biostimulantu Neosol
mohou zemědělci zlepšit 
strukturu své půdy, zvýšit 
in iltraci vody a snížit zhut-
nění, které brání rozvoji ko-
řenů a snižuje biologickou 
aktivitu půdy.

Úspory a zisky se zvy-
šují s lepší strukturovanou 

půdou: úspory z hlediska 
přípravy půdy, lepší rozvoj 
plodin a vynikající výnosy.

Začleněním biostimulan-
tu Neosol do plodinových 
systémů je zemědělec scho-
pen obnovit zdraví pro-
blémových půd, což vede 
ke zvýšení výnosů a zlepšení 
ekonomiky výroby!

KOŘENY: PRŮZKUMNÍCI 
PODZEMNÍHO SVĚTA

Je obtížné si představit inten-
zivní a udržitelnou rostlin-
nou výrobu, pokud plodiny 
nemají přístup k minerálům, 
které potřebují pro správnou 
výživu. Tato funkce je odpo-
vědností kořenů a rhizosféry 
- oblasti v blízkosti kořenů, 
bohaté na mikroorganismy, 
které žijí v symbióze s rost-
linou. Proto jsou důležité 
dva parametry: vývoj ko-
řenového systému rostliny 
a fungování mikro lóry žijící 
v rhizosféře a zodpovědné 
za asimilaci a mineralizaci.

Vysoce kvalitní kořenový 
systém

Kořen je orgán rostliny, 
který jí umožňuje přijí-
mat vodu a minerály, kte-
ré potřebuje pro svůj růst 
a vývoj. Kořenové systémy 
vyvinuté během životní-
ho cyklu plodin obvykle 

přesahují 100 000 km/ha 
u obilovin. Rychlost kořene 
a jeho růst bude do značné 
míry záviset na struktuře 
půdy a přítomnosti kyslíku. 
Je-li půdní struktura degra-
dována, kořeny nemají pro-
stor nebo sotva pronikají 
do zhutněných oblastí. Takže 
tyto podmínky uvnitř půdní-
ho média výrazně ovlivňují 
hustotu kořenů a v důsledku 
toho prorůstání maximální-
ho objemu půdy, což je zvláš-
tě důležité pro zásobování 
rostlin fosforem a draslíkem.

Dalším parametrem, který 
je třeba vzít v úvahu, je způ-
sob, jakým funguje nadzem-
ní část rostliny. Růst kořenů 
je přímo závislý na růstu 
nadzemních orgánů rostlin, 
protože listy syntetizují uh-
lík, který je stavebním ma-
teriálem tvořícím kořeny. Až 
40% uhlíku, který rostlina 
přijímá fotosyntézou slouží 
k tvorbě kořenové biomasy.

Zvyšte objem biomasy 
a aktivitu mikrofl óry 
zodpovědné za asimilaci 
a mineralizaci
Jednou z mnoha rolí půd-
ních mikroorganismů je 
zajistit minerální asimilaci 
prvků rostlinami. Mikro ló-
ra zodpovědná za asimilaci 
zahrnuje bakterie jako Ni-
trosomonas, Nitrobacter, 
Rhizobium, Bacillus, Pseu-
domonas a houby, jako je 
mykorhiza. Organické formy 
živin transformují do mine-
rálů uvolněných rozkladem 
organické hmoty v půdě 
nebo hnojiva a převádějí je 
do forem, které může rost-
lina asimilovat. Po této bio-
logické přeměně je rostlina 

schopna absorbovat mine-
rální látky, jako je dusík, fos-
for, draslík a síra.

Půdní mikroorganismy 
také musí být schopny syn-
tetizovat enzymy potřebné 
pro tuto konverzi! Proto je 
technologie MIP® RHIZO
tak cenná.

Technologie MIP® apliko-
vaná do oblasti rhizosféry 
dodává stopové prvky ne-
zbytné pro enzymatické akti-
vity půdní mikro lóry podíle-
jící se na asimilaci minerálů 
rostlinou. Technologie MIP® 
RHIZO zaručuje dostupnost 
těchto stopových prvků, což 
vede ke zlepšení přeměny 
minerálních živin, jako je 
dusík, fosfor a síra, a k je-
jich lepší absorpci rostlinou. 
Biostimulant rhizosféry 
Primeo S12 obsahuje tuto 
technologii MIP® RHIZO. Pri-
meo S12 uvolňuje do půdy 
oligo-prvky a umožňuje mik-
ro lóře plně zhodnocovat mi-
nerální zdroje a mechanismy 
k získání živin, které potře-
buje pro svůj růst a vývoj.

Tím, že biostimulant koře-
nů a rhizosféry Primeo S12 
zlepšuje účinnost hnojiv, 
zároveň snižuje riziko ztrát 
živin a znečištění vodních 
zdrojů v důsledku vyplavo-
vání dusičnanů a fosfátů. 
Zvyšováním absorpce mine-
rálů rostlinou biostimulant 
Primeo S12 také stimuluje 
lepší růst kořenů, pokud jde 
o jejich hustotu a hloubku 
prokořenění. Tento biosti-
mulant rhizosféry umožňuje 
plodinám, aby přijímaly více 
vody z hloubky půdního 
pro ilu, což je zásadní vý-
hodou v horkých a suchých 
obdobích.

František Václavík

Biologická řešení pro 
současnost i budoucnost
První zemědělská revoluce začala 
v 16. století a byla ve znamení opouštění 
půdy ležící ladem a zavedení střídání plo-
din s obilovinami a pícninami, kdy plodi-
ny následují jedna druhou.

CO UMÍME OVLIVNIT APLIKACÍ MIP® RHIZO

Množství dusíku ve vrstvě půdy do 30 cm

 N-minerální 20–200 kg/ha
 N půdní biologie 500 kg/ha
 N v organické hmotě 2–6000 kg/ha
 N v půdním vzduchu ~ 500 kg/ha
 CELKEM 4 000–8 200 kg/ha
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Zdravá zvířata začínají výživou mláďat
Jedním ze základních předpokladů zdravých a produktivních 
zvířat je bezpochyby kvalitní krmivo. A to již od narození. Žád-
ný správný chovatel tedy nepodceňuje výživu mláďat a mladých 
kategorií zvířat. A pokud chce mít jistotu, že zvolil správně, pak 
vsadí na produkty z nabídky společnosti VK-Drcman s.r.o. Tato 
výživářská irma se zaměřuje především na krmiva a krmné do-
plňky pro mláďata, ovšem bohaté portfolio zahrnuje i speciální, 
doplňková a minerální krmiva pro všechny kategorie hospodář-
ských zvířat. 

Tři desetiletí zkušeností

Úctyhodných 30 let již fungu-
je na našem trhu společnost 
dodávající krmiva pro hos-
podářská, užitková, domácí 
i zájmová zvířata. Firma, síd-
lící v Němčicích u Holešova, 
vznikla z bývalé kooperační 
míchárny, sušičky a tvarovny 
krmiv a nejprve pokrývala 
poptávku zemědělské pr-
vovýroby v nebližším okolí. 
O kvalitní produkty se však 
začali farmáři a chovatelé za-
jímat se stále větší intenzitou 
a i ze vzdálenějších destinací. 
Na základě toho se začala vý-
robna krmiv rozvíjet – z po-
čátku spočíval nosný pro-
gram v produkci tukových 
násad, jež se využívaly jako 
energetický doplněk v krm-
ných směsích pro drůbež. 

Restrukturalizace v živo-
čišné výrobě se však odrazi-
la i na poptávaném složení 
krmiv a krmných doplňků. 
A irma VK-Drcman pružně 
reagovala a odstartovala no-
vou etapu výrobního progra-
mu, v němž hlavní roli hrají 
kompletní i doplňkové krmné 
směsi pro monogastry a po-
lygastry. A s tím, jak rostlo 
povědomí o této společnos-
ti na trhu, rostla i její dobrá 
pověst, kterou si vysloužila 
zejména svou vstřícností 
vůči požadavkům zákazní-
ků, kdy pro VK-Drcman není 
problém vyrobit menší šarži 
krmiv nebo vyhovět speci ic-
kým potřebám i méně obvyk-
lých druhů a kategorií zvířat. 
V současností tak „gró“ výro-
by spočívá ve výrobcích pro 
mláďata, speciálních doplň-
kových krmivech a minerál-
ních i doplňkových krmivech 
pro všechny kategorie hos-

podářských zvířat – a to jak 
pro potřeby velkoodběratelů, 
tak i pro drobnochovatele. 
Nelze opomenout ani krmiva 
pro ekologické chovy a me-
dikovaná krmiva vyráběná 
v souladu se Zákonem o lé-
čivu. Samozřejmostí je pak 
i servis, odborné poradenství 
a rozvoz krmiva po celé Čes-
ké republice. 

Kvalitní krmiva vznikají 
v moderním prostředí

Bez moderních výrobních li-
nek si v současnosti produk-
ci kvalitních krmiv ani nelze 
představit. To v Němčicích 
dobře vědí a proto i v are-

álu VK-Drcman fungují dvě 
samostatné výrobní linky 
– jedna na výrobu premixů 
a minerálních krmiv, druhá 
je pak určená pro kompletní 
a doplnkové krmné směsi. 
Díky rozsáhlé účelové re-
konstrukci, které se obě tyto 
linky v minulosti podrobily, 
je zaručena maximální přes-
nost a kvalita výroby, jež je 
počítačově řízená a s mnoha 
kontrolními body. Dalším 
krokem, který znamenal 
podstatné zkvalitnění ne-
jen krmiv pro mláďata, ale 
i speciálních výrobků, byla 
instalace technologie na hyd-
rotermickou úpravu surovin. 
Jde o zařízení JET SPLODER, 
jež umožnilo další rozšíření 
výrobního programu s cílem 
zvýšení stravitelnosti krmiv. 

 Velký průlom ve vý-
robě pak nastal v roce 2019, 
kdy irma uvedla do provozu 
novou granulační linku. Ta 
má oproti staré výrobní lin-
ce nejen dvojnásobný výkon 
(tzn. vyprodukuje 4,5 tuny 
krmiva/hod.), ale výrazně 
se zlepšila i kvalita výrobků. 
Zhruba o dva roky pozdě-
ji byla v návaznosti na tuto 
granulační linku instalována 
automatická pytlovací linka 
se zakladačem pytlů na pale-
ty a robotem. Důvodů k těm-
to krokům je vícero – jednak 
je stále větším problémem 
sehnat do výroby spolehlivé 
zaměstnance a je proto ne-
zbytné nahrazovat lidskou 
sílu technikou. Dalším důvo-
dem je i neustále se zvyšující 
objem produkce a tím nut-
nost maximálně zefektnivnit 
veškeré pracovní operace.

Vyvážené krmení telat 
aneb základem je správně 
nastartovaný bachor

Jak již bylo několikrát zmí-
něno – specialitou společ-
nosti VK-Drcman je výživa 

mláďat. Není pochyb o tom, 
že jde o náročnou disciplí-
nu, jelikož škody, napáchané 
nevhodnou výživou na mlá-
ďatech, se často negativně 
podepíší na zdraví a užitko-
vosti dospělých zvířat. Kva-
litní a vyvážená výživa mlá-
ďat je tedy velkou výzvou 
a zodpovědností – a irma 
VK-Drcman se jí rozhodně 
nebojí. Pádným důkazem je 
kupříkladu slamnatý startér 
pro telata PALEAMIX, s nímž 
výrobce slaví úspěch prak-
ticky ve všech chovech, kde 
jej pro výživu telat využívají. 
Vysoce strukturální startér 
obsahuje hydrotermicky 
upravené obiloviny, kukuři-
ci, sójové boby a rohovník. 
Krom toho je ve směsi i ře-
zanka sena a slámy, která je 
zárukou optimálního stimu-
lačního efektu pro rozvoj 
bachorových papil od nej-
ranějšího věku telete. Směs 
obsahuje vysoce využitelné 
a stravitelné živiny, čímž je 
podpořen optimální růst 
telat. Díky vynikajícím chu-
ťovým vlastnostem vzniká 
rychlý návyk a stabilita dob-
rého příjmu telaty. Řezanka 
je naštípána na ideální dél-
ku 2 cm – to se prokázalo 
jako nejvhodnější velikost 
podporující rozvoj bacho-
rových papil a tonus stěny 
předžaludku. Takto krmené 
jalovičky tedy mají ty nejlep-
ší předpoklady, aby dospěly 
ve vysokoprodukční dojnice 
schopné přijmout požadova-
né množství sušiny. Další vý-
hodou tohoto produktu je, že 
zajišťuje nejen živinové, ale 
i tolik potřebné mechanické 
nasycení rostoucích zvířat 
– a to souběžně. Klesá tak 

riziko vzniku bachorové aci-
dózy a souvisejících poruch 
trávení. Zdravá a prosperu-
jící telata s dobrou imunitou 
jsou nepochybně snahou 
každého chovatele skotu – 
není proto divu, že poptávka 
po startéru roste a společ-
nost VK-Drcman vychází této 
poptávce vstříc průběžným 
navyšováním výroby. 

Pozoruhodný PALEAMIX 
je ale jen jedním z mnoha 
produktů, které němčická 
irma nabízí pro krmení te-

lat. Výživa nejmladších ka-
tegorií skotu (tj. od narození 
až do šesti měsíců věku) je 
specializací společnosti VK-
-Drcman. Z uceleného pro-
gramu výživy telat určitě 
stojí za „vypíchnutí“ i TEL-
MIX. Teno startér obsahují-
cí hydrotermicky upravené 
obiloviny, kukuřici a sójové 
boby má vynikající chuťové 
vlastnosti a zajišťuje velmi 
dobrý a rychlý růst telat. 
Kromě optimálního obsahu 
kvalitních proteinů, vyso-
kého obsahu energie a stra-
vitelné vlákniny, je samo-
zřejmostí obsah veškerých 
esenciálních minerálních 
látek, vitamínů a mikroprv-
ků tak, aby byl v maximální 
míře podpořen zdravotní 
stav a vitalita telat. 

VK-Drcman – protože 
zvířata vědí...

Za zmínku určitě stojí i po-
měrně široká nabídka pro-
duktů v biokvalitě, jejichž 
výrobou se VK-Drcman za-
bývá již několik let. Firma 
je registrována prostřed-
nictvím certi ikační orga-
nizace BIOKONT CZ, s.r.o. 

a vyráběná biokrmiva lze vy-
užívat v ekologickém země-
dělství v souladu s Naříze-
ním Rady (ES) č. 834/2007 
a Nařízením komise (ES) 
č. 889/2008. Suroviny pro 
výrobu směsí nakupuje spo-
lečnost VK-Drcman přímo 
od zemědělců v biokvalitě 
a při míchání pak přidávají 
mikroprvky, které je možné 
v ekologické výrobě zařadit 
do všech typů krmiv a vita-
míny do krmiv pro monogas-
try. Zájem o tato krmiva ros-
te. Je to trend, který souvisí 
i se vzrůstající poptávkou 
po bioproduktech u koneč-
ných spotřebitelů.

Nutno dodat, že společ-
nost VK-Drcman od svého 
samého počátku spolupra-
cuje s odborníky na výživu 
zvířat. Při vývoji nových 
krmných směsí a doplňků 
tak berou v potaz nejen po-
žadavky praxe (např. vzrůs-
tající užitkovost hospodář-
ských zvířat), ale i odborné 
poznatky z výzkumu – a to 
nejen tuzemského. Recep-
tura však zůstává vlastní. 
Maximální kvalita výrobků 
a spokojenost zákazníků 
jsou pro VK-Drcman abso-
lutní prioritou. Celý proces 
organizace výroby a prodeje 
je tak zahrnut pod systém 
managementu jakosti. Ostat-
ně, největšími odborníky 
na optimální složení krmiva 
jsou nakonec sami strávní-
ci. A s chutí zkonzumovaná 
předložená krmná dávka je 
asi tím nejpádnějším důka-
zem, že to ve irmě VK-Drc-
man zkrátka umí. 

Text: Petra Bártlová
Foto: autorka a archiv VK-

-Drcman s.r.o. 

Výživa telat je specialitou VK-Drcman. 

Výrobní areál se nachází v Němčicích u Holešova.
Moderní výrobní a pytlovací linky jsou zárukou maximální 
kvality krmiv. 

Firemní prodejna nabízí pestrý výběr krmiv i dalšího zboží.
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Pastevní areály od irmy AGROTRANS

Z pohledu posledně jmenova-
ných představuje termín pas-
tvina soubor stavebně tech-
nických a technologických 
prvků, které jsou nezbytné 
pro zabezpečení bezproblé-
mového pobytu zvířat ve vy-
mezené oblasti. Při realizace 
záměru vytvořit zabezpeče-
nou pastvinu nebo jiným slo-
vem ohradu, je nezbytné vzít 
v úvahu několik kritérií.
• oplocení (ohrazení) pastviny
• napájení zvířat
• vybavení pro příkrm zvířat
• prostor pro manipulaci se 

zvířaty
a v návaznosti na to případné 
zimoviště.

Protože se problematikou vý-
stavby a vybavení pastevních 
areálů zabýváme již takřka 
30 let, dovolte mi několik ko-
mentářů z naší praxe.

Oplocení pastvin

Pokud máte jasnou představu 
v tom, že plánujete vybudovat 
trvalé oplocení a oplocenou 
pastvinu využívat s výhledem 
mnoha let, udělejte to správ-
ně hned od počátku. Vybírejte 
materiály s dlouhou životnos-
tí alespoň 15-20 let. Pokud 
zvolíte variantu dřevěných 
kůlů, nejvhodnějším materiá-
lem se jeví akátové dřevo, kte-
ré jako jedno z mála má do-
statečně dlouhou životnost. 
Podobně lze použít i kůly be-
tonové nebo kovové.

V závislosti na techno-
logii zapravení dřevěných 
kůlů do země (strojové za-
tloukání, předvrtání otvorů, 
ruční zatloukání) vybírejte 
sortiment kůlů s co největ-
ším průměrem. Než začnete 
kůly do země zapravovat, je 
třeba mít již předem jasnou 
představu, kde budou brány 
a po obvodu ohrady si vy-
typovat rohy a lomy, které 
vyžadují vyztužení průběž-
nou, rohovou nebo bránovou 
zpevňující konstrukcí. Tyto 
konstrukce jsou páteří oplo-
cení a zpevňují celou budo-
vanou ohradu. Obecně také 
platí, že rohové kůly musí být 
zapraveny do země hloubě-
ji než kůly průběžné. To, že 
jste opěrné konstrukce pro-
vedli správně, se projeví při 
napínání vodorovných prvků 
oplocení. 

Jako vodorovný prvek při 
stavbě trvalého oplocení po-
slouží nejlépe pozinkované 
dráty, raději s vyšší mechanic-
kou pevností, protože tyto vy-
sokopevnostní dráty lépe odo-
lávají tlaku zvířat na oplocení. 
Protože je dnes již standardem 
použití elektrického ohrad-
níku při oplocení pastvin, má 
použití ocelových drátů s vy-
sokou vodivostí vliv na jeho 
správnou funkčnost, zejména 
na delších úsecích ohrad.

S výhodou především u ma-
lých zvířat nebo u farmových 
chovů zvěře nebo pro zabez-
pečení zvířat proti vlkům lze 
také použít vysokopevnostní 
pletivo se speciální vazbou 
nepohyblivých spojů vodorov-
ných a svislých drátů tohoto 
pletiva. Jedná se o plativa zna-
ček CYCLONE a HAMPTON.

Pamatujte na to, že dráty 
byste měli udržovat napnuté, 
aby zvířata nemohla mezi nimi 
prolézat. Také k tomuto jsou 
určeny napínáky drátu nejlépe 
v kombinaci s kompenzační-
mi pružinami, které se dove-
dou do jisté míry vypořádat 
i s délkovou roztažností drátu 
vlivem teplotních změn. Ač je 
to skoro k neuvěření, běžný 
ocelový drát se může v létě 
prodloužit až o 20 cm na 1 km 
ohrady. U kvalitnějších vyso-
kopevnostních drátů je tato 
hodnota přibližně poloviční.

Při volbě „síly“ vlastního 
elektrického ohradníku, ber-
te v úvahu zejména délku 
oplocení a materiál použi-
tých vodičů. A v neposlední 
řadě, ruku na srdce, svoje 
možnosti a úsilí, které jste 
ochotni věnovat na podsekání 
vodičů oplocení pro zajištění 
správné funkce elektrického 
ohradníku. Čím výkonnější 
zdroj impulsů elektrického 
ohradníku, tím větší je šance 
udržet dostatečně vysoké na-
pětí na vodičích i na dlouhém 
oplocení. Pokud chcete mít 
jistotu plného výkonu elek-
trického ohradníku, budete 
muset vegetaci pod oploce-
ním pravidelně udržovat tak, 
aby se vodič nezkratoval ros-
toucí vegetací. 

V reakci na komunika-
ci s našimi zákazníky se 
do našeho sortimentu elek-
trických ohradníků značky 
GALLAGHER a HORIZONT 
začíná stále více prosazovat 

i využití solárních panelů jako 
zdroje energie pro dobíjení 
baterií, které se používají v lo-
kalitách bez přístupu k elek-
trické síti 230 V. Chtěl bych 
upozornit na skutečnost, že 
výkon (velikost) solárního 
panelu je třeba dimenzovat 
s ohledem na spotřebu zdroje 
elektrického ohradníku a ka-
pacitu připojených baterií. 
Neváhejte nás kontaktovat 
pro řešení Vašeho konkrétní-
ho systému.

V posledních několika le-
tech se objevil u nás nový 
fenomén – výskyt vlka obec-
ného. Z jedné strany přísně 
chráněný a velebený za pří-
nos v naší krajině a z druhé 
strany predátor, který nere-
spektuje skoro nic, protože 
nemá v naší krajině přiroze-
ného nepřítele. Průběžně se 
zvyšující škody na pasených 
stádech se promítají i do mož-
ností získat inanční podporu 
na vybudování takového typu 
oplocení, které má pomoci 
zvýšit zabezpečení paseného 
stáda před útoky vlků. Za-
svěcení hovoří i o speciálním 
zabezpečení zimovišť nebo 
výběhů vysokým oplocením 
tam, kde se telí krávy nebo 
bahní ovce.

Napájení a příkrm zvířat

Chovatel, který má v pastev-
ním areálu zdroj vody, získává 
obrovskou výhodu před ostat-
ními, kteří vodu na pastviny 
musí dovážet v cisternách. 
Doprava vody stojí nemalé 
prostředky a zabere spoustu 
času. Zkuste ještě jednou pro-
věřit možnost, zda se přímo 
v pastevním areálu nebo po-
blíž nevyskytuje zdroj vody 
pro napájení zvířat, který 
byste mohli využít. Zajistit 
si trvalý zdroj vody na pas-
tvinách je ta nejlepší inves-
tice s rychlou návratností. 
S ohledem na dlouhodobý 
vývoj počasí u nás, které se 
vyznačuje dlouhými perioda-
mi bez srážek je to i nezbytná 
nutnost pro efektivní provoz 
na pastvinách a venkovních 
zimovištích. Vhodně lze pak 

například využít i nezámrzné 
míčové napáječky značek MI-
RAFOUNT či LA BUVETTE pro 
celoroční provoz. 

Technologický pokrok na-
bízí i nové možnosti čerpání 
vody s využitím čerpadel po-
háněných z 12 V baterií, které 
po doplnění několika solár-
ních panelů či větrné turbíny 
zajistí dodávku vody i v od-
lehlých lokalitách. Nicméně 
připojení alespoň sezónního 
napájecího systému na vodo-
vodní řad je stále tou nejjed-
nodušší variantou.

Zpevnění povrchu pastviny 
v okolí napájecího místa je 
přehlíženým aspektem péče 
o pastvinu. Přitom je to nejví-
ce zatížené místo, které by si 
určitou investici jistě zaslou-
žilo. Položené betonové pa-
nely nebo ještě lépe polove-
getační rošty splní dobře svou 
funkci a z pastevního areálu 
zmizí obvykle do hloubky roz-
šlapaná bažina.

Projevy klimatických změn 
nám přináší každoročně delší 
a delší období s minimálními 
srážkami. Na spoustě lokalit 
se tak na pastvinách praktic-
ky zastaví obrůstání travou 
a je třeba přikročit k dokrmo-
vání zvířat. Naštěstí není dnes 
problém najít vhodné vybave-
ní pro zajištění příkrmu v po-
době krmných žlabů nebo 
krmelců na balíky píce, např. 
od značky JOURDAIN. Pro-
hlédněte si náš katalog a jsme 
přesvědčeni, že tam naleznete 
vhodné řešení.

Manipulace se zvířaty

Všeobecně lze konstatovat, že 
jakákoliv manipulace se zvířa-
ty je náročný a stresující úkon 
jak pro zvířata, tak pro chova-
tele. Jedním z nejdůležitějších 
kritérií je dostatečná pevnost 
a bezpečnost vlastního mani-
pulačního zařízení. Nejrozší-
řenějším typem manipulační 
ohrady je sestava z kovových 
panelů CORAL doplněná o i-
xační čelo nebo manipulační 
klec. Výhodou takové sestavy 
je její relativně snadný trans-
port a opětovné sestavení 
po jejím přesunu za stádem.

Chovatelé, kteří se zvířaty 
ve stádě pravidelně pracují, 
by měli uvážit možnost vybu-
dovat si stabilní manipulační 
ohradu a stádo zvířat k ní na-
opak přivést. Stabilní ohrada 
je bezpochyby robustnější 
a bezpečnější než mobilní 
varianta. Navíc lze trvalou 
konstrukci dovybavit o další 
prvky, které usnadní pohyb 
zvířat v ohradě a chovateli 
zjednoduší práci. 

Velmi častým úkonem pro-
váděným v manipulační ohra-
dě je vážení zvířat. Běžně se 
dnes používají elektronické 
váhy, které se snadno převá-
žejí a manipulace s nimi je 
velmi jednoduchá. Pokud na-
víc označíte zvířata elektro-
nickou EID známkou a váhu 
doplníte o čtečku elektronic-
kých známek, připravíte si 
tak systém, který zautoma-
tizuje proces vážení a zcela 

zásadně zjednoduší a urychlí 
celou operaci.

Zimoviště

Otázka přezimování zvířat 
rozhodně přesahuje rámec 
tohoto článku. Nicméně si 
myslím, že způsob řešení po-
bytu zvířat mimo tu část roku, 
kdy pobývají na pastvině, je 
integrální součástí konceptu 
pastevního odchovu zvířat. 
Vybudování zimoviště je in-
vestičně nákladnou operací, 
kterou je třeba dobře při-
pravit, promyslet a následně 
vybavit vhodnou technologií, 
která bude spolehlivě sloužit 
v následujících desetiletích.

Již takřka 30 let se výše 
uvedenou problematikou za-
býváme a troufám si říci, že 
se nemusíme stydět za svou 
práci, kterou jsme odvedli 
při realizaci pastevních are-
álů nebo zimovišť. Rádi Vám 
nabídneme naše zkušenosti 
i služby při přípravě nebo re-
alizaci vašich plánů. 

Ing. Petr Kotlaba

Chcete-li na své farmě či hos-
podářství řešit otázky správ-
ných zásad pastevní proble-
matiky, neváhejte je s naším 
kolektivem konzultovat. Jsme 
Vám jako irma k dispozici, 
a to v těchto osobních speci-
alizacích:

Ohrady a pevná manipulace: 
Kučera Martin, 

tel. 731 159 643, 
martin.kucera@agrotrans.cz

Zimoviště, stáje, napájení, 
projekty: Kučera Pavel, 

tel. 731 159 644, 
kucera@agrotrans.cz

Elektrické ohradníky, projekty 
a jejich zapracování do dotač-

ních programů: 
Ing. Pavel |Žďárský, 

tel. 731 650 940,
sales@agrotrans.cz

Elektrické ohradníky: 
Ing. Petr Kotlaba, 
tel. 731 154 641, 

kotlaba@agrotrans.cz
Obchodní oddělení: Marek 

Bačovský, 
tel. 737 020 323

marek.bacovsky@agrotrans.cz

Termín “pastvina“ je všeobjímající slo-
vo, pod kterým si lidé z různých oborů 
představují různé aspekty. Každý si podle 
svého zaměření může najít svůj obsah.
Pícnináři, chovatelé zaměření na man-
agement stáda, veterináři, ochránci zvířat 
a vlků, plemenáři, dodavatelé strojů a me-
chanizace a v neposlední řadě i dodavate-
lé technologií pro pastevní odchov zvířat.

Oplocení Napáječka s býkem a roštem

Manipulační ohrada

Zimoviště klasického a Roundhouse

Klasické zimoviště 

VŠE PRO CHOV
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Hýčkejte svá zvířata se společností CERNIN
Každý chovatel hospodářských zvířat dobře ví, že aby jeho svě-
řenci byli zdraví a výkonní, je potřeba jim zajistit především op-
timální krmení a také dobré životní podmínky. Špičkové krmivo 
a kvalitní podestýlka samy o sobě ale nestačí. Je nutné je ke zví-
řatům a do stáje také efektivně dopravit a založit či nastlat. Zdá 
se Vám to jako komplikace? Rozhodně ne, pokud znáte společ-
nost CERNIN s.r.o.

Česká rodinná irma CER-
NIN působí na našem trhu 
již od druhé poloviny deva-
desátých let. Znalostí a zku-
šeností v oboru výroby krm-
ných míchacích a zastýlacích 
vozů i další techniky nejen 
pro živočišnou výrobu má 
tedy opravdu přehršel. Se 
stroji značky CERNIN se lze 
potkat v tuzemských země-
dělských podnicích, ale stej-
ně tak i ve všech evropských 
zemích i v zámoří. Důvod 
k mimořádné popularitě je 
prostý – technika CERNIN 
je extrémně spolehlivá. Tato 
stěžejní vlastnost je dána 
zejména kvalitními materi-
ály použitými pro masivní 
a odolné konstrukce. Krmné 
vozy jsou navíc vybaveny 
efektivním a přitom jednodu-
chým míchacím systémem.

Vertikální míchání má 
řadu výhod

Při vývoji a výrobě mícha-
cích krmných vozů vsadila 
společnost CERNIN na ver-
tikální míchací šnek. Ačkoliv 
na trhu jsou poměrně široce 
zastoupeny i krmné vozy 
s horizontálním mícháním, 
má vertikální míchací ústro-
jí řadu nesporných výhod 
a zájem mezi uživateli o tuto 
technologii trvale vzrůstá. 
A existuje hned několik pád-
ných argumentů, proč tomu 
tak je – systém vertikální-
ho míchání dokáže rychle 
a kvalitně zamíchat jednotli-
vé komponenty krmiva, aniž 
by přitom došlo k narušení 
jejich přirozených vlastnos-
tí. Tím, že směs není během 
procesu míchání nijak tlače-
na, mačkána ani zahřívána, je 
výsledná krmná dávka nadý-
chaná, rovnoměrně promíse-
ná, poddajná a se zachovanou 
strukturotvornou vákninou. 
Do směsi lze velmi snadno 
a rychle přimíchat mikrogra-
nuláty a minerály. A další ne-
malou předností vertikálních 
míchacích vozů od společnsti 
CERNIN je i jejich životnost, 
která je prokazatelně delší, 
než u horizontálních tech-
nologií. Rovněž údržba této 
techniky je snazší a levnější. 
V některých zemědělských 
podnicích tak lze potkat stro-
je, které jsou v provozu i dva-
cet let. I ta nejspolehlivější 
technika se ale může v ná-
ročném prostředí živočišné 
výroby občas porouchat. Ma-
jitelé krmných vozů CERNIN 
ale rozhodně „na holičkách“ 
nezůstanou. Jde o českého 
výrobce a servis je tedy po-

měrně levný a hlavně pružný 
a rychlý. Tím, že je vertikál-
ní míchání méně náročné 
na potřebný příkon, dochází 
i k úspoře pohonných hmot 
– a to je v současnosti pádný 
argument.

Další aspekt, na kterém si 
společnost CERNIN zakládá, 
je individuální přístupk po-
žadavkům každého zákaz-
níka. Zájemci si mohou vy-
brat z široké palety modelů 
– od nejjednoduššího stroje, 
přes krmný vůz vybavený 
váhou a skluzem, až po ma-
ximální výbavu zahrnují-
cí vyskladňovací hřeblový 
dopravník z nerezové oceli 
s palubní hydraulikou. Pro 
náročné zákazníky lze dodat 
i verzi s elektromagnetickým 
ovládáním všech funkcí. Vět-
šina strojů se přitom nechá 
ještě individuálně upravit 
či doplnit o funkce, jako je 
vlastní nakládání hydrau-
lickou rukou nebo frézou. 
U zastýlání slámou předsta-
vuje zajímavou alternativu 
možnost zastýlání přídavnou 
turbínou až do vzdálenosti 
20 a více metrů. Za zmínku 
stojí i volitelné příslušenství 
v podobě patentovaného od-
nímatelného vakovacího za-
řízení, díky němuž lze přímo 
vyrábět vaky s kukuřičnou 
siláží či senáží. 

Poměrně pestrý je i vý-
běr velikostí krmných vozů 
– běžně se pohybují od 4 
do 30 m3. Zejména provozo-
vatelé bioplynových stanic 
ale často požadují objemnější 
vozy a pro ně se vyrábí vany, 
které pojmou až 60 m3 hmo-
ty. V nabídce lze najít jak jed-
nošnekové, tak i dvou a tříš-
nekové varianty. 

S CERNINEM nejen 
nakrmíte

Sídlo společnosti CERNIN se 
nachází v Budišově nad Budi-

šovkou. Tam také sídlí i ma-
teřský závod, ve kterém se 
kromě avizovaných krmných 
vozů vyrábí také pojizdné ná-
drže na naftu (bez nutnosti 
schválení k provozu), dez-
integrátory pro bioplynové 
stanice a také mobilní kom-
postárny, jež jsou určené pro 
zpracování rozmanitých dru-
hů biologicky rozložitelných 
odpadů.

Aby společnost CERNIN 
vyhověla opravdu maxi-
málnímu počtu zákazníků, 
neomezuje svou nabídku 
pouze na vlastní výrobky, ale 
ve spolupráci se zahraniční 
irmou nabízí i moderní sa-

mochodné krmné míchací 
vozy v rozličných kubatu-
rách. 

Ačkoliv míchací krmné 
vozy s vertikálním šnekem 
jsou nepochybně „vlajkovou 
lodí“ v portfoliu společnosti 
CERNIN a zájem o ně mezi 
chovateli hospodářských zví-
řat neutuchá, přesto výrob-
ce nezaostává ani ve vývoji 
a výrobě další techniky, která 
čas od času obohatí a vhod-
ně doplní nabídku. Nedávno 
tak byl sortiment rozšířen 
o nesené vozy s objemem 
3,5 – 7 m3. Dokáží rozdružit, 
pokrájet a zastlat balík slámy 
a skvěle se uplatní i na za-
kládání krmiva v menších 
chovech. Velmi efektivní jsou 
kupříkladu při podestýlá-
ní kuřat a slepic. A i u této 
techniky projevil výrobce 
maximální vstřícnost vůči 
požadavkům zákazníků, kdy 
oba nesené stroje lze upravit 
rovněž do podoby tažených 
zařízení. 

Vývoj techniky vychází 
z podnětů od uživatelů

Výčet činností společnosti 
CERNIN však stále nekončí - 
již od roku 1994 se pod touto 
značkou vyráběly opotřebi-

telné náhradní díly. V roce 
2019 pak vznikla dceřiná 
společnost CERNIN DILY s.r.o. 
Ta nejen pokračuje v avizova-
né produkci opotřebitelných 
dílů, ale zabývá se i výrobou 
moderních nesených lžic 
k zastýlání slámou, separá-
tem a aplikací vápence. Tato 
zařízení dokáží pracovat se 
slámou – a to jak volně lože-
nou, tak i balíkovanou. Mezi 
další výrobky patří také ne-
sené sklopné hrablo, různé 
druhy stěrek, nebo mobilní 
kryt silážních jam.

Podobně jako mateřská 
společnost – i irma CERNIN 
DILY se zabývá nejen výro-
bou, ale také vývojem. Zo-
hledňuje přitom požadavky 
a přání přímo z praxe – tedy 
od farmářů a konečných uži-
vatelů. Takto vznikl i nesený 
rozdružovač balíků, který 
splňuje takřka všechny ná-
roky na manipulaci s balíky. 
Tento rozdružovač je pozo-
ruhodný především svou 
neotřelou a zároveň jedno-
duchou konstrukcí. Je možné 
jej umístit nejen do třetího 
bodu traktoru, čelních ra-
men traktoru, do ramen ma-
nipulátoru. Díky tomu má 
mnohostranné využití – lze 
jej použít k efektivnímu roz-
družení kulatých nebo hra-
natých balíků, přičemž jeho 
hlavní předností je, že roz-
druží balík, aniž by přitom 
poničil strukturu materiálu. 
Jde zkrátka opravdu o roz-
družovač, nikoliv o „řezač“. 
Velkou výhodou této techno-
logie je nízká prašnost – a to 
ocení jak ustájená zvířata, 
tak i lidé pracující ve stáji. 
Rozdružovač je díky své jed-
noduchosti jen minimálně 
poruchový. K práci mu posta-
čuje pouze jeden hydraulický 
obvod a není třeba rozvaděčů 
ani složité elektroniky. Tento 
unikátní rozdružovač byl tes-
tován a vyvíjen několik let, 

přičemž korespondoval se 
všemi požadavky vznesený-
mi přímo z praxe.

Potřeby uživatelů byly pod-
nětem i pro vznik výše uvede-
ného stroje – zastýlací a krm-
né lžíce. Ve stájích se často 
využívá zakládání podestýl-
ky pomocí zastýlací turbíny 
na voze – to však ne všem cho-
vatelům vyhovuje a také není 
možné takto řešit zakládaní 
vápence. Separátem lze zastý-
lat také velmi dobře. Lžíce 
od společnosti CERNIN DILY 
však nabízí řešení prakticky 
pro všechny uživatele. Zaří-
zení zvládne zastlat slámu, 
separát i vápenec a je mož-
né jej využít i k dokrmování. 
Multifunkční lžíce je vyráběna 

ve třech velikostech v nesené 
variantě. Lze ji snadno připo-
jit za smykový nakladač, ma-
nipulátor nebo čelní nakladač 
a třetí bod traktoru.

Pracovní záběr společ-
nosti CERNIN DILY zahrnuje 
také již zmiňovanou výrobu 
opotřebitelných náhradních 
dílů jako jsou dláta pro pů-
dozpracující stroje, břity, 
střední díly, odhrnovací des-
ky, nože (i pro krmné vozy 
jiných značek) nebo díly pro 
zelinářské stroje. Při výrobě 
je vždy kladen důraz na kva-
litu a je tedy využívána mo-
derní otěruvzdorná ocel 
a vyspělé technologie pro 
zvýšení odolnosti vůči opo-
třebení. Kromě tepelného 
zušlechťování se tak často 
„dostanou ke slovu“ tech-
nologie tvrdokovových ná-
varů, pájených karbidových 
destiček i odolné karbidové 
náštřiky. Výroba je určená 
převážně pro velkoodběrate-
le a každý vznikající produkt 
je tak vždy podložen kon-
krétní objednávkou. A není 
bez zajímavosti, že většina 
výrobků putuje na export 
do zahraničí. Je určitě potě-
šující, že společnosti CER-
NIN i CERNIN DILY tak šíří 
povědomí o „zlatých českých 
ručičkách“ do širého světa....

Text: Petra Bártlová
Foto: archiv CERNIN s.r.o.

Krmné a zastýlací zařízení „Nesenka“ lze uchytit do všech typů manipulátorů. 

Z expozice na letošní Zemi Živitelce

Rychlé a efektivní zastýlání boxových loží.

Vertikální krmný míchací vůz – model C 11. Vertikální krmný vůz vybavený hydraulickou nakládací rukou. 


