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Informačního střediska Pardubického kraje 

pro zemědělství a venkov

Vybíráme z obsahu:

• Odpovědi vítězů MLSu 2017

• Vesnice roku 2017

• Regionální rozvojová agentura

• Strategie místních akčních skupin

• Greening

• Nabídka služeb, inzerce

ročník 12  ::  číslo 2  ::  srpen 2017



je to již 14 let, kdy byla uvedena  činnost 

Krajských informačních středisek (KIS)  

Ministerstvem zemědělství, kterou v Par-

dubickém kraji zastupoval Agrovenkov, 

o.p.s. Vlastní činnost a  život Agroven-

kova byl téměř o rok dříve, než se usta-

vila činnost středisek v ostatních krajích. 

Na rozjezdu  a ustavení Agrovenkova měl 

eminentní zájem Pardubický kraj. S  od-

stupem času lze konstatovat, že myš-

lenka to byl správná, činnost fungovala, 

přenos informací jako základní článek 

činnosti měl systém a spád a dostával se  

nejkratší  cestou ke  každému zeměděl-

skému podnikateli, který  pouze projevil 

zájem o  informace a  nic ho to fi nančně 

nestálo. Na  tuto činnost středisek pro-

střednictvím  řádné žádosti  MZe poskyto-

valo  každému kraji  částku do 500000 Kč 

formou dotace, pokud ji by dle stanove-

ných podmínek schopen vyčerpat. Mze to 

tedy ročně při 13 KIS nákladově v dotacích 

stálo 6,5 mil. Kč., což je k  rozpočtu Mze 

částka zanedbatelná.

 Jak už to v česku chodí tak to nejlepší 

co funguje, má plošný přínos, je to fi -

nančně nenáročné, plošně se to využívá 

a  příjemci se v  tom dobře už orientují, 

tak to zrušíme. Připravíme nebo spíše rok 

připravujeme koncept nový , byrokraticky 

náročnější, složitý, mnohdy i  autorům 

nejasný, stále termínově odkládaný, ne-

bojím se to nazvat novým paskvilem. Jen 

pro srovnání, dříve žádost na poradenství 

KIS podával do 30. 3. běžného roku. Dnes 

máme začátek srpna a stále nevíme kdy 

a za  jakých změněných podmínek pora-

denství  ještě pro rok 2017 poběží. 

 Důležitou aktivitou Agrovenkova je or-

ganizace potravinářských soutěží – MLS 

Pardubického kraje a do roku 2015 Regi-

onální potraviny. I v této soutěži  zařehtal 

„pražský úřední šiml“ a výsledkem je, že 

Agrovenkov v  roce 2016, 2017 i  pro rok 

2018 za velmi podivných  okolností  s pro-

jektem na  Regionální potravinu neuspěl. 

Především v letošním roce , kdy je projekt 

na  roky 2017 a  2018, výběrová komise 

hrubě poškodila Agrovenkov při koneč-

ném hodnocení. Když si i  laik projde  zá-

věrečnou zprávu komise, tak po přečtení  

musí na první pohled  poznat  protěžování 

fi rmy Festing cateringové společnosti 

z Hradce Králové, které byl komisí projekt 

přímo přidělen. Je to soutěž regionální, 

ale s  pražskými podmínkami. Je smutné, 

že komise tvořená ze zástupců Mze, SZIF 

a Potravinářské komory přidělí tento pro-

jekt cateringové společnosti z Hradce Krá-

lové pro Pardubický kraj, která  o výrobcích 

v Pardubickém kraji nic neví a ani nebere 

v  potaz 10leté zkušenosti  Agrovenkova 

s pořádáním obdobné soutěže MLS v Par-

dubickém kraji. Toto rozhodnutí komise 

mluví za vše. A já se ptám proč asi?

 Vážení, na  stránkách již dvanáctého 

ročníku zpravodaje jsem se Vám snažil 

přiblížit ty nejaktuálnější informace z čin-

nosti Agrovenkova, o.p.s. s  poukázáním 

na problémy i nedostatky, ale také Vám 

přiblížit pozitiva. Všechno jednou začíná 

a končí, tak i tento úvod  do tohoto vydání 

zpravodaje Agrovenkova je mým pří-

spěvkem posledním. Na úplný závěr chci 

tímto všem upřímně poděkovat za  spo-

lupráci, pomoc a podporu po celou dobu 

činnosti Agrovenkova a  za  součinnost  

všem členům Správní rady a dozorčí rady 

Agrovenkova, o.p.s. Pardubického kraje.

Se srdečným pozdravem

Václav Koblížek

předseda Správní rady 

Agrovenkova, o.p.s.     

Vážení 
přátelé,
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Vážení výrobci, 

Ještě jednou velká gratulace vítězným fi r-

mám. Děkuji, že jste se přihlásili do sou-

těže MLS Pardubického kraje.

V letošním  11. ročníku bylo přihlášeno 

celkem 25 výrobců, 89 výrobků, vítěz-

ných pak 33.

 V  průběhu 11 ročníků bylo přihlá-

šeno 1061 výrobků, ocenění získalo 326 

výrobků.

 XI. ročník soutěže o  potravinářský 

výrobek Pardubického kraje se koná 

pod záštitou hejtmana JUDr.  Martina 

Netolického Ph.D. „MLS  Pardubického 

kraje“  2017.  

 Další  významné akce budou probí-

hat dne: 2. září na  výstavě Koně v  akci 

na Pardubickém závodišti včetně spotře-

bitelské soutěže veřejností a  tombolou. 

Lidé budou moci na  hlasovacím lístku 

vybrat nejlepší a  nejchutnější  výrobek. 

Na  hlasovacím lístku budou veškeré vý-

robky přihlášené do  MLSu Pardubic-

kého kraje v  roce 2017. Další akce bude 

24. září. Krajské dožínky den zemědělců 

a potravinářů v Pardubicích, Pernštýnské 

nám. 

Srdečně zveme na jednotlivé akce.

 Blahopřeji k  získání ocenění. Děkuji, 

že jste se přihlásili do soutěže a věřím, že 

se v příštím roce znovu zúčastníte soutěže 

a představíte se s novými výrobky.

 Děkuji za  aktivní spolupráci okres-

ních středisek AGROVENKOVA, o.p.s. 

a Střední škole potravinářství a služeb.

 Velký dík patří i  Pardubickému kraji 

za podporu regionálních potravin.

Ing. Vladimír Šabata, 

ředitel AGROVENKOVA, o.p.s.

Přehled 

ochutnávek 2017:

17.–18. 6.      

Bosch FRESHFESTIVAL 

(akce proběhla  s účastí 29700 

návštěvníků)

Pardubice, závodiště Pražská 607, 

(Agrofert Park) v Pardubicích

2. 9.             

Výstava Koně v akci

Pardubice, závodiště Pražská 607, 

(Agrofert Park) v Pardubicích

                                                

24. 9.

Krajské dožínky, den zemědělců 

a potravinářů Pardubického kraje  

Pardubice, Pernštýnské náměstí, 

AGROVENKOV, o.p.s. získal statut 

Informačního střediska pro 

rozvoj zemědělství  a venkova 

Pardubického kraje

1. Hlavní cíl

• Cílený regionální přenos informací 

zaměřený na podporu v zemědělství, pře-

nos všeobecných informací o  realizaci 

společné zemědělské politiky v  souladu 

s regionálními prioritami a koncepcí po-

radenského systému Ministerstva země-

dělství na období 2017–2025.

• Přenos informací bude řešen těmito 

formami:

– vstupní informace (telefonicky, e-mai-

lem, osobně)

– semináře

– workshopy

– webové stránky 

– písemné materiály

– propagační materiály

– ústním sdělením – přímo odpověď 

na dotaz nebo přes poradce z registru MZe

– zajištěním provozu „horké linky“

Informace zaměřené na problematiku ze-

mědělství, rozvoje venkova a bezpečnosti 

potravin, budou poskytovány bezplatně, 

nediskriminovaně, různými formami, 

všem stanoveným cílovým skupinám 

i jednotlivcům v kraji podle zájmu.

 

Agrovenkov, o.p.s – Informační 

středisko pro rozvoj zemědělství 

a venkova Pardubického kraje 

poskytuje informace pro ze-

mědělce celého Pardubického 

kraje, tj.:

• Pracoviště Chrudim

 Poděbradova 909, 537 01 Chrudim, 

 II. patro č. dv. 214 

 Ing. Vanda Rektorisová, MSc.

 tel.: 774 853 225

 e-mail: oakcr@chrudim.cz

• Pracoviště Ústí nad Orlicí

 Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad 

 Orlicí, I. patro č. dv. 210

 Ing. František Smítal

 tel.: 604 205 685

 e-mail: agr.kom.uo@seznam.cz                          

 Ing. Vladimír Šabata

 tel.: 731 471 711

 e-mail: sabata.agrovenkov@seznam.cz

• Pracoviště Svitavy                                                                                       

 Olomoucká 26, 568 02 Svitavy, 

 I. patro č. dv. 32                                      

 Ing. Josef Gracias, tel.: 731 612 077

 e-mail: aksv@nextra.cz

 

• Pracoviště Pardubice

 Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

 II. patro budovy                        

 Ing. Josef Štěpanovský

 tel.: 607 115 245

 e-mail: oakpa@volny.cz

             

AGROVENKOV, o.p.s.

Informační středisko 

Pardubického kraje

Poděbradova 842, 537 01 Chrudim

IČ:   27466175

Ing. Vladimír Šabata

Poděkování

Agrovenkov, o.p.s. připravil fi lmový dokument o zemědělství 

Pardubického kraje. Dokument můžete shlédnout na 

www.agrovenkov.cz/videogalerie/fi lmový dokument
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V čem je Váš výrobek jedinečný, proč by si měli 

spotřebitelé výrobek zakoupit, případně kde?

Ing. Vladimír Šabata, ředitel AGROVENKOVA, o.p.s., položil výrobcům 

vítězných výrobků soutěže MLS Pardubického kraje, tuto otázku:

Josef Morávek Řeznictví a uzenářství 

Vračovická lahůdková klobáska 

Vračovická lahůdková klobáska je masný výrobek tepelné opracovaný, klobáska s vysokým obsahem vepřového masa které se při výrobě plní do pří-

rodního skopového střívka, tento masný výrobek je přírodně bezlepkový a neobsahuje žádné masové náhražky, stabilizátory, barviva a dusitany, 

pouze vepřové maso a pečlivě vybrané koření dle vlastní receptury, té nejvyšší kvality a jakosti (muškátový ořech, zázvor, pepř bílý mletý, drcený 

kmín a jedlou sůl s jodem). Pří výrobě klademe velký důraz na výběr kvalitní výrobní suroviny s vyváženým poměrem tučnosti a libovosti, aby si 

masný výrobek zachoval svoji žádanou šťavnatost a při správném prohřátí klobásky před konzumací bylo slyšet příjemné křupnutí skopového střívka. 

Flank steak

Z hovězího masa je u nás na minutkové přípravy více známá pouze pravá svíčková, ale znalci její chuť a konzistenci zdaleka tak neoceňují, jako na-

příklad maso z roštěnce, pupku, veverky,.... kde je přítomno i jemné mramorování tukem. Aby maso získalo skutečně křehkou konzistenci, zůstalo 

šťavnaté, rozvinula se jeho typická „hovězí“ chuť, a přitom se nezkazilo, musí v něm proběhnout určité biochemické procesy, které nazýváme zráním 

či stařením, a to v rozmezí tří až osmi týdnů v přísně kontrolované stálé teplotě do + 2°C. Po rigoru dochází k mírnému vzestupu pH, dále k postupné 

proteolýze myofi bril, což se projeví zkřehčením masa. Rovněž dochází ke změnám v myoglobinu. Viz : masová vlákna obsahují glykogen který se 

po porážce skotu mění na kyselinu mléčnou díky které maso křehne a stává se chutnější, během mokrého zrání ( ve vakuu ) opouští kyselina mléčná 

masová vlákna a vysráží se mimo něj ve vakuovém sáčku společně s menším množstvím masové šťávy, proto má maso vždy po otevření vakuového 

sáčku nakyslé aroma kterého se jednoduše zbavíme opláchnutím v ledové tekoucí vodě. ( toto je běžný jev a vlastnost vyzrálého masa ).  

Prodejní místa: 

Řeznictví Morávek – fi remní prodejny (Vračovice – Orlov, Ústí nad Orlicí, Horní Jelení) • Konzum obchodní družstvo • Prodejny Náš grunt s.r.o.  

BIO & CEEPORT s.r.o.
Naše výrobky jsou vyráběné z bio mléka, krávy jsou paseny a ve stádě je plemenný býk - přirozená plemenitba. Dojeny jsou dobrovolně, roboticky 

absolutně bez stresu. Mléko obsahuje víc vitamínů, minerálních látek a enzymů než konvenční mléko. Navíc neobsahuje žádné konzervanty ani 

škroby. Výrobky se dají zakoupit v penzionu Chalupa u pramene, Dolní Hedeč, v samoobsluze na Dolní Moravě a v potravinách na autobusovém 

nádraží v Králíkách. Jelikož máme chladící auto, je možné výrobky i dovézt.

Milan Víšek 
Náš výrobek je jedinečný v tom, že není vůbec nijak upravený - to znamená,že veškeré složky jsou zachovány v takovém poměru který je pro plno-

tučné mléko přirozený. Jedná se hlavně o % tuku, bílkoviny a laktozy. Lipinské mléko se prodává v několika prodejnách v našem okolí a pochopitelně 

na naší farmě v Lipině.

Pivovar Rychtář, a.s. 
Rychtář Grunt je poctivá jedenáctka vyráběná klasickou technologií – tzn. vařená na varně dvourmutovým způsobem, kvašená ve spilce v otevře-

ných kádích a dokvašovaná v ležáckých tancích ve sklepě. A to vše s použitím kvalitních surovin – vody z Hamerské přehrady, tedy ze Žďárských 

vrchů, kvalitní slad z Moravy a Žatecký chmel poloraný červeňák, který používáme i v přírodní – hlávkové podobě (jako jeden z mála pivovarů 

v České republice). To všechno přispívá k tomu, že ve výsledku vzniká Rychtář Grunt – pivo charakteristické jemnou aromatickou hořkostí, vysokou 

pitelností, výborným řízem a vysokou pitelností – prostě je „gruntovní“ pivo…

Vladimír Švanda – řeznictví
Naše výrobky jsou jedinečné vlastní recepturou, která se ladila několik let, absolutní čerstvostí všech surovin a specifi ckými požadavky na dodavatele 

surovin, koření, obalů i dalších technologických potřeb na výrobu.

Spotřebitel si může být tedy jist, že kupuje ryze český originální výrobek, vyrobený z masa bez náhražek, či zbytečných „éček“ a vyplatí se mu navštívit 

naše podnikové prodejny v Hlinsku, Žďáru nad Sázavou, Havlíčkově Brodě, Skutči a Chotěboři.

Klášterecké masné pochoutky, a.s.
Klabajka je čabajka z Klášterce nad Orlicí - fermentovaný masný výrobek, klobása je vyrobena z vepřového masa a směsi koření kde převládá ma-

ďarská paprika, klobása je tepelně  neopracovaná.

Jedinečná chuť fermentovaného výrobku z čerstvého vepřového masa a koření, bez přidávání vody. Inspirovali jsme se čabajskou klobásou a vytvořili 

jsme variantu pro českého spotřebitele, který klade důraz na tradiční výrobek od tuzemského výrobce. Do klobásy jsme přidali další ingredience 

- rozmarýn, chilli, koriandr, sušený česnek a rumové aroma, které doladí vyváženou chuť. Převládající  barva, chuť a skvělé aroma je díky  kvalitní 

paprice z Maďarska, které se tradičně pěstuje a suší pro použití v gastronomii a při výrobě maďarských specialit typu čabajská klobása, paprikáš. 

Klabajku vyrábíme od podzimu 2016, dodáváme ji do sítě prodejen Konzum UO, Verner, Orlický konzum, Kubík, Qanto, v Pardubicích - řeznictví 

NOVA, Beran, Matýs, v Hradci Králové - řeznictví Plot, Nosek a další. Věříme, že díky úspěchu v soutěži MLS Pardubického kraje bude po naší 

Klabajce vysoká poptávka.   
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Medovinka s.r.o.
Zlatá medovina je výhradně z českého medu, je nevařená, neslazená sacharózou, nebarvená a nedolihovaná. Jde o špičkovou medovinu, takovou, 

jakou vyráběli naši předci po staletí. Velkou předností Zlaté medoviny jsou zdraví prospěšné látky, které nebyly při případném vaření zničené. Ochut-

náním této medoviny zákazník zjistí, jak chutná původní medovina, pouze z medu a vody.

Lze koupit na našich e-shopech - www.medovinka.eu, www.susenkychrudim.cz, na adrese Sobětuchy-Vrcha 189 a u našich obchodních partnerů.

Marie Černilová
Výrobek Uzený kravský sýr se šunkou je výjimečný svým spojením sýru a šunky a následné spojení uzením! Lze jej zakoupit přímo u nás v místě 

výroby kde máme svou prodejnu našich výrobků, dále ve zdravých výživách v Heřmanově Městci, Chrudimi, Prachovicích. Doporučujeme zakoupit 

pro svou jedinečnou chuť.

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti 
Výrobek Selský sýr s příchutí zahrádka je jedinečný díky výběru prvotřídních domácích surovin, hlavně mléka od našich dojnic, dále pak koření.

Výrobek lze zakoupit ve vlastní síti prodejen ZD Rosice viz.: http://www.rosice-zd.cz/prodejny/adresar-prodejen.html 

Zemědělské družstvo Rosice disponuje vlastní porážkou, bourárnou masa, výrobnou masných výrobků a podnikovou prodejnou. Při výrobě našich 

masných výrobků používáme pouze maso z vlastních chovů. Ve výrobcích je minimální obsah chemických látek. Separát, kůžovou emulzi, soju, 

škrob a další velmi často užívané přísady, místo kvalitního masa a koření, u našich výrobků neznáme.Vše je pod stálou veterinární kontrolou. Veškeré 

naše výrobky se dají zakoupit v síti našich prodejen.

JaJa Pardubice s.r.o.
Perníkový květ s příchutí pomerančovou.

Perníkové květy plněné, zvláště Perníkový květ s příchutí pomerančovou nabízí mimořádnou chuť medového perníku provoněného pomerančovo-

-kakaovou náplní doplněné cukrářskou polevou tmavou. Základní medové těsto samo o sobě nabízí vyjímečnou kvalitu výrobku,která je násobena 

přídavkem náplně a cukrářské hmoty. Jedinečný výrobek jako jeden z mnoha vyvinutých kvalitních výrobků ve fi rmě JaJa Pardubice s.r.o. si zacho-

vává dlouho vláčnost je vhodný  jako svačinka pro děti i dospělé. Ruční výroba je zárukou dobré kvality. 

Výrobky lze zakoupit přímo ve výrobně fi rmy, dále v prodejně Pardubický perník na tř. 17. listopadu v Pardubicích i na vlakovém nádraží v prodejně 

Perníček z Pardubic.

Pavel JANOŠ
tel.: 466 261 167, 608 962 611 • www.pernikjanos.cz • https://www.facebook.com/pages/Pardubický-perník-Pavel-Janoš/152441924090?ref=hl •

www.kralperniku.cz • Živnostník roku Pardubického kraje 2013

Seznam vítězných výrobků a producentů
MLS Pardubického kraje 2017

MLÝNSKÉ ,  PEKÁRENSKÉ A CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti Selský žitný chléb

JaJa Pardubice s.r.o. Perníkové květy – pomeranč

Mgr. Tomáš Kroulík

Naše DOBRÁ pekárna

Kvasový bochník cibulový

Rustikální bageta s rozmarýnou

Jana Novotná Cheesecake slaný karamel

Pavel Janoš
Dortík od Janošů – Irská káva

Kokosový dortík – Perník Janoš

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY

Marie Černilová Uzený kravský sýr se šunkou

BIO & CEEPORT s.r.o. Bio kefír

Milan Víšek Lipinské mléko

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti Selský sýr s příchutí zahrádka

Jana Svatošová

Mléčná farma Jehnědí

Tvaroh 250 g

Jehnědáček kávový 150 g

MASO A MASNÉ VÝROBKY

Josef Morávek – Řeznictví a uzenářství
Vračovická lahůdková klobáska

Flank steak

Řeznictví Sloupnice s.r.o. Sloupnický Čagan

MASOEKO s.r.o. Klobása s pepřem

Jatka Lanškroun s.r.o. Staročeské hovězí 

Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti
Paštika s telecím masem

Rosický špekáček

Klášterecké masné pochoutky, a.s. Klabajka

UZENINY KOŘÍNEK s.r.o. Vepřové maso ve skle

Masokombinát Polička, a.s.
Hovězí pršut

Alpská klobása

Vladimír Švanda – řeznictví
Jitrnice

Játrový sýr

VÝROBKY Z  MEDU A OSTATNÍ   

Včelařství Babákov s.r.o. Medovina s propolisem

Medovinka s.r.o. Zlatá medovina

Marmeládka – Michaela Naumecová
Sirup Rebarbora

Džem Hrušky + vanilka

Pivovar Rychtář, a.s. Rychtář Grunt

Jana Baboráková
Jsem pecka – jahoda

Jsem pecka – šípek
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 O  jedinečném výzkumu, který se 

zabýval podmínkami pro rozvoj vod-

ního květu ve vodní nádrži Seč a který 

fi nančně podpořil Pardubický kraj, 

Akademie věd ČR (AV ČR) a k němuž 

přispěl i  státní podnik Povodí Labe, 

informoval Zpravodaj společnosti Ag-

rovenkov ve  svém prvním letošním 

vydání. Protože článek měl ohlas, a  to 

jak v řadách odborné, tak i laické veřej-

nosti, zeptali jsme se autorů výzkumu 

z  Ústavu experimentální botaniky AV 

ČR Sándora Forczeka a  Josefa Holíka 

na pár otázek. 

 Můžete nám prosím stručně připome-

nout, čím se výzkum zabýval?

 Josef Holík: Vzhledem k pravidelnému 

„kvetení vody“ v  sečské nádrži do  roku 

2011 se Krajský úřad Pardubického kraje 

obrátil na Ústav experimentální botaniky 

AV ČR s žádostí o pomoc při řešení to-

hoto problému. Sečská přehrada je jako 

většina našich přehrad eutrofi zovaná. 

Eutrofi zace znamená, že se do jejího eko-

systému dostává z povodí velké množství 

živin. Jedná se zejména o látky obsahující 

dusík a  fosfor. Při nadměrném přísunu 

minerálních živin se za vhodných klima-

tických podmínek přemnoží fytoplank-

ton a voda se zabarví řasami a sinicemi. 

Výskyt vodního květu představuje pro 

sečskou nádrž vážný problém, protože 

je využívána jako zdroj pitné vody a sou-

časně slouží k rekreačním účelům. V úzké 

spolupráci s  laboratořemi Povodí Labe 

s.p. jsme sledovali faktory ovlivňující roz-

voj vodního květu ve  vodní nádrži Seč. 

Zaměřili jsme se na studium podmínek, 

které mohou ovlivňovat tvorbu vodního 

květu. Během unikátního pětiletého vý-

zkumného programu jsme sledovali celou 

řadu parametrů, které přímo či nepřímo 

ovlivňují rozvoj sinic a řas v nádrži. 

V čem toto sledování spočívalo?

Sándor Forczek: Předmětem výzkumu 

bylo hodnocení klimatických poměrů 

a bilance i  struktura živin přicházejících 

z  povodí. Velmi důležité bylo sestavení 

distribučního schématu těchto látek 

ve vodním tělese v průběhu vegetační se-

zóny od dubna do listopadu. Byl popsán 

rozvoj i  druhové složení fytoplanktonu 

(sinice a řasy) a zooplanktonu (převážně 

planktonní korýši). V  průběhu monito-

rování byla stanovena řada fyzikálních 

parametrů i  obsahy rozpuštěných slou-

čenin. Tato měření s využitím multipara-

metrické sondy umožnila stanovení ne-

jen u hladiny, ale v celém vodním sloupci. 

Tímto způsobem bylo možné vytvořit 

komplexní obraz o  fyzikálních, chemic-

kých i biologických procesech, probíhají-

cích v přehradní nádrži Seč v letech 2012 

až 2016 a dokumentovat velkou fl uktuaci 

naměřených fyzikálních, chemických 

i  biologických parametrů. Vyhodnocení 

získaných datových souborů ukázalo slo-

žitost a vnitřní provázanost tohoto ekolo-

gického systému.

Jaké výsledky výzkum přinesl, co způ-

sobilo rozvoj vodního květu?

Josef Holík: Především je třeba říci, že 

rozvoj vodního květu ve vodní nádrži Seč 

není oproti obecně rozšířené představě 

zapříčiněn zemědělskou činností. Lokální 

a  epizodicky limitovaný rozvoj vodního 

květu na nádrži, zaznamenaný v průběhu 

monitorovacího období, lze především 

hodnotit jako výsledek synergického pů-

sobení krátkodobých přívalových dešťů, 

které přinesly více živin, odtoku nečiště-

ných komunálních vod v  blízkém okolí 

nádrže a zapojení vnitřních zásob fosforu 

v  sedimentu v  důsledku vymizení kys-

líku v hlubších vodních vrstvách. Rozvoj 

vodního květu byl v  minulosti ovlivněn 

hlavně vyšším přísunem živin do  vodní 

nádrže. Rekonstrukcí a modernizací čis-

tíren odpadních vod na  horním toku 

Chrudimky, především ČOV v  Hlinsku, 

se v současné době přísun živin výrazně 

omezil, což se projevilo sníženým rozvo-

jem fytoplanktonu na Seči.

Je možné se v sečské nádrži koupat? 

Sándor Forczek: Protože je tato ná-

drž opakovaně řazena do  seznamu vod 

ke  koupání podle evropské směrnice 

2006/7/ES, krajská hygienická stanice 

Pardubického kraje pravidelně sleduje 

kvalitu vody ve  stanovených monitoro-

vacích místech a  pravidelně v  koupací 

sezóně hodnotí její jakost. Ačkoli pře-

hrada patří k  vodám, u  kterých je prav-

děpodobnost rozmnožení sinic a  tvorby 

vodního květu poměrně vysoká, poslední 

velkoplošné a masivní kvetení vody bylo 

na  vodní nádrži Seč zaznamenáno v  le-

tech 2007 a 2008 na konci léta a v letech 

2010 a 2011. V současné době hygienická 

stanice zákaz nevydala a sečskou nádrž je 

tedy možné ke koupání využívat.

Bude zkoumání vodního květu pokračo-

vat i nadále?

Josef Holík: Výzkum tvorby vodního 

květu ve  vodní nádrži Seč je vzhledem 

ke  svému časovému rozsahu unikátem. 

Získané soubory dat osvětlily nekontro-

lovaný rozvoj fytoplanktonu v Sečské ná-

drži a přispěly k výzkumu účinků eutrofi -

zace, ale bádání tím určitě nekončí.

Závěrečná zpráva k výzkumu je dostupná 

na: http://www.ueb.cas.cz/cs/content/

spoluprace-s-pardubickym-krajem

Unikátní pětiletý výzkum vodního květu 
v sečské přehradě zaujal odbornou 
i laickou veřejnost
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 V  sobotu 24. června 2017 si v  Dol-

ním Újezdě, v  jedné z  největších obcí 

Pardubického kraje, slavnostně připo-

mněli 850. výročí první zmínky o  obci. 

Na tento den také sezvali všechny rodáky 

a  přátele obce, aby společně s  nimi za-

vzpomínali na  její předlouhou a  boha-

tou historii. Jestli je něco pro tuto obec 

charakteristické a táhne se nepřetržitě její 

historií od  založení až dodnes, tak je to 

zemědělské hospodaření. Důkazy o  tom 

je možno spatřit na každém kroku v této 

obci a nebylo tomu jinak ani při zmíně-

ných oslavách. Vypovídaly o tom jak ex-

ponáty a  dokumenty v  místním muzeu 

vesnice, tak i vyhlídkové jízdy povozy ta-

ženými koňmi a v neposlední řadě i den 

otevřených dveří v místním zemědělském 

družstvu. Zde měli hosté možnost si pro-

hlédnout nejnovější techniku a  v  rámci 

osvětového projektu nazvaného „Země-

dělství žije“ navštívit i naučný stánek.

Zemědělství je poslání, 

které musíme chránit

 Dolnoújezdští jsou přesvědčeni o tom, 

že vědomí kořenů, ze kterých vzešli, je 

potřeba stále oživovat a  zvláště mládeži 

již od  nejútlejšího věku připomínat. 

Ne náhodou proto vzpomínkové místo 

na setkání rodáků a historii obce, mající 

podobu torza kamenné opukové zdi, na-

zvané  „Zeď dávných časů“, umístili pod 

okny základní školy. Do  míst, kde dříve 

stávala jedna z nejstarších hospodářských 

usedlostí. „Je třeba si připomínat, že ze-

mědělství není obyčejné povolání, ale je 

to poslání, které musíme chránit. Takovou 

připomínkou byly právě oslavy v  Dolním 

Újezdu. Doufám, že i  v  budoucnu bude 

kvalitní zemědělská půda v domácích ru-

kách a naše mladá generace si jí bude vážit 

stejně tak, jak tomu bylo u našich předků,“ 

řekl radní pro oblast životního prostředí, 

zemědělství a venkova Václav Kroutil.

Tři vzkazy 

budoucím generacím

 Aby na  den oslav a  vůbec na  celou 

historii obce nebylo nikdy zapomenuto, 

nebo pamatováno co nejdéle, rozhodli 

se místní v  obci zanechat budoucím ge-

neracím poselství, a  to hned ve  třech 

podobách. První poselství má podobu 

pamětního stromu vysazeného nedaleko 

vzpomínkového místa, druhé je vepsáno 

do pamětní desky umístěné na kamenné 

zdi a tím třetím je historicky první kniha 

o Dolním Újezdě, která byla u příležitosti 

výročí vydána a pokřtěna.

 Dalším projektem, který byl u příleži-

tosti výročí zrealizován a kterým Dolno-

újezdští chtějí podpořit upevňování sou-

náležitosti s  místem, kde žijí, je obnova 

a  regenerace veřejných prostor a  zeleně 

v  obci. Proto vysadili v  různých částech 

obce 8 pamětních stromů a  připravili 

otevření naučné stezky se dvěma okruhy 

a  téměř třiceti zastaveními nazvané 

„Komu se nelení, tomu se zelená“. Infor-

mační panel o  tomto projektu a  začátek 

naučné stezky je rovněž součástí vzpo-

mínkového místa.

 Toto všechno jsou důkazy o  tom, že 

své historie i  svých předků si v  Dolním 

Újezdě opravdu váží. 

 Která obec se může chlubit vítězstvím 

krajského kola Vesnice roku 2017? To už 

je nyní jasné. Zlatou stuhu si zasloužila 

obec Lukavice, nacházející se v  okrese 

Ústí nad Orlicí. Ta bude také reprezento-

vat Pardubický kraj v září na celostátním 

kole.

 „Do  letošního ročníku Vesnice roku 

se přihlásilo celkem 27 obcí, tedy nejvíce 

v  celé republice. Oproti minulému roku, 

kdy jsme se potýkali s  malou účastí obcí, 

a proto porota podle pravidel nemohla ani 

udělit všechny stuhy, je to opravdu pozi-

tivní změna. Věřím, že se nyní neztratíme 

ani v  celostátní soutěži,“ řekl radní Par-

dubického kraje zodpovědný za  životní 

prostředí, zemědělství a  venkov Václav 

Kroutil.

 Všechny obce byly výborně připravené.

 Krajská hodnotitelská komise navští-

vila v Pardubickém kraji všechny přihlá-

šené obce mezi 12. a 22. červnem. Zlatou 

stuhu za vítězství v krajském kole, kterou 

porota uděluje za  nejlepší a  nejvyváže-

nější prezentaci ve  všech posuzovaných 

oblastech, získala obec Lukavice. Všechny 

obce, které hodnotitelská komise navští-

vila, byly výborně připravené a dobře pre-

zentovaly všechny své aktivity. 

 Modrou stuhu za společenský život v le-

tošním ročníku získala obec Poběžovice 

u  Přelouče v  pardubickém okrese. Bílou 

stuhu za zapojení dětí a mládeže do života 

obce si zasloužily nedaleké Břehy. Zelenou 

stuhou za péči o zeleň a životní prostředí 

se bude pyšnit obec Poříčí u  Litomyšle 

ze svitavského okresu, Oranžovou stuhu 

za  spolupráci obce a  zemědělského sub-

jektu dostal Hradec nad Svitavou.

Dolní Újezd na Litomyšlsku 
uctil památku svých předků!

Letošní Vesnicí roku Pardubického kraje je obec 
Lukavice. V září bude bojovat v celostátním kole
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 Podporovat celkový rozvoj Pardubic-

kého kraje. To je hlavní úkol Regionální 

rozvojové agentury Pardubického kraje 

(RRA PK), která byla založena v  roce 

1999 jako nevládní, nepolitické a  nezá-

vislé zájmové sdružení právnických osob. 

K dosažení svého cíle úzce spolupracuje 

s  veřejnou správou regionu, zejména 

s  místními samosprávami měst a  obcí. 

RRA PK zastupuje zájmy místní správy 

v  regionálních institucích, koordinuje 

problémy spojené s rozvojem měst a obcí 

a spolupracuje s centrálními orgány státu 

a s krajskou správou.

V loňském roce pomohla s více než 

stovkou dotací

 RRA PK se ve velké míře zabývá zpra-

cováním projektových žádostí o  dotace 

pro všechny aktéry regionálního rozvoje 

Pardubického kraje. V  roce 2016 napří-

klad vypracovala 108 žádostí o  dotaci, 

a to napříč dostupnými dotačními tituly. 

Agentura se rovněž věnuje administraci 

mnoha dlouhodobějších projektů, v roce 

2016 to byly například projekty Nemoc-

nic Pardubického kraje či Zdravotnické 

záchranné služby Pardubického kraje. 

RRA PK se ve  své činnosti zaměřuje 

také na projekty měst a obcí a podnika-

telských subjektů, které působí na celém 

území Pardubického kraje.

 RRA PK mimo jiné také poskytuje pod-

poru a poradenství v oblasti strategického 

plánování, čerpání evropských dotací a dal-

ších aktivit majících vazbu na rozvoj regi-

onu. Opakovaně připravuje pro zástupce 

měst a obcí semináře s aktuálními informa-

cemi z oblasti čerpání fondů Evropské unie 

a ostatních dostupných dotačních titulů.

  „Podporu podnikání začínajícím pod-

nikatelům na  území Pardubického kraje 

si slibujeme od  Pardubického podnikatel-

ského inkubátoru (P-PINK), který v  sou-

časné době vzniká jako dceřiná organizace 

RRA PK. P-PINK umožní fi rmám, které 

sídlí i ve venkovských oblastech Pardubic-

kého kraje, se postupně rozvíjet a posouvat 

inovativním směrem,“ uvedl ředitel RRA 

PK Richard Červenka.

INNOGROW – projekt, který 

podporuje podniky na venkově

 Konkrétní oblasti, ať už v oblasti škol-

ství, kultury či životního prostředí RRA 

PK pomáhá rozvíjet prostřednictvím 

dlouhodobých projektů. Jedním z nich je 

také evropský projekt INNOGROW, který 

realizuje RRA PK na území Pardubického 

kraje od dubna loňského roku a který je 

zaměřen na šíření inovačního podnikání 

prostřednictvím opatření a politik, které 

podporují přijetí inovativních technolo-

gií a nových modelů podnikání u  stáva-

jících malých a středních podniků (MSP) 

ve  venkovských oblastech s  cílem zvýšit 

jejich růst a konkurenceschopnost.

 INNOGROW je nadnárodním projek-

tem 9 organizací z 8 zemí EU, konkrétně 

z Itálie, Lotyšska, Velké Británie, Bulhar-

ska, Maďarska a  Slovinska. Konsorcium 

vede Region Th esálie se sídlem v Larrise 

ve středním Řecku. 

Cílová skupina MSP ze sektorů:

• zemědělství, lesnictví, živočišná vý-

roba, rybolov;

• výroba – potravinářských produktů, 

nápojů, tabákových výrobků;

• ubytovací a stravovací služby – ubyto-

vání, stravování, doprava orientovaná 

na turistiku, agroturistika;

• zábava a rekreace – kulturní, rekreační 

zájmy veřejnosti;

• energie a zdroje.

 Podnikatelům z  výše vyjmenovaných 

sektorů může projekt přinést otevření 

možnosti regionálních nebo národních 

investic v oblasti inovativních technologií 

a nových modelů podnikání.

 Významnou roli v  projektu hrají klí-

čoví aktéři na poli inovací (tzv. stakehol-

deři) – zástupci samospráv, vzdělávacích 

institucí, agrárních komor, organizací 

podporující podnikatelské prostředí či 

neziskových organizací, kteří se setká-

vají pravidelně v půlročních intervalech. 

Klíčoví aktéři projektu INNOGROW 

se jako partneři projektu budou podí-

let na vzniku akčního plánu, který bude 

ovlivňovat přijímání inovativních po-

stupů a  projektů v  Pardubickém kraji, 

budou moci zvýšit kapacitu regionální 

správy v oblasti inovačních trendů a no-

vých postupů, to vše se záměrem zvýšení 

konkurenceschopnosti MSP. 

Může být i „odrazovým můstkem“

 Mezi další aktivity projektu patří me-

zinárodní workshopy zaměřené na  pro-

vozování podpůrných center pro MSP 

a  zavádění nových modelů podnikání. 

První z  nich se uskutečnil pod patroná-

tem partnera projektu z  Itálie ve  městě 

Lecco v  univerzitním kampusu Milán-

ské polytechnické univerzity ve  dnech 

2. a 3. března 2017. Za RRA PK se zúčast-

nil projektový tým, za stakeholdery to byl 

krajský radní zodpovědný za životní pro-

středí, zemědělství a venkov Václav Krou-

til a  Jan Kroupa ze společnosti Proxim 

s.r.o. V rámci workshopu byly prezento-

vány organizace a jejich přístupy k inova-

cím a inovativním technikám, které jsou 

v kraji Lombardie v činnosti. 

 „Bylo pro mne velmi přínosné 

na workshopu vidět, kolik institucí je zapo-

jených do  inovačního prostředí v  Lombar-

dii, jak fi rmy inovují ve  své oblasti podni-

kání a nápady se nebojí sdílet a prezentovat 

na  workshopech,“ uvedl Václav Kroutil 

a dodal, že je rád, že projekt INNOGROW 

přináší venkovským MSP podnětné a dů-

ležité informace, které jim pomohou posu-

nout své podnikání inovativním směrem 

a možná pro ně bude projekt představovat 

jakýsi „odrazový můstek“.

 V současné době RRA PK zpracovává 

soubor doporučení na  zlepšení stávají-

cích politických nástrojů obsahujících 

opatření, kroky a inciativy, které povedou 

k přijímání inovativních postupů a tech-

nologií u MSP ve venkovských oblastech.

 O  průběhu projektu INNOGROW, 

který je z 85 % spolufi nancovaný z fi nanč-

ních prostředků Evropské unie v  rámci 

programu Interreg Europe, a jeho dalších 

aktivitách vás budeme informovat v dal-

ších číslech Zpravodaje. 

 Bližší informace o projektu naleznete 

na  internetových stránkách projektu: 

www.rrapk.cz/projekt-innogrow.

Poradenství, semináře i dlouhodobé projekty. 

Regionální rozvojová agentura pomáhá 

Pardubickému kraji růst
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Změna úředních hodin 

na všech regionálních 

pracovištích SZIF

Od  1. července 2017 došlo ke  změně 

úřední doby na všech regionálních praco-

vištích SZIF: 

Pondělí a středa 7:30–16:30

Úterý, čtvrtek a pátek termín dohodou

V  úterý, čtvrtek a  pátek je nutno se 

na  konkrétní hodině návštěvy s  pracov-

níky Regionálních odborů SZIF dohod-

nout. Telefonické kontakty, na kterých si 

lze tuto schůzku domluvit, jsou uvedeny 

na webových stránkách SZIF.

Úřední hodiny Oddělení příjmu žádostí 

a LPIS se v době příjmu Jednotné žádosti 

(10. dubna – 10. června) nemění:
 

Pondělí a středa  7:30 – 16:30

Úterý a čtvrtek  7:30 – 15:00

Pátek  7:30 – 13:00
Zdroj: SZIF

Informace o změnách 

v greeningu od roku 2018
 

Evropský parlament dne 14. 6. 2017 

schválil nařízení Komise v  přenesené 

pravomoci (EU) ze dne 15.2.2017, kte-

rým se mění nařízení (EU) č. 639/2014 

(delegovaný akt), jenž podstatným způ-

sobem upravuje pravidla greeningu, kon-

krétně ploch v ekologickém zájmu (EFA). 

Změny, které delegovaný akt přináší, bu-

dou v ČR účinné od roku 2018.

V  návaznosti na  veřejnou konzultaci 

k nastavení greeningu a jeho zhodnocení 

po  prvním roce implementace, předsta-

vila Komise v roce 2016 návrh revidované 

verze delegovaného aktu, který refl ektuje 

zejména zásadní postoj environmentál-

ních organizací. Ministerstvo zemědělství 

ČR a řada dalších členských zemí s navr-

hovanou změnou nesouhlasila, nicméně 

delegovaný akt byl ze strany Komise dne 

15. 2. 2017 předložen ke schválení Evrop-

skému parlamentu, který jej dne 14. 6. 

2017 těsným rozdílem hlasů schválil.

Jednou z diskutabilních změn, kterou Ko-

mise navrhla, je zákaz použití přípravků 

na ochranu rostlin (POR)  na plochách 

EFA, a to na plochách s dusík vázajícími 

plodinami a meziplodinami, a povinné 

zavedení minimální délky období 8 

týdnů, během kterého musí být plochy, 

na  kterých rostou meziplodiny, udržo-

vány. Použití hnojiv není na  těchto plo-

chách zakázáno.

Podle aktuální informace ze strany Ko-

mise začíná doba trvání zákazu použití 

POR v případě dusík vázajících plodin je-

jich vysetím a končí sklizní. POR je tedy 

možné využít jak v rámci předseťové pří-

pravy, tak po sklizni plodiny, kdy lze půdu 

připravit pro další produkci. Doba trvání 

zákazu použití POR v  případě meziplo-

din odpovídá minimální době trvání této 

plochy, tedy minimálně 8 týdnů. Budou-

-li jako meziplodiny využity podsevy trav 

nebo luskovin do hlavní plodiny, platí zá-

kaz POR od okamžiku sklizně hlavní plo-

diny po  dobu alespoň osmi týdnů nebo 

do vysetí další hlavní plodiny.

K otázce moření osiva se Komise proza-

tím nevyjádřila. V  případě získání no-

vých skutečností bude zemědělská veřej-

nost informována co nejdříve.  

Kontrola zákazu použití POR bude založena 

jednak na  vizuální kontrole pole/plodiny/

okolní vegetace, jednak na základě evidence 

o použití POR, a  to v souladu se zákonem 

o  hnojivech (č. 156/1998 Sb.) a  zákonem 

o rostlinolékařské péči (č. 326/2004 Sb.).

V  souladu s  platnou legislativou budou 

změny delegovaného aktu implemen-

továny do  národní legislativy (nařízení 

vlády č. 50/2015 Sb.). Veškeré agrotech-

nické postupy a lhůty budou projednány 

se zástupci odborných nevládních orga-

nizací tak, aby nastavené podmínky co 

nejlépe vyhovovaly zemědělské praxi. 

Novela nařízení vlády, s účinností od roku 

2018, projde klasickým legislativním pro-

cesem a bude tak možné se k nastaveným 

podmínkám vyjádřit.  Zdroj: MZe

Dělení půdních bloků 
 

Dochází ke  změně přístupu terénních 

kontrolorů SZIF k dělení půdních bloků. 

Dle potvrzení odpovědného pracovníka 

SZIF bude  SZIF posuzovat „účelově“ 

rozdělené půdní bloky jako jeden celek 

(tzn. pokud nebudou hranice mezi DPB/

PB v  souladu se zákonem o zemědělství 

– např. tvořeny potokem, trvalou cestou, 

vozovkou, liniovou dřevinou vegetací, 

managmentem OTP v AEKO atd.). Tento 

aspekt má kromě jiného i dopad na po-

vinnost ponechávat nepokosenou část 

travních porostů na PB nad 12ha v rámci 

AEKO (OTP). Dojde-li tedy tímto „scele-

ním“ DPB k navýšení výměry celku nad 

12 ha a  nebude na  této souhrnné ploše 

splněna podmínka nepokosené plochy 

dle podmínek OTP/AEKO, pak bude ze 

strany SZIF udělena sankce, navzdory 

faktu, že v LPIS bude plocha imaginárně 

rozdělena do  dvou (více) dílů půdního 

bloku nepřesahujících ani v  jednom pří-

padě 12 ha.  Zdroj: ZS ČR

Ochranná pásma vodních 

zdrojů od 1. 1. 2017
 

V  souvislosti se změnou podkladových 

dat k  1. lednu 2017 byly v  LPIS imple-

mentovány následující úpravy, které sou-

visí s ochrannými pásmy vodních zdrojů 

(OPVZ):

• Zobrazení detailu OPVZ s  doplňko-

vými informacemi pomocí detailu 

polygonu OPVZ, zobrazení popisků 

a tooltipů k OPVZ

• Možnost stažení příslušného vodo-

právního rozhodnutí (je-li k dispozici)

• Rozdělení na  podzemní a  povrchové 

OPVZ (je-li údaj k dispozici)

• Rovněž na  DPB je zobrazen průnik 

s  ochrannými pásmy přírodních léči-

vých zdrojů (OPLZ).

• Doporučuje se zkontrolovat změny 

ve  vymezení pomocí informativního 

tisku č. 16: Zařazení DPB do  ochran-

ných pásem vodních zdrojů v  aplikaci 

LPIS na Portálu farmáře.

Nové znění standardu DZES 4 

platné pro rok 2017
  

Žadatel na  jím užívaném dílu půdního 

bloku s  druhem zemědělské kultury 

standardní orná půda, jehož průměrná 

sklonitost přesahuje 4°, zajistí po sklizni 

plodiny založení porostu ozimé plodiny 

nebo víceleté pícniny, nebo provede ně-

které z těchto opatření: 

• ponechání strniště sklizené plodiny 

na dílu půdního bloku do založení po-

rostu následné jarní plodiny, 

• podmítnutí strniště sklizené plodiny 

a  jeho ponechání bez orby až do  za-

ložení porostu následné jarní plodiny, 

nebo 

• ponechání půdy po  pásovém zpraco-

vání do založení porostu následné jarní 

plodiny, nebo 

• osetí dílu půdního bloku nejpozději 

do 20. září meziplodinou a  zachování 

souvislého porostu meziplodiny nej-

méně do 31. října. 

Tato opatření se neuplatní v  případě, 

kdy je v rámci agrotechnického postupu 

provedeno zapravení tuhých statkových 

hnojiv, s výjimkou hnojiv z chovu drůbeže, 

v minimální dávce 25 tun na hektar. Při pl-

nění podmínky zapravením ponechaných 

produktů při pěstování rostlin, například 

slámy, není podle zákona o hnojivech sta-

novena minimální dávka. 
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Sazby podpor pro 2. čtvrtletí 

2017 
 

Podpůrný a garanční rolnický a  lesnický 

fond, a.s. stanovil výši procentní sazby 

podpory na 2 % p. a. pro žádosti podané 

v  období od  1. 4. 2017 do  30. 6. 2017 

v  rámci investičních programů PGRLF, 

a.s. Lesní hospodář, Zpracovatel dřeva, 

Lesní školkař a Zpracovatel.

Termín otevření 4. kola příjmu 

žádostí v rámci programů 

Investiční a Provozní úvěry 

a informace o nových 

podmínkách 
 

Nové 4. kolo těchto programů bylo 

s  upravenými podmínkami otevřeno 

dne 26. 6. 2017 v  7:30. Upravené znění 

pravidel je k  dispozici na  internetových 

stránkách v sekci Ke stažení. Žádost bude 

možné podávat pouze elektronicky pro-

střednictvím elektronického formuláře 

na stránkách www.pgrlf.cz v sekci Podat 

žádost. Upozorňujeme na  možnost for-

mulář vyplnit již před zahájením příjmu 

žádostí s  tím, že vyplněný formulář je 

nutné odeslat po otevření příjmu žádostí. 

Elektronický příjem žádostí je popsán 

v Příručce pro podání žádosti. V případě 

úspěšného podání žádosti obdrží žadatel 

potvrzovací e-mail, ve kterém bude uve-

deno datum podání žádosti a pořadí, v ja-

kém byla žádost přijata.

Redesing eroze v LPIS
 

V souvislosti s připravovanou změnou ře-

šení erozní ohroženosti v ČR a s tím sou-

visející úpravou standardu DZES 5 byly 

v  LPIS implementovány dále popsané 

úpravy (v  interním LPIS, iLPIS pro far-

máře i  veřejném pLPIS. Předpokládaná 

účinnost změn je plánovaná na léto 2018. 

V  rámci I. etapy od  10. února 2017 je 

v  LPIS (v  interním LPIS, iLPIS pro far-

máře i  veřejném pLPIS) dostupná pod-

kladová rastrová vrstva pro redesign 

erozní ohroženosti. Vrstva je doplněna 

také návrhovými liniemi, které zpracoval 

VÚMOP. Linie mohou pomoci farmářům 

pro budoucí optimální vnitřní rozdělení 

dílů půdních bloků na části se souvislými 

plochami různých typů plodin z hlediska 

jejich protierozního ochranného faktoru.

Vrstvy naleznete ve  stromečku vrstev 

v uzlu Životní prostředí > Eroze > Eroze 

– redesign

Vrstvy jsou dostupné i pomocí webových 

mapových služeb (WMS, WFS a WCS).

V rámci II. etapy od dubna 2017 je v LPIS 

(v interním LPIS, iLPIS pro farmáře) do-

stupný nápočet překryvů podkladové ras-

trové vrstvy na DPB. Údaje jsou přístupné 

na záložce Nová eroze. Údaje jsou v sou-

časné době pouze informativní a  ne-

slouží k plnění požadavků DZES 5 podle 

nařízení vlády č. 48/2017 Sb.

Porovnání aktuální erozní ohroženosti 

DPB a  erozní ohroženosti po  redesignu 

eroze naleznete v  informativním tisku č. 

11 Nová erozní ohroženost DPB.

V rámci III. etapy budou v LPIS dostupné 

funkcionality na rozdělení DPB do samo-

statných souvislých ploch, na  kterých se 

bude erozní ohroženost posuzovat samo-

statně.  Zdroj: MZe

Upozornění na kontroly ČIŽP 

ohledně napájení skotu
 

Napájení skotu z  přírodních zdrojů bývá 

často trnem v  oku organizacím ochrany 

přírody. V této souvislosti jsme od chova-

telů zaznamenali informaci o zvýšené akti-

vitě ze strany České inspekce životního pro-

středí (ČIŽP), jejichž kontroloři se na tuto 

oblast v  poslední době více zaměřují. Je 

proto na  místě připomenout, že ať k  na-

pájení používáte jakýkoliv přírodní zdroj 

povrchových vod (všechna přírodní pra-

meniště, rybník či potok), jste povinni mít 

tzv. Povolení pro nakládání s povrchovými 

vodami. Toto povolení vydává za  základě 

žádosti místně příslušný vodoprávní úřad.

Do  nedávna zpravidla stačilo mít k  od-

běru vody povolení od  obce. Dle § 8 

prováděcí vyhlášky č. 432/2001 Sb. 

k vodnímu zákonu je ale nutné k odběru 

povrchových vod získat povolení od vo-

doprávního úřadu a  to na  konkrétní 

místo odběru. Pokud toto povolení cho-

vatel nemá, hrozí mu sankce od  10–35 

Kč/m3 vody. Ta se vypočítává počtem 

zvířat x předpokládaná spotřeba na  1 ks 

za poslední tři roky. Z toho vyplývá, že při 

nedodržení této podmínky vám může být 

udělena celkem vysoká pokuta. Pokud 

k odběru spodních vod používáte vlastní 

vrt, ale nemáte k tomu potřebné povolení, 

mohou být sankce ještě vyšší.

Náhled úředníků na  tento problém se 

kraj od kraje výrazně liší, přesto doporu-

čujeme těm chovatelům, kteří toto nemají 

zcela vyřešené, aby tak co nejdříve učinili. 

Máte-li k tomuto tématu nějaký zajímavý 

postřeh, o který byste se rádi s ostatními 

chovateli podělili, napište nám a  my jej 

do tohoto článku připojíme. 
Zdroj: ČSCHMS

Údaje na záložce Nová eroze
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 Dobrý den, jmenuji se Václav Hůlka, 

jsem žákem prvního ročníku  SOUo  

Králíky. Tato škola mě především zaujala 

bohatou nabídkou opravárenské výuky 

zemědělských strojů, které mě vždy zají-

maly a měl jsem je rád.

 Škola nám nabízí povolání,  kterým 

získáme během let spoustu vědomostí 

a  zkušeností.  Věřím, že zkušenosti ze 

školních let uplatníme v  budoucím po-

volání. V  rámci výuky budu mít papíry 

na  auto, náklaďák, traktor a  motorku. 

Budu mít i svářečské listy.

 Tato škola byla mým snem. Když jsem 

byl malý, chtěl jsem do  školy jít, jelikož 

do ní chodil  můj děda a další  dva strý-

cové a i též mí kamarádi.

 Jednoho dne za námi přišel do třídy pan 

učitel Hubálek, který nám sdělil konání 

historického setkání zemědělských strojů 

na Case day 2017. Chtěli jsme se s kamará-

dem Tomášem Linhartem tento zajímavý 

den prožít. Zároveň pan učitel navrhnul, 

abychom  na výstavu přispěli i my nějakou 

zajímavou součástí, patřící k  zeměděl-

skému stroji. Rozhodli jsme se pro koň-

ský žací list. Nemohli jsme nejprve žádný 

sehnat, ale nakonec jsme měli lištu doma, 

tak jsme ji s tátou věnovali škole.

 Přivezli jsme ji s panem učitelem a za-

čala práce na  opravě koňské žací lišty. 

Nejprve jsme ji rozebrali, nabrousili, 

sehnali  náhradní díly, nanesli na  lištu 

barvu  a poté jsme zase lištu dali dohro-

mady. Ještě ten den jsme opravenou lištu 

vezli na historické setkání zemědělských 

strojů Case day 2017.

 Musím přiznat, že takové akce mě 

dříve moc nebavily, ale díky 

panu učiteli nás práce s lištou 

chytla. Byla to vážně praxe 

do života!

  Jsem  teprve v prváku a po-

prvé se našla taková  možnost 

účasti pro žáky, kteří se opravy 

zúčastnili. S kamarádem jsme 

šťastni, že jsme se mohli zapo-

jit do  této aktivity. Každému 

z žáků bych  přál, aby si mohli 

něco takového zkusit.

 Též děkujeme panu učiteli, který nám 

dal možnost „u  starožitnosti“ pomáhat. 

Moc děkujeme.

 Dodatek: Následně bude lišta umístěna 

jako výstavní exponát VOBOSYSTÉM 

s.r.o. Uhlířské Janovice. Jsme tak hrdi 

na to, co jsme již v prvním ročníku spo-

lečně dokázali. Když je chuť, dobré vedení 

a motivace, dostaví se i výsledky.

 Jestli máte doma nějaký historický 

stroj či předmět tak neváhejte a  darujte 

ho škole.

Václav Hůlka, Třída 01A, SOUo Králíky

 V rámci možné budoucí spolupráce na-

šeho Středního odborného učiliště opra-

várenského a fi rmy ZETOR TRACTORS 

a.s. s  cílem propojení školní výuky žáků 

středních odborných škol s  praxí, jsme 

20. 6. 2017 s vybranými žáky školy usku-

tečnili exkurzi do  ZETOR GALLERY. 

Účastnili se žáci 1. a  2. ročníku oboru 

opravář zemědělských strojů. Místem 

konání byl areál Zetor Gallery který je 

umístěn v blízkosti  hlavního výrobního 

závodu, kde probíhá výroba a  montáž 

známých českých traktorů.

  Zetor Gallery (muzeum) nás prováděla 

slečna Lucie Krejčí, která naše žáky pouta-

vým výkladem seznámila s historií a pro-

dukty tradičního českého výrobce Zetor 

až do  současnosti. Vznik této značky 

datovaný od  roku 1946. Během exkurze  

měli žáci možnost se ptát na  konkrétní 

dotazy, které slečna Krejčí odborně, 

věcně a s lidským přístupem zodpovídala. 

Tímto kolektivu fi rmy ZETOR TRAC-

TORS a.s. děkujeme za ochotu, čas, sdě-

lené informace a vstřícné přijetí. Studenti 

se aktivní diskuzí a  znalostmi zapojili 

do výkladu.

Projekt restaurování historický exponát 

na výstavu CaseDay 2017 

Žáci z Lipky dobyli Galleryi
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 Na  konci měsíce června 2017, ještě 

než se všichni rozjeli na prázdniny, byla 

schválena řídícími orgány poslední 

zbývající Strategie komunitně vede-

ného místního rozvoje MAS (SCLLD) 

z  území Pardubického kraje. Tím se 

Pardubický kraj v  tomto směru dostal 

na první příčku v rámci celé ČR. 

 „Konečně můžeme říci, že po  něko-

lika letech (od  roku 2012) usilovné práce 

skončila přípravná fáze nového programo-

vacího období EU 2014–2020, která spo-

čívala v  tvorbě strategií MAS pro území 

Pardubického kraje, jejich hodnocení jed-

notlivými řídícími orgány (MMR, MZE, 

MPSV, MŽP) a  následném zapracování 

připomínek tak, aby strategie MAS spl-

nily požadavky dotčených operačních pro-

gramů. A  teď konečně může následovat  

podpora rozvoje území celého Pardubic-

kého kraje prostřednictvím výzev jednotli-

vých MAS, tj. podpory projektů konečných 

žadatelů na  území MAS.“, uvedla před-

sedkyně Krajského sdružení MAS Pardu-

bického kraje Ing. Michaela Kovářová.

 Do  tvorby strategií byla zapojena ve-

řejnost a  subjekty z  území jednotlivých 

regionů, což znamená, že „samo území 

si řeklo“, co je potřeba v daném regionu 

zlepšit a podpořit. Díky tomu bude  939 

mil. Kč získaných místními akčními sku-

pinami v jednotlivých územích MAS jistě 

dobře využito.

 V  rámci Integrovaného operačního 

programu (IROP) všech 13 MAS z  Par-

dubického kraje rozdělí v  období 2017 

– 2023 na  svých územích 535,8 mil. Kč. 

Podpořené projekty se budou týkat pře-

devším bezpečnosti dopravy, cyklostezek, 

infrastruktury školských zařízení a orga-

nizací neformálního vzdělávání, komu-

nitních center, infrastruktury soc. služeb, 

sociálního podnikání, vybavení složek 

IZS a rekonstrukce památek.

 Z  Programu rozvoje venkova (PRV) 

MAS pro své žadatele získaly 249,7 mil. 

Kč, a to nejen z oblasti zemědělství a les-

nictví, jak název programu napovídá, ale 

také pro malé venkovské nezemědělské 

podniky a živnostníky.

 V  Operačním programu zaměstna-

nost (OPZ) byla pro MAS Pardubického 

kraje vyčleněna částka 133,7 mil. Kč, a to 

na  prorodinné aktivity, příměstské tá-

bory, sociální služby, sociální podnikání, 

prostupné zaměstnávání nebo komunitní 

centra.

 Operační program životního prostředí 

(OPŽP) přes MAS podpoří výsadbu dře-

vin v extravilánu CHKO v celkové částce 

19,8 mil. Kč.

 „To, zda se výše uvedené body po-

vedlo naplnit, budeme moci zhodnotit až 

na  konci tohoto programovacího období, 

tj. v roce 2023. Na druhou stranu již v tuto 

chvíli není pochyb o tom, že strategie MAS 

Pardubického kraje byly dobře připra-

vené, čemuž napomohly profesionalita, 

zodpovědnost a  vztah jejich personálu 

k regionům, stejně jako podpora ze strany 

Pardubického kraje v době, kdy byly díky 

dlouhým průtahům na  počátku progra-

mového období 2014 – 2020 (pozn.: je rok 

2017) MAS ohroženy na  existenci. A  teď 

již nic nebrání jejich realizaci.“ Zhodno-

tila několikaleté snažení místních akč-

ních skupin v kraji dále Kovářová.

Krajské sdružení NS MAS ČR 

Pardubického kraje

Strategie všech místních 
akčních skupin (MAS) na území 
Pardubického kraje schváleny
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 Místní akční skupina ORLICKO v le-

tošním roce vyhlásila výzvy ze tří různých 

fondů – Integrovaného operačního pro-

gramu (IROP), Operačního programu 

Zaměstnanost (OPZ) a  Programu roz-

voje venkova (PRV). Dotace byly určeny 

pro zemědělské podnikatele, organizace 

pracující v lesích, obce, školy i neziskové 

organizace. Žadatelé mohli předkládat 

své žádosti do  11 opatření, ve  kterých 

bylo alokováno celkem 71 419 869,99 Kč. 

V PRV činila alokace 17 500 000,- Kč. 

 V  lednu letošního roku bylo potvr-

zeno schválení strategie MAS ORLICKO, 

na jehož základě byly Radou MAS schvá-

leny harmonogramy výzev pro rok 2017. 

V  měsíci únoru se konaly semináře pro 

žadatele ze všech tří operačních pro-

gramů a  to jak k  jednotlivým výzvám, 

kde byla přestavena veškerá specifi ka, tak 

k  práci se systémem ISKP14+, určeným 

pro podávání žádostí. Před vyhlášením 

byla začátkem března zveřejněna avíza 

výzev. Zde se mohli žadatelé seznámit 

s informacemi s časovým předstihem. 

SAMOTNÉ VÝZVY BYLY POTOM 

VYHLAŠOVÁNY TAKTO:

15. 3. 2017

Výzva MAS ORLICKO – OPZ – Podpora 

sociálně vyloučených lokalit – I

Výzva MAS ORLICKO – OPZ – Proro-

dinná opatření I.

4. 4. 2017

Výzva MAS ORLICKO – IROP Bezpečné 

silnice a chodníky pro všechny I.

Výzva MAS ORLICKO - IROP - Vzdělá-

vání v klíčových kompetencích I.

Výzva MAS ORLICKO - IROP - Do-

stupná péče o děti I.

Výzva MAS ORLICKO - IROP - Infra-

struktura sociálních služeb I.

7. 4. 2017

Výzva MAS ORLICKO – OPZ- Posilo-

vání kapacit lokálních aktérů sociálního 

začleňování a zaměstnanosti I.

2. 5. 2017

Výzva MAS ORLICKO č. 1 k  předklá-

dání Žádostí o  podporu v  rámci ope-

race 19.2.1.  Programu rozvoje venkova 

na období 2014 - 2020

Seznam vyhlášených Fichí:

PRV/1 – Rozvoj sektoru živočišné výroby 

a šlechtění

PRV/2 – Zvyšování přidané hodnoty 

produktů zemědělské výroby

PRV/3 – Udržitelná a  regionálně speci-

fi cká rostlinná výroba

PRV/5 - Investice do lesnických technolo-

gií a opracování dřeva

 V květnu uzavřela MAS ORLICKO, z.s. 

své výzvy a přijala 78 projektů s požadavky 

na podporu v hodnotě 56 781 431,27 Kč. 

Seznamy všech přijatých projektů jsou 

zveřejněny na webových stránkách MAS 

ORLICKO, z.s. (www.mas.orlicko.cz) .

 „Neboť jsme se snažily jednotlivé alo-

kace ve  výzvách vyhlásit v  maximálním 

rozsahu, aby mohli být v maximální míře 

uspokojeni všichni žadatelé, kteří mají své 

projekty připraveny, je šance na  úspěch 

u  kvalitně připravených projektů velmi 

dobrá“ – uvedla manažerka MAS OR-

LICKO, z.s. , Ivana Vanická.

 Největší zájem byl přitom o  zeměděl-

ské projekty, kde požadavky převyšovali 

alokaci výzev, téměř 50% alokace celého 

období je požadováno také v  projektech 

na  investice do  vzdělávání, infrastruk-

turu sociálních služeb, zázemí péče o děti 

a podporu prorodinných opatření (škol-

ních družin a příměstských táborů). 

Pojďme se podrobněji podívat na výzvu 

Programu rozvoje venkova

 Své žádosti mohli žadatelé konzulto-

vat s  projektovou manažerkou pro PRV, 

Ing. Ivanou Glattovou. 30. 5. 2017 byl pří-

jem žádostí uzavřen a MAS přešla k hod-

nocení projektů. Prvotně byly zkontrolo-

vány formální náležitosti a  přijatelnost. 

Touto kontrolou neprošly 2 z  celkem 43 

přijatých projektů. Jeden z nich nesplňoval 

podmínku motivačního účinku dotace, 

jelikož projekt byl již zahájen. Druhému 

žadateli se zamítnutým záměrem chy-

bělo pravomocné rozhodnutí stavebního 

úřadu. Zbylých 41 žádostí bylo předáno 

členům hodnotících komisí, kteří se s  je-

jich obsahem důkladně seznámili, a  poté 

se sešli k jednáním a rozhodli o přidělení 

bodů v  jednotlivých Fichích. Podobně 

proběhl výběr projektů i v OPZ a IROP.

 Fiche PRV/3 – Udržitelná a regionálně 

specifi cká rostlinná výroba zaznamenala 

převis žádostí s  celkovou výší podpory 

o  3  359  688,- Kč. Tato situace je dána 

tím, že chovatelé, jejichž projekt se týká 

zpracování pícnin pro potřebu obživy 

vlastního skotu, žádají o prostředky právě 

v  rostlinné výrobě, nikoli v  živočišné. 

Ostatní Fiche však své alokace nevyčer-

paly, proto očekáváme, že by mohlo být 

uspokojeno všech 41 žadatelů, kteří prošli 

administrativní kontrolou. Pokud se tak 

stane, PRV rozdělí celkem 15 769 586,-Kč 

a v rámci realizace projektů bude vytvo-

řeno 5,5 nových pracovních míst.

 Rada MAS již schválila projekty z vý-

zvy IROP - Bezpečné silnice a chodníky 

pro všechny I. Ostatní projekty jsou aktu-

álně ve fázi schvalování. 

Opakované výzvy i nové aktivity již 

na podzim

 Další výzvy z  Operačního programu 

zaměstnanost a  Integrovaného regionál-

ního operačního programu plánuje MAS 

ORLICKO, z.s. vyhlásit již na  podzim 

letošního roku. Program rozvoje ven-

kova vyhlásí další výzvy na začátku roku 

2018. U  opatření, které nebyly v  první 

vlně plně vyčerpány, projedná Rada MAS 

ORLICKO, z.s. jejich opětovné vyhlášení, 

a to i s přihlédnutím k počtu a připrave-

nosti projektových záměrů. Rozhodně se 

tedy žadatelé mohou těšit na  další mož-

nosti čerpání fi nančních prostředků.

Místní akční skupina je nezávislým 

společenstvím občanů, neziskových 

organizací, soukromé podnikatelské 

sféry  a  veřejné správy (obcí, svazků 

obcí a  státních institucí). Je založena 

na  principech místního partnerství, 

jehož cílem je podpora a  rozvoj ven-

kova. Snaží se koordinovat a  sjednotit 

zájmy obyvatel regionů, které zastupují. 

Další informace naleznete na webových 

stránkách www.mas.orlicko.cz. 

Zemědělci v území MAS ORLICKO ukrojí 
v letošním roce z koláče Programu 
rozvoje venkova přes 15 milionů korun
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 Letní měsíce tráví většina z nás odpo-

činkem. Naši zemědělci ale právě v prů-

běhu  těchto týdnů sklízejí plody své 

práce. Po nich je čas bilancovat a završit 

tak důstojně a  příjemně letošní sklizeň. 

Tradičně se proto setkáváme na  Dožín-

kách. Ty  jsme  se rozhodli v  letošním 

roce nově připravit v krásném areálu pod 

Kunětickou horou u Pardubic.

 Okresní agrární komora Pardubice 

ve  spolupráci se Zemědělským svazem 

Pardubice, Odbytovým hospodářským 

družstvem Pardubice, Zemědělským 

družstvem Rosice u  Chrasti a  Pardubic-

kým pivovarem a.s., si Vás touto cestou 

dovoluje pozvat na  třetí ročník Dožínek 

zemědělců okresu Pardubice a  okolí, 

které se budou konat v  již zmiňovaném 

amfi teátru pod Kunětickou horou v  ne-

děli 10. září 2017  od  10 do 16 hodinou. 

Všechny zemědělce, kteří se na přípravě 

Dožínek podílejí , jistě velmi potěší, když 

se rozhodnete tento sváteční den prožít 

s nimi.

 Program Dožínek je bohatý a  je  za-

měřen zejména na rodiny s dětmi. Ty se 

budou moci seznámit s  hospodářskými 

zvířaty, zemědělskou techniku a další při-

druženou výrobou v  režii zemědělskýh  

podniků  pardubicka. Střední odborné 

učiliště Chvaletice zažehne výheň a před-

vede kovářské řemeslo.  Zemědělský svaz 

Pardubice připraví pro děti soutěž Země-

dělství žije. Cílem této soutěže je infor-

movat děti, mladé lidi a laickou veřejnost 

o  důležitosti a  nenahraditelnosti tohoto 

oboru.  Spolek Boii z.s. představí  interak-

tivní ukázku pravěké kuchyně a nabídne 

lukostřelbu.

 Malí i  velcí si budou moci vyzkoušet 

své jezdecké dovednosti  na  elektrickém  

býkovi.  Děti jistě potěší projíždka v ko-

čáře s  poníky, lunapark, skákací hrad, 

kůň Valda, divadélko Kozlík, králičí hop, 

různé soutěže, tombola a další.

 Program bude protkán také písnič-

kami a vystoupením folklórního souboru 

Lipka Pardubice,  dechovou kapelou Par-

dubická šestka a skupinou Wječná žízeň. 

Celým dnem provází Majka Schillerová.

 Kvalitní a výborné  občerstvení zajistí 

Zemědělské družstvo Rosice u  Chrasti 

a  Pardubický pivovar a.s. Návštevníci 

budou mít také možnost zakoupení pro-

duktů zemědělců okolí Pardubic, zmrz-

liny, trdelníků, ledové tříště, apod.

 

 Slavnostní zahájení  a předání  dožín-

kového věnce proběhne mezi 11. a  12. 

hodinou.

 Záštitu nad touto akcí převzal opět 

náměstek primátora statutárního města 

Pardubice Ing. Jan Řehounek.

 Hlavním partnerem dožínek je CEREA a.s.

 Vstupné  na  akci a  většina atrakcí je 

zdarma nebo za sníženou cenu.

 Těšíme se na osobní setkání s vámi.

Dožínky zemědělců okresu 
Pardubice a okolí – 
neděle 10. září 2017
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 Ve dnech 25. a 26. května tohoto roku proběhl na živočišném 

středisku na Malé straně den otevřených dveří na nově moderni-

zované farmě živočišné výroby. Investorem novostaveb je fi rma 

AGROSPOL Výprachtice s. r. o. při 100% úvěrové a  fi nanční 

podpoře banky MONETA Money Bank a. s.

 Chov dojnic a produkce mléka v našem podniku už dlouho 

nevyhovovaly požadavkům na  pohodu zvířat. Stáli jsme před 

otázkou, zda se pustit do  výstavby nové stáje a  dojírny nebo 

skončit s produkcí mléka. Vyhrála první varianta…   

Projektové přípravy akce „Modernizace farmy Výprachtice“ 

odstartovaly v prvních měsících roku 2014. 19. dubna 2016 do-

šlo k  předání staveniště generálnímu dodavateli, začala demo-

lice staré senážní jámy a na  jejím místě výstavba nové budovy 

dojírny.

 Už 2. srpna 2016 (106 dní po zahájení stavby) byl spuštěn zku-

šební provoz dojírny a ve stejný den začala demolice staré stáje 

K 2, na jejímž místě v průběhu měsíců září až listopad 2016 vy-

rostla nová produkční stáj pro 266 kusů dojnic.

 16. prosince 2016 (po neskutečných 137 dnech) byly dojnice 

vráceny na stejné místo, ale do zcela jiného prostředí. Celá akce 

včetně demolice starého kravína trvala 8 měsíců. To vše díky 

obdivuhodné organizaci a  profesionalitě fi rmy S.O.K. stavební 

Třebíč, která byla generálním dodavatelem stavby. Firma S.O.K. 

stavební Třebíč se k celé akci postavila velmi zodpovědně přesto, 

že musela čelit mnoha překážkám. Za to patří velký dík jejímu 

vedení, stavbyvedoucím, všem pracovníkům a  subdodavatel-

ským fi rmám za jejich rychlou a kvalitní práci.

 Na stavbě byly použity nové moderní technologie jako prefab-

rikované díly krmného žlabu, dělící stěny mezi sekcemi

a další prefabrikované díly, které významným způsobem zrych-

lily dobu výstavby. Také celá konstrukce dojírny je též z  prefa 

dílů. Na střeše stáje je otevíratelná větrací

hřebenová štěrbina od fi rmy Haze. Technologie dojení je nová 

od irské fi rmy DairyMaster.

 Chtěli bychom poděkovat starostovi obce Výprachtice panu 

Luďkovi Skalickému, DiS a paní Ing. Iloně Blažkové ze staveb-

ního úřadu za vstřícnost a výbornou spolupráci.

 Nemůžeme zapomenout na  práci a  pomoc všech techniků 

a zaměstnanců naší fi rmy, kteří se aktivně podíleli na přípravách, 

likvidaci staré stáje a více jak půl roku dvakrát denně naháněli 

krávy z nouzového ustájení na dojírnu, řešili krizové situace a při 

tom všem museli zajistit běžný chod fi rmy. Moc Vám děkujeme!

 Jménem fi rmy AGROSPOL Výprachtice s. r. o. bychom rádi 

poděkovali i  všem obyvatelům naší obce za  jejich trpělivost 

a  shovívavost nad zvýšeným provozem, hlukem i  znečištěním 

komunikací.

Libor Chaloupek a Josef Chládek

Ohlédnutí za dnem otevřených dveří
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 Navzdory velké snaze našich hlav-

ních nevládních organizací a  na-

vzdory doporučení zemědělského vý-

boru Evropský parlament v  polovině 

června o  pouhých 13 hlasů, schválil 

zákaz používání pesticidů u  dusík 

vázajících plodin, kterými je plně 

greening. 

 Protože v naší ČR byl greening pl-

něn zejména tímto způsobem, tak je 

to další rána sice asi z diletantství než 

úmyslně, ale přeci jen se značným do-

padem na naše zemědělství. U nás je 

totiž na  rozdíl od ostatních zemí EU 

ohromná tradice v  pěstování osiva 

hrachu a  jetelů. U  nás vypěstované 

odrůdy hrachů a  jetelů jsou velmi 

dobrým a  žádaným exportním arti-

klem. Neumíme si ovšem představit, 

jak pěstovat například hrách na osivo 

a  zároveň nemít šanci tuto kulturu 

chránit alespoň před plevely. Opět 

a po kolikáté už narážíme na ten po-

liticky zjednodušující a  neodborný 

a  černobílý pohled, že přípravky 

na ochranu rostlin jsou to veškeré zlo 

a  bez jejich použití budou potraviny 

a  půda zdravotně naprosto neposk-

vrněné. Použití přípravků na ochranu 

rostlin je dnes podrobováno daleko 

větším zkouškám z  hlediska vlivu 

na  zdraví lidí, užitečného hmyzu 

a  zvířat než tomu bylo před pár lety. 

Jakákoliv stopa podezření o  škodli-

vosti vede k  jejich okamžitému zá-

kazu. Neslyšeli jsme, že stejně tak by 

byl kontrolován vliv různých mykoto-

xinů, plevelů a škůdců, které se v kul-

turních rostlinách bez jejich alespoň 

minimální ochrany pesticidy začnou 

objevovat. Navíc naše země je z  hle-

diska používání přípravků na ochranu 

rostlin spotřebou zhruba na polovině 

průměru EU. Zákaz používání pří-

pravků na ochranu rostlin v dusík vá-

zajících plodinách je stejně jako zákaz 

neonikotinoidových přípravků další 

bohužel důkaz krátkodobého rozhod-

nutí z  Bruselu bez znalosti provozu 

(v  tom případě bychom alespoň po-

slechli zemědělský výbor). S  trochou 

domýšlení se jedná o  opatření proti 

přírodě. U neonikotinoidů nahradíme 

cílené moření s  minimálním množ-

stvím účinné látky dle ekologie z Bru-

selu několika plošnými postřiky, při 

kterých zničíme při několikanásob-

ných nákladech veškerý hmyz na poli. 

U greeningu s dusík vázajícími plodi-

nami kde u  luskovin a u  jetelů doká-

žeme vypěstovat pro nás zajímavou 

produkci z  jednoho hektaru za  po-

užití pouhých 1-3 zásahu přípravků 

na  ochranu rostlin. Místo toho bu-

deme nuceni toto nahradit například 

úhorem, kde se nám vesele budou ší-

řit plevele, a který rozhodně nezlepší 

tolik vlastnosti půdy jako luskoviny 

či jeteloviny.  Navíc zemědělec bude 

nucen výpadek tržeb, který mohl mít 

z  ploch jetelů či hrachů v  greeningu 

nahrazovat někde jinde, tzn. na  zbý-

vajících plochách se bude snažit získat 

více z ostatních plodin. V tom případě 

je ovšem velice pravděpodobné, že si 

ekonomicky uvažující zemědělec zvolí 

plodiny, které více reagují na  vstupy, 

než jsou luskoviny a jeteloviny. To po-

vede ve snaze o větší intenzitu k pěs-

tování plodin, kde je vstupů průmys-

lových hnojiv a přípravků na ochranu 

rostlin potřeba řádově min. 2x více, 

tj. například k dále většímu pěstování 

obilovin, olejnin a kukuřice. A rázem 

z  toho co je ekologické na  prvý po-

hled, se stává další Bruselské týrání 

naší přírody. Myslíme si, že nejen 

u žárovek, ale i u takových odborných 

záležitostí, jako je ochrana rostlin by 

se nemělo striktně rozhodovat z Bru-

selu. U  přípravků na  ochranu rostlin 

by se nemělo pouze bez odborné pří-

činy zakazovat, ale mělo by se spíše 

tlačit na  jejich modernizaci. Zákazy 

a to často bez náhrady je cesta pro ze-

mědělce zpět a tak jednoduchý postup 

není hodný vyspělosti EU a  dlouho-

době v konkurenci s ostatními vyspě-

lými zeměmi světa takto neobstojíme 

a  časem se ani neuživíme. Hledejme 

prosím navzdory mouder z  EU také 

cesty našeho selského rozumu. Jedná 

se přece o naše pole a jeho úrodnost. 

Jedná se o  naši skutečnou přírodu, 

která nemůže být ve  vleku rozho-

dování politicky či ekonomicky zlo-

bbovaných „ekologů“. V  neposlední 

řadě se jedná, také o perspektivu na-

šeho dalšího tradičního kvalitního 

exportního odvětví jako je osivo je-

telů a hrachů. Jestli nám jde opravdu 

o  naše zemědělství, krajinu, přírodu 

a  ekonomiku, tak se domníváme, že 

nemůžeme jen bez mrknutí oka pře-

jímat rozhodnutí zdaleka, která jdou 

ve všem proti nám. 

Ing. Leoš Říha, viceprezident AK ČR 

a předseda představenstva RAK PA

Ing. Vanda Rektorisová, 

ředitelka RAK PA

Greening 
a použití přípravků 
na ochranu rostlin
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 Po  roce velmi nízkých cen našeho bí-

lého mléčného zlata se nacházíme v ob-

dobí, kdy situace s cenami nad 8 Kč za litr 

je poněkud optimističtější. To ovšem 

neznamená, že bychom jako členové AK 

měli zase pouze jen čekat, až přijde další 

krize. Naopak jsem přesvědčen, že právě 

po zkušenostech z minulého období jsme 

povinni hledat nástroje takové, aby obor 

byl na případné další cenové výkyvy lépe 

připraven. A  to tím spíš, že chov mléč-

ného skotu je velmi významný pro naši 

krajinu a  nelze jej už v  zájmu krajiny 

a  tradičního zemědělství na  našem ven-

kově dále omezovat. To, že máme zhruba 

poloviční produkci mléka z  hektaru než 

v sousedním Německu je dokladem toho, 

že máme co dohánět. Rozhodně to není 

o užitkovosti, ale o stavech dojného skotu 

se všemi dopady nejen na úrodnost půdy. 

Organická hmota v půdě souvisí s přiro-

zeným zadržováním vody v  půdě, osev-

ními postupy s pícninami a tím s protie-

rozním efektem. 

 K  tomu, abychom se mohli seriózně 

bavit o dotačních podporách, je potřeba 

nejprve upřesnit některé údaje, které se 

objevují kolem pomoci v minulém roce. 

Chci nejprve zdůraznit, že pomoc chova-

telům v  minulém roce ze strany našeho 

MZe a i EU byla velmi zásadní a pomohla 

udržet chovatele v  kladných číslech. Po-

moc byla nesrovnatelná s  rokem 2009 

a  bylo vidět, že současné MZe opravdu 

chápe problémy zemědělců a  snaží se 

jim pomoci. Musím však na straně druhé 

upřesnit některá čísla. Když se objevily 

přepočty pomoci na  1 litr vyproduko-

vaného mléka, což pokládám při nerov-

nováze ve  prospěch obchodu ve  verti-

kále výrobce – zpracovatel – obchodník 

na našem mléčném trhu za ne úplně fér 

vůči těm nejslabším. Když už tedy pře-

počty na  jeden litr, pak je důležité, aby 

byly co nejpřesnější a nezavádějící. 

 Dle ÚZEI byla prodejní cena u  nás 

za  minulý rok 6,70 a  nákladová 8,70 Kč 

to jsou fakta, ke  kterým nelze jako po-

moc jak se občas uvádělo přidávat číslo 

2,50 Kč.  To je totiž přepočet na jeden litr 

mléka ze všech podpor, který zemědělci 

teoreticky dostanou, i když žádné mléko 

produkovat nebudou (SAPS, greeningy, 

apod.)

 Slůvko teoreticky je také důležité. Ne 

všichni zemědělci o vše požádají (některá 

dotační opatření nejsou administrativně 

pro člověka se selským rozumem zrovna, 

mírně řečeno přitažlivá) a ne všechny do-

tační tituly je zemědělec schopen splnit 

na 100%. 

 Když budeme mluvit o  skutečné po-

moci tedy, co dostali chovatelé dojného 

skotu navíc v roce 2016 proti roku 2015 

tj, DT 19, DT 20, I. a II. Balíček + zelená 

naft a, tak to dělá 70 haléřů navíc na 1 litr 

mléka. Takže meziročně chovatelé dojnic 

dostali jako pomoc k propadu ceny mléka 

na 6,70 Kč částku 0,70 Kč/litr. Patří za to 

velký dík, protože v  roce 2009 to byla 

částka 0,00 Kč/litr, ale v žádném případě 

to není částka 2,50 Kč/litr. Dík a uznání 

proto patří i chovatelům, kteří i přes ne-

příznivou cenovou situaci s chovem doj-

ného skotu vydrželi a  našli opravdové 

zbytky rezerv v ekonomice svých chovů. 

Do  budoucna potřebujeme pro všechny 

skutečně u nás citlivé komodity a to třeba 

včetně prasat opravdu citlivé zacházení. 

Navíc mléko jako komodita kde je speci-

fi kum dané neodkladnou denní produkcí 

a prodejem a tím i větší vazbou na odbě-

ratele, je možno ze všech citlivých komo-

dit považovat za nejzranitelnější. Je nutné 

proto navýšit fi nance na citlivé komodity 

třeba i na úkor jiných plateb. Dále je po-

třeba detailně sledovat vývoj všech pod-

por a pomoci včetně regionálních národ-

ních dotací u citlivých komodit v zemích, 

které konkurují výrobky na převážně ci-

zích pultech v naší zemi (tj. zejména Ně-

mecko a Polsko). Pomoci, které ze strany 

státu byly v minulém roce reálné je třeba 

mít připravené a prakticky v současnosti 

používat také dle toho, jak je tomu v okol-

ních zemích (přenos informací SR).

 Potřebujeme konečně urovnat vztahy 

u  mléka ve  vertikále prvovýrobce, zpra-

covatel, obchodník. Vzhledem k velké ne-

vyváženosti musí pomoci stát i proto, že 

historicky tuto nevyváženost do  značné 

míry způsobil. Stát musí stejně jako 

v  mnohých jiných zemích EU regulovat 

ještě více dovozy a propagovat ještě více 

českou produkci s  přidanou hodnotou. 

Je potřeba aby se například spotřebitelé 

z  médií dozvěděli nejenom, že je his-

toricky nejvyšší cena másla, ale i  to, že 

zemědělci při tom mají cenu syrového 

mléka historicky sotva průměrnou. 

 Je potřeba tyto vztahy narovnat i z toho 

důvodu, aby pomoc chovatelům z národ-

ních peněz opravdu pomohla stavům 

skotu a  jejich chovatelům, nikoliv od-

tekla přes další články odbytového ře-

tězce mimo obor a  zemi. Toto vše musí 

vést také urychleně k  tomu, aby český 

prvovýrobce mléka znal cenu před do-

dáním zboží a  aby ta cena byla odpoví-

dající úrovni ČR tzn. cenově alespoň 

na průměru EU. V současnosti jsme jako 

chovatelé z hlediska ceny mléka hluboce 

pod průměrem EU 28 a  dokonce pod 

průměrem EU 13 a  konktrétně cenu, tj. 

to co na  nás zbyde, se dovíme až měsíc 

po  dodání mléka. Jsem přesvědčen, že 

tento stav je dlouhodobě neudržitelný a je 

i  v  zájmu budoucnosti našich kvalitních 

zpracovatelů s  velkou tradicí a  úrovní, 

aby se co nejdříve změnil.

 Velká přidaná hodnota v  boji o  to, 

abychom u nás už dále nesnižovali stavy 

skotu a měli k  tomu systémová opatření 

spočívá v tom, že se nejedná o pouhý zá-

jem zemědělců. 

 Je potřeba zdůrazňovat pravdu a to, že 

to je zájem většiny obyvatel této země, aby 

měli vlastní kvalitní potraviny s přidanou 

hodnotou. Zároveň je potřeba opakovat, 

že je i v zájmu našich obyvatel jestli chtějí 

krajinu v této části EU stejně dlouhodobě 

úrodnou a krásnou tak k tomu je potřeba 

dostatek skotu tak jako ve vyspělých ze-

mích okolo nás. 

Mýty z médií a fakta 
ze stájí o trhu s mlékem
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 Přiznávám, že k  názvu tohoto článku 

mě inspiroval název až desátého ročníků 

výstavy zemědělské a  komunální tech-

niky, které jsem měl tu čest se zúčastnit 

a  kterou na  velmi dobré úrovni pořádá 

OAK Trutnov. 

 Podhory mi přijdou k té krásné kopco-

vité krajině, kterou člověk v naší zemi vidí 

jako poněkud estetičtěji vhodnější název 

než LFA či ANC.

 Když se vydaří počasí tak jako tomu 

bylo 8. 6. 2017 v Černém dole, tak člo-

věk neodolá, aby obdivoval nejen vzorně 

připravené představení zemědělské tech-

niky, ale i  tomu, aby se kochal nádher-

nou krajinou. I k nám do Orlických hor 

kde profesně působím, když přijede ná-

vštěvník třeba z  Prahy tak neopomene 

upřímně okouzlen vydechnout jak je tu 

krásně. Návštěvník však odjede a  zů-

stane každodenní zemědělská činnost 

ve  prospěch údržby té krásy. Najednou 

se v  praxi objevuje problém nízkých 

teplot, pozdějších sklizní nejen problém 

sucha, ale často lokální problém méně 

kvalitní sklizně vlivem velkého množ-

ství srážek. Najednou řešíte svahovou 

dostupnost zemědělské techniky kontra 

její výkonnost, protože i v podhůří roste 

cena lidské práce. Půdy jsou mělké, často 

kamenité tzn. přestože srážek je zde vět-

šinou více než v  nížinách, tak projevy 

sucha na takových půdách jsou rychlejší 

a  pro živočišnou výrobu tj. včetně luk 

a pastvin s delším dopadem.  

 I v podhorských oblastech je historicky 

v naší zemi kvalitní a výkonné zeměděl-

ství tak jako v jiných zemích. Kdyby tomu 

tak nebylo, můžeme pak odepsat polo-

vinu ploch zemědělské půdy, což by byl 

výrazný propad našeho potravinářského 

a zpracovatelského průmyslu. O to více si 

zaslouží obdiv ti, kteří se v podhorských 

podmínkách snaží o  tradičně výkonné 

zemědělství s  co nejvyšší přidanou hod-

notou. Na ně pak nejvíce dopadají různá 

často ne úplně se selským rozumem do-

myšlená protierozní a  jiná hospodaření 

omezující opatření. 

 Podhorští zemědělci pracují v  tako-

vých podmínkách (LFA), že si rozhodně 

zaslouží, aby újma spočítaná pro jejich 

hospodaření nebyla kryta pouze z  polo-

viny, ale zaslouží si, aby byla kryta ma-

ximálně možným způsobem. A  to ze-

jména u  těch, kteří hospodaří tak jak je 

to v  těchto oblastech nejvhodnější, to je 

s chovem skotu. 

 Podhorskou krajinou se nestačí jen ko-

chat, ale je potřeba pro hospodáře v této 

krajině zajistit kvalitní podmínky pro 

skutečné zemědělské podnikání.  

Ing. Leoš Říha

Viceprezident AK ČR 

a předseda představenstva RAK PA

Podhory – podpory

Moderní zemědělství
– šlechtitelský chov červenostrakatého skotu telefon: 465 625 178
–  specializace na pěstování trav na semeno, olejnin 

(řepka, mák, len) a kmínu, včetně kompletní posklizňové úpravy telefon: 465 676 457, 445, 453 

Prodej a servis zemědělské techniky
–  nabízíme zemědělcům kvalitní stroje renomovaných 

značek CLAAS, Väderstad, Kverneland, Annaburger, De Laval telefon: 465 625 290 – 292
 klas.prodej@orlicko.cz
–  nadstandardní servisní zázemí pro potřeby našich zákazníků 

u výše uvedených značek telefon: 465 625 290 – 292
 klas.prodej@orlicko.cz                                                                                          
Prodej osiv 
– nabízíme špičková osiva kukuřice, slunečnice a řepky fi rmy Pioneer
–  kvalitní osiva travních a jetelotravních směsí různých typů, 

dle potřeb zákazníka v zajímavé ceně a kvalitě telefon: 465 676 457, 445, 453

Poskytujeme služby
– zemědělskou technikou  – Kverneland: setí kukuřice

– CLAAS: sklizeň kukuřice řezačkou nebo kombajnem
 telefon: 465 676 457, 465 625 290
–  posklizňové zpracování drobných semen trav, jetelů, máku, 

kmínu na specializované posklizňové lince
– nabídka smluvního množení osiv trav a jetelů telefon: 465 676 457, 453, 445
–  opravářské práce zemědělské techniky, 

prodej olejů SHELL, servis autoklimatizací aj.  telefon: 465 625 148, 465 676 455

e-mail: klas@klas-nekor.cz

www.klas-nekor.cz

INZERCE 



19  ::  ZPRAVODAJ AGROVENKOV  ::  2—2017

ročník 
otevřeného mistrovství 
Pardubického kraje v orbě

Akce se uskuteční pod záštitou radního Pardubického kraje 
Ing. Václava Kroutila, jako součást oslav 190. výročí vynálezu Ruchadla

Partneři Společnosti pro orbu ČR,z.s

ročník Mistrovství České republiky v orbě se 
uskuteční v Přerově ve dnech 29. a 30.9.2017 na 
pozemcích Moravské zemědělské a.s. Prosenice.

r
o
P3. 

Sobota 9. září 2017 - Rybitví
Program:
08.10 hodin - příjezd soutěžících na pole - trénink
10.15 hodin - losování parcel
10.30 hodin - příprava parcel před vlastní soutěží
11.00 - 13.00 hodin - soutěžní orba
13.30 - 13.45 hodin - vyhlášení vítězů a závěr

Hlavní mediální 
partner 44. MR v orbě

44. 

REGIONÁLNÍ 
AGRÁRNÍ KOMORA

PARDUBICKÉHO KRAJE

REGIONÁLNÍ
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Přide jte jen ovoce!
  BEZ 
KONZERVANTŮ

  BIO 
KVALITA

To ne jlepší pro 
přípravu vašeho džemu

www.labeta.cz

Nakupujte 
na e-shopu

Novinka

Pardubický kraj 
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Zpravodaj vydává AGROVENKOV, o.p.s. – IS Pardubického kraje a je hrazen z prostředků MZe s podporou Pardubického kraje.

Grafi cká úprava (mimo inzerce): Petr Bartoň • Tisk: Tiskárna Osík • Náklad: 1 850 výtisků.

Záměry 
Informačního střediska 
pro rozvoj 
zemědělství a venkova 
Pardubického kraje

CÍL:

• Bezplatné poskytování informací různými způsoby, 

 především elektronickými formami komunikace

TÉMATA POSKYTOVANÝCH INFORMACÍ:

•  Uplatňování principů společné zemědělské politiky

• Rozvoj venkovského prostoru

• Náležitá aplikace zákonných požadavků a dodržování zásad   

 správné zemědělské praxe

• Ochrana spotřebitelů (potravinová bezpečnost)

FORMY POSKYTOVANÝCH INFORMACÍ:

• Internet, e-mail, SMS

• Zpravodaje

• Osobní kontakt (semináře, konzultace)

INFORMAČNÍ PODPORA:

•  Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (ÚZEI)

 

Pracoviště Informačního střediska

pro rozvoj zemědělství a venkova 

Pardubického kraje

Pracoviště Chrudim

Poděbradova 909, 537 01 Chrudim, II. patro č. dv. 214 a 215 

Ing. Vanda Rektorisová, MSc.

tel.: 469 622 390, e-mail: oakcr@chrudim.cz

Pracoviště Ústí nad Orlicí

Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, I. patro č. dv. 210

Ing. František Smítal

tel.: 465 553 267, e-mail: agr.kom.uo@seznam.cz

Pracoviště Svitavy

Olomoucká 26, 568 02 Svitavy, I. patro č. dv. 32

Ing. Josef Gracias, tel.: 461 531 724, e-mail: aksv@nextra.cz

Pracoviště Pardubice

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice, II. patro budovy

Ing. Josef Štěpanovský, tel.: 607 115 245, e-mail: oakpa@volny.cz

Na jednotlivých pracovištích získáte mnohé 

potřebné informace k zemědělské problematice.

Informace 
pohodlně a zdarma!

Pokud budete chtít dostávat důležité informace v e podobě, 

pošlete svoji poštovní i elektronickou adresu e-mailem či 

formou SMS na:

sabata.agrovenkov@seznam.cz

agrovenkov@tiscali.cz

agrovenkov.uo@tiscali.cz

nebo mobil: 731 471 711

Vaše rozhodování bude efektivnější a spolehlivější!

Budete o všem vědět včas a  zdarma!

Ing. Vladimír Šabata   Ing. František Smítal

ředitel     redakční rada IS

AGROVENKOV, o.p.s.   AGROVENKOV, o.p.s.

Ceník inzerce ve Zpravodaji Agrovenkova, o.p.s.

Velikost inzerátu  Cena

A6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Kč

A5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800 Kč

A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 

Společnost Agrovenkov o.p.s. není plátcem DPH.

Podklady je možno dodat formou textových a grafi ckých 

návrhů pouze v elektronické podobě.

Vaše inzertní sdělení bude doručeno registrovaným členům 

i dalším zemědělským podnikatelům v Pardubickém kraji 

tzn. všem právnickým osobám a fyzickým osobám 

s výměrou nad 15 ha zemědělské půdy. 

Zpravodaj Agrovenkova vychází nepravidelně 3–4× ročně.

Objednávky obsahující konkrétní požadavky na zveřejnění 

inzerátu zasílejte na adresu:

Agrovenkov, o.p.s., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

mobil: 731 471 711

nebo elektronicky na sabata.agrovenkov@seznam.cz

Na internetovém portálu www.agrovenkov.cz v oddíle 

Zemědělské komodity mohou registrovaní uživatelé využít 

KOMODITNÍ BURZY pro prodej a nákup svých produktů.

Na internetovém portálu www.agrovenkov.cz v oddíle 

Legislativa najdete českou i evropskou legislativu týkající 

se zemědělství a venkova. Česká legislativa je v plném 

posledním znění s barevným označením změn. Vybranou 

legislativu je možno registrovaným uživatelům na požádání 

zaslat v elektronické podobě.



MLS PARDUBICKÉHO KRAJE 2017
Hlavním spolupořadatelem je Svaz chovatelů norika, slezského norika 
a českomoravského belgického koně v České republice

a svatební veselí
KŮŇ

1. - 3. září 2017
Připraveny jsou chovatelské přehlídky
všech možných plemen. 

K vidění budou koně od těch nejmenších až po mohutné chladnokrevné koně, kteří opět budou soutěžit 
třeba v tahu, ovladatelnosti či v orbě. 

Nebude chybět ani parkur minikoní, westernové ježdění a tradiční slavnostní přehlídka.

V neděli jezdecké hry pro děti.

PROGRAM

19. ročník mezinárodní výstavy KONĚ V AKCI

www.zavodistepardubice.cz

DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ PARDUBICE


