
 
 
Vážení novináři, 
 
 chtěl bych Vám sdělit několik faktů, o jejichž prezentaci prosím v nezměněné podobě. 
 
 K tiskem prezentovanému „přesunu Agrodružstva Jevišovice do Rumunska“ bych 
chtěl objasnit, že Agrodružstvo Jevišovice bude v České republice hospodařit na minimálně 
stejné výměře půdy, jako hospodaří dnes, bude chovat minimálně stejný počet dobytka,  
prasat a drůbeže jako chová dnes a ve všech stájích, které vlastní. Zastavíme ale rozvoj své 
činnosti v České republice a přesuneme další plánované  podnikatelské aktivity do jiných 
zemí Evropy. Toto je přesná verze naší budoucí strategie.  
 Prosím, aby to takto pochopili i novináři.  
 Důvodem tohoto rozhodnutí je nepodnikatelské a byrokratické prostředí vytvářené 
novináři či státními byrokratickými úřady. Obě tyto skupiny především závidí úspěšným a 
rozvíjejícím se subjektům. O této skutečnosti je přesvědčeno hodně podnikatelů, ovšem bojí 
se o ní mluvit z důvodu odvety od výše uvedených.   
 Ptám se sám sebe, zda-li je vhodné hovořit veřejně o tvrdé realitě nebo zda se toto 
obrátí opět proti nám. Mám však zato, že se musí říkat i věci nepříjemné. Snad se tím i něco 
změní, i když tomu sám moc nevěřím.  
 Ke svému tvrzení použiji články, citace dvou osob, jichž si hluboce vážím. Pouze 
dvou velkých osob, které v České republice působily v porevolučním období, a to Miloše 
Zemana a současného prezidenta České republiky, pana Václava Klause. 
 Moje názory se shodují např. ve výroku Miloše Zemana: „Je nešťastná země, která 
nemá inteligentní novináře, je šťastná země, kde inteligence průměrného voliče je daleko 
vyšší než inteligence českého politického komentátora.“ 
 Rovněž s Václavem Klausem máme shodný názor, např. na byrokracii: „Byrokracie se 
stala kolosem, přítěží, brzdou a soupeřem svobodného občana a svobodného podnikání.“ 

  
 Naše podnikatelské aktivity plní stránky novin. Zejména týdeník Znojemsko se nám 
„věnuje“ s nevídanou pečlivostí. Nejsem ale sám, kdo je přesvědčen o tom, že tato pozornost 
se týká pouze problémů, které nás při naší činnosti potkávají. 
 
Co třeba  novináři o Agrodružstvu Jevišovice nenapsali? 
 Fakt, že Agrodružstvo Jevišovice je největším podnikem v zemědělské prvovýrobě v 
České republice.  
 Fakt, že zaměstnává 467 pracovníků především z okresu Znojmo, který obecně patří 
mezi okresy s vysokou nezaměstnaností.  
 Fakt, že odvody, které za tyto zaměstnance odvádíme státu  (mimo jiné  na zdravotním 
a sociálním pojištění) za rok by např. znojemské nemocnici pokryly měsíční rozpočet na celý 
provoz.  
 Fakt, že členům družstva, spoluobčanům z okolních vesnic, jsme vyplatili 320 milionů 
korun na nájmech a majetkových vypořádáních za dobu existence družstva, tj. od roku 1993. 
 Fakt, že do oprav budov a zařízení, především v živočišné výrobě, jsme investovali 
více jako 1, 3 miliardy korun.  
 
 
 
 
 



 
 Nepopírám, že družstvo má i nejrůznější provozní problémy, které s sebou logicky 
nese provoz takové firmy, jakou dnes už Agrodružstvo Jevišovice je. 
 Rád bych zde vyjádřil názor k některým našim „velkým hříchům“, za které jsme 
nejčastěji pranýřováni na stránkách tisku či na televizních obrazovkách. 
  
 Asi nejaktuálnějším zemědělským problémem celorepublikově je situace v chovu 
prasat. 
 Česká republika, potažmo celá Evropa, se potýká s nízkou cenou prasat. Chovatelé 
prasat z okresu Znojmo se v hojném počtu zúčastnili demonstrace v Praze, kde požadovali  
v ČR srovnatelné podmínky jako v celé Evropě. V České republice se za poslední 3 roky 
snížily počty prasat o 20%, s tímto trendem nebude v krátké době k dostání české vepřové. 
Potom si budeme muset v obchodech připlatit za maso dovezené ze zahraničí, kde se k této 
problematice vlády postavily vstřícně  a chovatele prasat podpořily.  
 Všichni chovatelé vyrábí prasata se ztrátou. 
  O tomto by měly informovat i regionální týdeníky jako Znojemsko, neboť Znojmo je 
odedávna zemědělským okresem. Místo této informace se však objeví na titulní stránce 
následujícího čísla fotografie s uhynulými prasaty Agropodniku Mašovice. 
 Uvedený článek jsem ukazoval francouzským chovatelům prasat, se kterými 
spolupracujeme a tito řekli doslova: „V této, pro chovatele krizové době, kdyby jakékoliv 
noviny ve Francii zveřejnily podobný článek s touto fotografií, sedláci by ještě ten den 
redakci vypálili.“ 
 Chování paní novinářky Peterkové označili za „novinářský hyenismus“.  
 
 Rovněž z mediální prezentace požáru sušárny zeleniny v Citonicích  jsme vyšli 
absolutně negativně. 
 26. května  2007 došlo ve středisku Citonice k požáru sušárny zeleniny. Palcové 
titulky v novinách neobjektivně konstatovaly, že jsme porušili snad všechny možné předpisy, 
zákony a normy. Přitom je skutečností, že sušárna byla řádně zkolaudována (nikdo z novinářů 
si toto u nás ani neověřil). Součástí  kolaudace je i tzv. závěrečná kontrolní prohlídka, která 
má zjistit, zda jsou řádně splněny všechny podmínky kolaudace. Takže pracovníci Hasičského 
záchranného sboru asi špatně provedli prohlídku sušárny, když nezjistili, že úpravy sušárny 
byly provedeny před kolaudací, když nezjistili, že sušená zelenina byla skladovaná stejně před 
požárem a v době kolaudace jako při požáru.  
 Sdělení o našem porušování požárních předpisů a výši udělené pokuty oznámil HZS 
JMK Znojmo nejdříve tiskovou svodkou všem možným novinářům. My, jako zúčastnění, 
jsme se to dozvěděli nejdříve od nich. Teprve po týdnu nám  stanovisko hasičů bylo sděleno 
oficiální cestou, tj. zasláním vyjádření poštou. 
 Když se ptám mediálních expertů, jak je toto možné, vysvětlili mi běžnou praxi, kdy si 
každý novinář „hýčká“ svého informátora na každé, pro něj důležité instituci, tedy i u hasičů, 
policie apod. Takovým způsobem vznikají „zaručené a absolutně nejnovější“ zprávy. 
 Po takovýchto zkušenostech a současně i zdlouhavých postupech nevěříme v korektní 
chování úřadů a rozhodli jsme se, že provoz sušárny zeleniny již obnovovat  nebudeme. 
Dvacet zaměstnanců přišlo tímto o práci.  
 Obdobnou výrobnu ale plánujeme  v Rumunsku. 
 V minulosti nám několikrát hořela farma chovu prasnic v Mramoticích. Sami jsme si 
museli vypátrat příčinu několika opakujících se požárů – tou byly nekvalitní podlahové 
vyhřívané desky od německého dodavatele. Na dodavatele podlážek jsme podali žalobu. 
 Zjištění příčiny požáru by mělo však být základním a prvotním zájmem hasičů.   
 



  
 
 
 Ani provozem bioplynové stanice ve Velkém Karlově jsme nezůstali ušetřeni 
„pozornosti“ médií. 
 Palcové titulky opět hovoří o zápachu, smradu, který produkujeme. Žádná pozitivní 
zpráva o činnosti bioplynové stanice  však nebyla nikdy nikde zveřejněna. Problémy se 
zápachem jsme, mám zato, již téměř vyřešili. Stanice běží na 100% elektrický výkon. 
 Baťa ve své knize uvedl, že když se mu z 10 párů povedly 2 páry perfektně, byl to 
úspěch. Takto to v podnikání chodí, že ne vždy je výsledek absolutně perfektní.  
 Stavba bioplynové stanice je složitým procesem, který je v České republice teprve 
v plenkách a její provoz není jednoduchou záležitostí. Je to ovšem alternativní zdroj energie, 
který má obecně v celém světě podporu.  
 V minulých dnech jsme obdrželi za tuto bioplynovou stanici cenu Eurosolar 2007 
v Berlíně. V hodnoticí komisi byl mj. i nositel Nobelovy ceny a přední experti biotechnologií. 
Tuto prestižní cenu jsme obdrželi jako jediná země bývalé Východní Evropy. Velice příjemné 
bylo následné osobní setkání s německou premiérkou.  
 V poděkování jsem se zmínil o skutečnosti, že v České republice je byrokratické  
prostředí a představitel pořádajícího bankovního domu konstatoval, že má velkou obavu, aby 
v současné době Evropa neztrácela tempo hospodářského růstu za celým světem díky své 
byrokracii. 
 V Německu je v současné době v provozu 3 800 bioplynových stanic, z čehož jedna 
třetina je provozována obcemi. V České republice je v provozu asi 6 stanic, pouze jediná je 
majetkem obce (Kněžice, východní Čechy). 
 Otázka pro novináře a státní byrokraty zní: Proč je tak malý počet bioplynových stanic 
v ČR ve vztahu k rozloze či počtu obyvatel? Není to náhodou českými novináři, českými 
byrokraty nebo skutečností, že starostové nemají zájem o rozvoj biotechnologií?  
 Věčný argument, že nejsou peníze na investice na obcích, je v ostrém kontrastu 
s postojem obcí v Německu. 
 
 Zelení vs. Agrodružstvo  Jevišovice 
 Agrodružstvo Jevišovice se ve své činnosti setkává s naprostým odporem 
nejrůznějších institucí ochrany životního prostředí. To je nepopiratelná skutečnost. K tomuto 
střetu zemědělství a ochránců ŽIP dochází v celé Evropě. Vždy jde o to, zda ochrana 
životního prostředí jde v souladu s rozvojem zemědělství nebo zda ochrana životního 
prostředí obecně likviduje rozvoj zemědělství. Osobně zastávám druhý názor. Tento názor 
opírám o tvrzení, že současná cena másla 40 – 50,- Kč za 250 g másla je důsledkem toho, že 
v okrese Znojmo je 25% krav proti stavu roku 1993 a tento pokles je „zásluhou“ negativních 
postojů a přístupu „zelených“ a způsobu podávání informací médií. 
 Když se mě občan naší vesnice ptá, proč je tak drahé máslo, pošlu jej pro odpověď 
k nim. Díky takovéto  politice nejsou krávy, není mléko, není máslo. Proto je takto vysoká 
cena zmiňovaných produktů. 
 Například v okrese Znojmo došlo k největšímu snížení stavu hovězího dobytka v ČR. 
 Zelení se dostali do vlády. Paní Kuchtová, která se přivazovala k atomové elektrárně 
Temelín, dokázala dobře demonstrovat, ale  ministerstvo školství nedokázala uřídit. Toto 
ministerstvo se v současné době dá nazvat „chaosem“.  
 Demonstrovat nebo kritizovat dokáže snad každý. Řídit  velkou firmu či třeba zmíněné 
ministerstvo je daleko složitější. V dnešní době mají však ti, kteří kritizují a udávají, navrch 
nad těmi, kteří vytváří hodnoty. 
 



  
 V návaznosti na ochránce přírody a životního prostředí nemohu nechat bez povšimnutí 
naši „korespondenci“ vedenou přes týdeník Znojemsko s občanem Velkého Karlova, 
panem Nejezchlebem. 
 Ve Velkém Karlově máme problém s jakoukoliv akcí díky sdružení, které pan 
Nejezchleb založil.  
 Tento člověk je invalidním občanem a má hodně času, aby detailně studoval naše 
plány a záměry v oblasti Velkého Karlova. Invalidní člověk však rychle „ožije“, když máme 
na polním hnojišti složený hnůj, začne v něm „hrabat“, zda nenajde nějaké uhynulé kuře, aby 
mohl rychle sebemenší prohřešek nahlásit na příslušná místa, zřejmě dle hesla „Bonzovat se 
nemá, ale nahlásit by se to mělo!“ 
 Myslí si všichni, že pan Nejezchleb je tak zarytým ochráncem, nebo přes svoje 
aktivity vydírá naši společnost? Proběhlo zde již několik jednání, abychom od něj odkoupili 
jeho rodinný domek za dvou až trojnásobnou tržní hodnotu. Tomuto se říká „zelený byznys“ 
neboli ekologické vydírání. 
 
 Příliš popularity jsme si u veřejnosti nezískali ani skládkami živočišných odpadů na 
poli. Agrodružstvo  Jevišovice tímto svým konáním určitě porušilo zákon. Nepopírám tuto 
skutečnost.   
 Výše jsem již psal, že je to otázka provozu zemědělské firmy a jsou chvíle a oblasti, 
kdy k podobným problémům dojde.  
 Proč investigativní novináři, kteří o problému tak zaníceně psali, neuvedli zároveň i 
skutečnost, že k porušování zákona o veterinární péči dochází každý den? Uhyne-li domácí 
zvíře drobnému chovateli, je i on povinen toto zvíře odvézt do asanačního podniku. Kolik set 
těchto zvířat je na vesnicích zakopáno? Proč se nepíše o tom, že septiky nemohou mít na 
vesnicích dosud tak často používaný trativod? Kdo ví, že každá vesnice musí mít čistírnu 
odpadních vod nebo odvážet odpadní vody do čistíren odpadních vod či bioplynových stanic? 
Z tohoto pohledu 60% domácností na vesnicích porušuje zákon.  
 Jsem velice zklamán  současným pohledem novinářů, skutečností, že se neměří všem 
stejně, protože je to nepopulární řešení. Kdyby i tyto „malé prohřešky“ byly kontrolovány, 
pokutovány či jinak řešeny, přibylo by i mnoho reakcí veřejnosti v médiích proti 
byrokratickému postupu českých úřadů. 
 
 Velice medializovanou kauzou byla i pokuta Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže. 
 Opět palcové titulky, opět věděli novináři dříve než dotčené firmy výši pokuty  a 
důvody jejího udělení. S týdenním odstupem jsme se toto dozvěděli „oficiáln ě“ i my.  
 Nikde už nebylo pragmatické vysvětlení důvodu, který nás k tomuto postupu vedl. A 
sice o skutečnosti, že v době, kdy k setkání drůbežářů došlo, byla cena drůbeže podnákladová 
a nižší než v okolních státech Evropy. To, že skrytý kartel na nás vytvářela jatka a obchodní 
řetězce, už nikomu v této republice nevadilo a nevadí.  
 Nikdo z novinářů do médií nesdělil skutečnost, že v současné době prodáváme 
meziročně za období 2006 – 2007 drůbež z našich farem jatkám o 20% dráž, spotřebitelské 
ceny na pultech se však zvedly o 34%! Toto je veřejná informace SZIF, zpráva o trhu 
drůbežího masa. Komu spadlo do klína zbývajících 14%? 
 Vím, že pokuta v jakékoliv výši je špatná pro každý subjekt, ale podstatnou  zůstává 
skutečnost, že vyprodukuje-li Agrodružstvo Jevišovice 30 000 000 kg drůbeže, nárůst ceny o 
1,- Kč/kg představuje 30 000 000,- Kč. Dnešní nárůst ceny proti loňskému roku o 3,70 Kč/kg 
nám dává právo tvrdit, že toto naše setkání mělo smysl a vedlo k pozitivním výsledkům i přes 
pokuty, které nám za ně byly uděleny. 



 
 
 Neekonomickým chováním by se dal rovněž označit fakt, že na okrese Znojmo je 
mnoho stájí  prázdných a nikomu to nevadí. Vyvážíme prvotní surovinu – obiloviny. Toto mě 
mrzí  jako člověka, který zde v zemědělství podniká i  žije. Znojmo bylo nejvyspělejším 
zemědělským okresem, kde byl zpracovatelský průmysl atd. Vývoz obilovin je podobným 
„prohřeškem“  jako vývoz surového dřeva z republiky bez předchozího zpracování. 
 
 
 Pro ucelení obrazu o  novinářské „objektivitě“ bych rád připomenul články, které 
otiskl týdeník  Znojemsko v několika posledních číslech o jevišovickém „podnikateli“ 
Martinu Běhalovi. 
 Veřejnosti byl nejdříve představen jako úspěšný, solidní podnikatel, kterému je obecně 
ubližováno.  
 Jaká je skutečná situace?  
 V okolí lokality Záduška máme zničené vždy 3 - 4 ha porostů, škody jsou částečně  
způsobeny vyježděním cest v obilí  od koní, od aut, v porostech jsou místa vypasená 
dobytkem ze Zádušky. Několik trestních oznámení na místním oddělení Policie ČR skončí 
vždy jako podání, ne však jako vyřešený případ.  
 Například počátkem července 2007 jsme v kukuřici objevili pasoucího se uvázaného 
býka patřícího  tomuto „podnikateli ze Zádušky“. Nahlásili jsme způsobenou škodu službu 
konajícímu policistovi Jaroslavu Novákovi. Pan Novák neměl vůbec zájem jet na místo, ani 
celou věc zdokumentovat. Po několika upozorněních a písemné urgenci se konečně dostavil 
na místo, kde však už býka nenašel. 
 Po stránce četnosti dopravních kontrol našich traktorů a aut se však „aktivitě“ zdejší 
policie nedá vytknout nic. 
 Našim pracovníkům, kteří v lokalitě Záduška pracují, je fyzicky vyhrožováno.  
 Místní občané tuto kdysi vyhledávanou část Jevišovic dnes obcházejí obloukem, neboť 
se bojí buď chování obyvatel Zádušky nebo třeba i střetu se zde chovaným bojovým 
plemenem psů, kteří jsou poměrně často k vidění bez doprovodu i  bez košíku okolí zdejší 
základní a mateřské školy či v hustě obydlených částech Jevišovic. 
 Ani skutečnost, že dříve volně přístupné polní a lesní cesty si pan Běhal „přisvojil“ a 
oplotil, takže je celá lokalita prakticky nepřístupná. 
 Toto a mnoho dalších problémů nedokáže vyřešit ani místní policie ani radnice. 
Lokalita Záduška se podle názorů veřejnosti podobá Palermu, oblasti, kde místní mafie je 
úzce provázané s policisty, novináři i politiky.  
 
 Věřím, že většina čtenářů pochopí, že ve výše uvedeném je hodně pravdy, pravdy, 
která však bolí. 
 
 
 
 
ing. Bohumír Rada, předseda představenstva Agrodružstva Jevišovice   
  


