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Letní krupobití na jihu
Čech předběhlo kombajny
Sklizeň zemědělských
plodin je již z velké části
úspěšně u konce. Na
mnoha místech
republiky však místo
kombajnů „sklízela“
bouře s krupobitím.

INZERCE

K

oncem července zasáhlo
vydatné krupobití především jižní Čechy, střední Čechy
a nakonec se stočilo na východ.
Zejména na Táborsku napáchalo lokálně velké škody na plodinách, které přesáhly 350 milionů Kč.
O týden později přišla druhá vlna, která znovu vedle jižních a středních Čech udeřila
i v severních Čechách a způsobila na porostech ve sklizni totální škody. Nejvíce postiženy
byly porosty řepky, obilovin,
ale také kukuřice a hořčice. Dle
statistiky Agra pojišťovny pojistné plnění u jejích klientů již
přesáhlo hranici 50 milionů Kč.
„V době, kdy nám byla nahlášena první škoda, bylo sklizeno přibližně 20 % ploch. Nepříznivé počasí pak dále komplikovalo našim zemědělcům
průběh žní. Kvůli chladnému
jaru a letním abnormálním vysokým teplotám budou letos
výnosy u většiny plodin nižší
než loni,“ popsal situaci Marek
Bizoň, ředitel likvidační služby
Agra pojišťovny.
Velké škody eviduje Agra
pojišťovna ze dne 29. července
v oblasti měst České Budějovice, Tábor, Benešov a Chrudim,
kde se v odpoledních hodinách
přehnala bouřka s krupobitím
a u několika podniků zcela zdecimovala úrodu řepky a obilovin. Vzniklé škody byly značné
až totální.
Zemědělec vynaloží na zasetí a ošetřování porostů značné
náklady a logicky očekává jejich
návratnost v podobě sklizně.
Nepřinese-li mu jeho pěstitelské
úsilí na některých plochách, které obdělává, očekávaný zisk, není to katastrofa. Ale krupobití na
větší výměře může být pro podnik velký problém.
Ti zemědělci, kteří se zodpovědně na možný důsledek takovéhoto řádění živlů pojistili,
jsou na tom lépe. Nikdo jim sice nové porosty nevrátí, ale za
jejich poškození budou odškodněni, a to dokonce dříve,
než by za sklizené produkty obdrželi tržby.
Agra pojišťovna ihned po
nahlášení škod od klientů vyslala své likvidátory do terénu.
Jelikož krupobití přišlo v době
sklizně, bylo potřeba porosty
okamžitě prohlédnout a stano-

vit škodu, aby bylo možné ve
sklizni pokračovat.
Již druhý den dopoledne
započaly první prohlídky. Velký
rozsah škod a současně velký
počet nahlášených událostí si
vyžádal plné nasazení. Zemědělci se tak mohli na svých pozemcích setkat s kolegy – v rolích likvidátorů – z okolních
krajů.
Jedním z mnoha poškozených zemědělských subjektů
bylo i Družstvo Agra Březnice
u Bechyně, které hospodaří
v oblasti mezi Bechyní a Týnem
nad Vltavou v Jihočeském kraji.
Krupobití zde poničilo bezmála
800 ha z celkově obdělávaných

podniků v našem okolí, jsme
měli obavy, kdy přijedou likvidátoři z pojišťovny a jakou vůbec stanoví škodu.“ Právě při takovýchto bleskových živelních
pohromách zemědělci ocení
rychlost a profesionalitu přístupu pojišťoven.
„K našemu překvapení již
další den přijela skupina likvidátorů z Agra pojišťovny daný
problém řešit. S nedůvěrou jsme
se ale smiřovali s faktem, že jedním ze členů týmu byl i kolega
z Rakouska. Právě tím nás totiž
strašili zástupci jiných pojišťovacích společností. Šlo však o aktivního zemědělce, který problému rozuměl. Likvidace proto
proběhla korektně a k naší spokojenosti. Ještě během odpoledne jsme začali poškozené porosty sklízet a již druhý den jsme
obdrželi elektronicky předběžný výpočet pojistného plnění,“
uvedl předseda představenstva

Prohlídka porostu kmínu na pozemcích Družstva Agra Březnice
u Bechyně za účasti likvidátora Ing. Tomáše Komrsky, Ing.
Vladislava Hájíčka, Ing. Bohdana Strnada a Ing. Jana Holého,
oblastního vedoucího Agra pojišťovny (zleva)

Úroda řepky byla následkem krupobití zcela zničena

2000 ha. Poškozeny byly především porosty řepky ozimé, pšenice ozimé, žita, kmínu a kukuřice. Škody se vyšplhaly až ke
100 %. Hned druhý den po krupobití provedli zástupci družstva prohlídky poškozených porostů se svým makléřem Ing.
Bohdanem Strnadem z makléřské společnosti Itead, a. s.
Zde jsou slova hlavního
agronoma družstva Ing. Radka
Havlíčka: „Při prohlídkách jsme
byli překvapeni rozsahem škod
a jejich výší. Při našem zjištění,
že krupobití postihlo většinu

družstva Ing. Vladislav Hájíček.
„Pozitivně jsme hodnotili
rovněž i organizaci prohlídek.
První den došlo pouze k prohlídce porostů, které byly ten
den určeny ke sklizni, a tím se
tak dostalo i na ostatní klienty.
Den poté se zbylé porosty doprohlédly,“ doplnil makléř Ing.
Strnad.
Krédem Agra pojišťovny je
provést stanovení škod rychle
a stejně rychle pak poslat pojistné plnění.
Ing. Edita Křížová,
Agra pojišťovna

