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Národní dožínky
Programem provází moderátorka 

Štěpánka Duchková
9.15 Zahájení, přivítání

9.20 Hudební blok  
 pozvánka pro návštěvníky výstavy
 Poděbradská kapela Jaroslava Trnky

10.00 Slavnostní zahájení Národních dožínek
 prezident AK ČR Zdeněk Jandejsek a hosté 
 Poděbradská kapela Jaroslava Trnky

10.45 Hudební blok 
 Poděbradská kapela Jaroslava Trnky

11.20 Soutěž pro návštěvníky
 časopis Zemědělec 

11.30 Hudební blok
 Poděbradská kapela Jaroslava Trnky

12.00 Myslivecké okénko
 členové Českomoravské myslivecké jednoty

12.15 Hudební blok 
 kapela Třeboňská dvanáctka

13.05 Soutěž pro návštěvníky
 časopis Zemědělec 

13.15 Hudební blok
 kapela Třeboňská dvanáctka

14.00 Soutěž pro návštěvníky
 časopis Zemědělec 

14.10 Hudební blok 
 kapela Šumavská osmička

15.00 Soutěž pro návštěvníky
 časopis Zemědělec 

15.10 Hudební blok
 kapela Šumavská osmička

16.10 Rozloučení a ukončení

16.15 Hudební blok
 kapela Šumavská osmička

Mediální partneři:

Štěpánka Duchková

Šumavská osmička

Třeboňská dvanáctka

Poděbradská kapela Jaroslava Trnky

Pivovarská zahrada, 25. srpna 2018, 9.15 – 17.00 hod.

ŘÍKÁ ZDENĚK JANDEJSEK, PREZIDENT AGRÁRNÍ KOMORY ČR K SOUČASNÉMU VÝVOJI NEJENOM VE SMĚRU BUDOUCNOSTI 
ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPĚ, ALE TAKÉ VZHLEDEM KE STÁLE EXTRÉMNĚJŠÍM VLIVŮM POČASÍ NEJENOM NA HOSPODAŘENÍ, 
ALE VLASTNĚ, JAK UKAZUJE SOUČASNÉ HORKÉ A SUCHÉ POČASÍ PRÁZDNIN, I PRO CELOU NAŠI SPOLEČNOST. SPRÁVNÝM 
HOSPODAŘENÍM V KRAJINĚ LZE PŘÍRODNÍ ZDROJE NEJENOM VYUŽÍVAT NA PRODUKCI POTRAVIN, ALE TAKÉ JE CHRÁNIT A ZACHOVAT 
PRO NÁS I PRO DALŠÍ GENERACE.

„ZEMĚDĚLSTVÍ NENÍ JEN VÝROBA POTRAVIN, 
ALE I PÉČE O KRAJINU, VODU, PŮDU A VENKOV,“

Již druhý rok po sobě ukázalo počasí 
zemědělcům svou méně vlídnou tvář, 
jaké je vaše hodnocení dosavadního 
průběhu roku?
Musím upřímně říci, že výskyt abnor-
málních jevů a jejich průnik do klasic-
kého zemědělského hospodaření je 
stále větší, s častějším a razantnějším 
výskytem a mnohem většími dopady jak 
do ekonomiky podniků s propady tržeb 
za hlavní komodity, tak do vlastních pro-
vozů – myslím tím například silné úvahy 
mnohých farmářů v některých regio-
nech o redukci stád skotu, protože není 
čím krmit. Uvědomme si, že letos vjely 
kombajny do porostů obilovin ještě před 
prvním letním dnem, to je věc, kterou 
my žijící ani nepamatujeme. V minulosti 
byly horké a suché roky také, ale byly to 
výjimky, na které se pak dlouhou dobu 
vzpomínalo jako na katastrofu. A my, nyní 
stejně suché roky zažíváme prakticky 
opakovaně po sobě. Zemědělci se nemají 
kdy zotavit, kdy doplnit zásoby, mnohem 
hůře se plánuje dopředu, protože nevíte, 
co nakonec do stodoly přivezete. Pole, 
která dávala například na Jižní Moravě 
8–9 tun obilí dnes při stejných 
nákladech na vstupech urodí sotva polo-
vinu, což nelze ustát. Cestou nejsou ani 
urychlené unijní výplaty u platby na 
plochu ve výši 70 % již k 1. listopadu,
o které Česká republika koncem červen-
ce požádala, ale ani národní kompen-

JSOU ZMĚNY KLIMATU 
A SUCHO
DÍLEM ČLOVĚKA NEBO 
HISTORICKÝCH PŘÍRODNÍCH 
CYKLŮ?
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Počasí se ten den opravdu vydařilo. Na 
dvoře zdejšího statku mne uvítaly stánky 
s občerstvením, kde prodávaly masné 
a mléčné speciality vlastní produkce 
a k tomu i výrobky různých zeměděl-
ských a potravinářských firem ze střed-
ních Čech, a to včetně nabídky piva z ne-
dalekého místního pivovaru. O kus dále 
byla improvizovaná restaurace, kde již 
mohli návštěvníci tyto nabízené produkty 
ochutnat. Atmosféru zpříjemnil Dechový 
orchestr kapelníka Václava Doležala.
Na jedné straně dvora byla přehlídka 
různých typů traktorů, na druhé straně 
návštěvníci obdivovali žací a secí stroje. 
Na protější straně byl umístěn dětský 
koutek s houpačkami pro malé 
ratolesti.

V Zemědělském muzeu čekalo na děti 
překvapení
Zdejší Zemědělské muzeum je 
dvoupatrová budova s přehlídkou 

různé zemědělské techniky přes 
historické předměty českého venkova 
z 18. a 19. století až po různé typy 
traktorů z 20. století. K vidění jsou různé 
dřevěné či kovové zemědělské stroje, 
kočáry, saně, žebřiňáky, původní
zemědělské nářadí a náčiní. V prvním 
patře je umístěna bohatá expozice 
nejrůznějších předmětů, které 
historický obraz českého venkova dopl-
ňovaly, ať již to byly dámské lesnické 
a myslivecké uniformy, nebo různé 
dřevěné a kovové truhlice či přehlídka 
starých šicích strojů. K zajímavým expo-
nátům patří sbírka starých psacích stojů, 
rádií a televizorů. Nechybí ani sbírka 
porcelánového nádobí. V jednom rohu 
místnosti je i starý dřevěný betlém.

Při vstupu do přízemní části expozice 
muzea se v oddělené místnosti nalézá 
železnice, kde se různě proháněly vláčky, 
což bylo pro děti návštěvníků obrovské 

překvapení, jak bylo možné pozorovat 
z jejich obličejů.

Jak vzniká mléko
Na prohlídku zdejšího kravína čekalo pár 
desítek zájemců, hlavně rodin s dětmi. 
V určený čas prohlídky nás přivítal ve-
doucí chovu skotu Patrik Maňhal. 
V úvodu jeho vystoupení jsme se dozvě-
děli, že společnost AGRO Jesenice je 
jedna z největších zemědělských společ-
ností v České republice. Vznikla v roce 
1992. V současné době má 165 zaměst-
nanců. Obhospodařuje 5 500 hektarů 
zemědělské půdy, z nichž naprostou 
většinu má pronajatu. Společnost se 
zabývá rostlinnou i živočišnou výro-
bou. Kromě toho vlastní mrazírnu, tři 
bioplynové stanice a logicky i autodopra-
vu kvůli zajištění dopravní obslužnosti. 
Těžiště živočišné výroby spočívá v chovu 
holštýnského plemene, pocházejícího 
z Evropy, které bylo v 19. století převeze-

no z USA do Evropy a zušlechtěno hlavně 
na výrobu mléka. Je to nejrozšířenější 
plemeno ve světě, hlavně v Evropě a se-
verní Americe. Zdůraznil, že se vyznaču-
je velkým tělesným rámcem, hlubokou 
kostrou a šlechtěno je přímo k produkci 
mléka. Proto mu zde také dali přednost 
před ostatními plemeny krav. 

Konstatoval, že krávy a jalovice v otelení 
v průměru nadojí mezi 40 až 50 litry 
mléka denně. Přičemž není výjimkou, 
když tato kráva v otelení nadojí až 
80 litrů mléka. Krávy jsou velmi citlivé 
na to, jaké prostředí se jim vytvoří, ať již 
jde o krmení, či podestýlku, případně 
další náležitosti. Zároveň návštěvníky 
informoval, že před 40 lety zde bylo ustá-
jených 1 400 krav českého strakatého 
skotu, kdy podnik dodával do mlékáren 
12 000 litrů mléka denně, což bylo asi 
8,5 litru mléka denně na jednu krávu. 
Dnes 1 150 krav dodává 36 000 litrů mlé-

SPOLEČNOST AGRO JESENICE U PRAHY USPOŘÁDALA KONCEM KVĚTNA VE SVÉM SÍDLE V HODKOVICÍCH U PRAHY SVOJI TRADIČNÍ, 
KAŽDOROČNÍ AKCI – FARMÁŘSKÝ DEN. PROGRAM TÉTO AKCE NABÍZEL PROHLÍDKU ZDEJŠÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA, HISTORICKÉ 
A SOUČASNÉ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, BIOPLYNOVÉ STANICE A HLAVNĚ NĚKOLIKA STÁJÍ HOLŠTÝNSKÉHO SKOTU JAKO MOŽNOSTI 
SEZNÁMIT SE S VÝROBOU MLÉKA. PŘIPRAVEN BYL I PROGRAM PRO DĚTI.

FARMÁŘSKÝ DEN V JESENICI 
U PRAHY SE VYDAŘIL!

Dvoupatrová expozice Zemědělského muzea nabízela v přízemí expozici traktorů a různých zemědělských strojů a nářadí od 18. století do nedávné minulosti. V prvním patře 
návštěvníci obdivovali sbírky různých předmětů, které byly kdysi součástí venkovské domácnosti. Foto: archiv AGRO Jesenice u Prahy

RUBRIKA REGIONÁLNÍ INFORMACE JE ZAJIŠTĚNA S FINANČNÍ PODPOROU TITULU MZE 9. F. E. REGIONÁLNÍ PŘENOS INFORMACÍ 2018
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Z P R A V O D A J

ka denně, což je zhruba průměrných
33 litrů mléka na krávu. Načež dále 
uvedl, že aby kráva pořádně nadojila, 
potřebuje klid a odpočinek, přičemž 
krávy leží až 12 hodin denně. Na dotaz 
jednoho z návštěvníků, jak se pozná, že 
je kráva v klidu a v pohodě, odvětil, že 
krávy mají připevněný pedometr, z něhož 
se obsluha kravína dozví potřebné údaje 
o aktivitě krávy, o průběhu jejího ležení, 
o jejím zdravotním stavu, o množství 
nadojeného mléka. Tyto údaje jsou 
předávány on-line do počítače, takže 
obsluha denně monitoruje a vyhodnocu-
je stav každé krávy.

Produkční hala byla první zastávkou 
Po tomto úvodním výkladu Patrika 
Maňhala skupina návštěvníků zamířila 
k produkční hale, kde byly ustájeny 
krávy, které jsou na první laktaci. „Tedy 
krávy po prvním teleti,“ sdělil nám 
vedoucí chodu skotu u vchodu do stáje, 
kam jsme přirozeně neměli přístup a na 
kravičky jsme se dívali u vchodu. Náš 
průvodce pokračoval ve svém odborném 
výkladu, který byl v této části věnován 
otázce krmení krav. Konstatoval, že 
krávy, aby byly zdravé a v pohodě, musejí 
mít po 24 hodin krmení v krmném žlabu. 
„Kdykoliv si to kráva usmyslí, musí mít 
přístup ke krmení. Protože je kráva 
mlsná a vybírá si ty složky krmení, 
které jí chutnají, tak musí být krmení 
zamíchané,“ poznamenal Patrik Maňhal. 
V průběhu tohoto výkladu například 
zaznělo, že kráva, která má hmotnost 
650 až 700 kg, sežere za den 55 kg kr-
mení, vypije 160 litrů vody za den. Když 
hovořil o hmotnosti zvířat, tak uvedl, 
že býk váží 1 150 až 1 200 kg. Na dotaz 
jednoho návštěvníka, co tvoří podestýlku 
krav, odpověděl, že se kravám stele se-
parátem, což je vlastně pevná část kejdy, 
aby to bylo pro ně pohodlné a krávy tam 
dobře zalehávaly. Načež ze skupiny ná-
vštěvníků následoval další dotaz, jak se 
tyto krávy dostávají na pole? „Na pole se 
nedostanou, tam se dostanou pouze ty 
krávy, které nedojí“, zněla jeho odpověď.

Návštěva dojírny byla středem zájmu
„Nyní jsme přešli k dojírně. Teď se dívá-
me na krávy, které jsou v čekárně 
a čekají na dojení, prostě až na ně přijde 
řada. Víte, ony se v podstatě na to dojení 
těší,“ prohlásil Patrik Maňhal, když jsme 
se dostali do dalšího stádia seznámení se 
s výrobou mléka. Zde jsme se například 
dozvěděli, že technika na dojení krav je 
dva roky stará. Tudíž nejmodernější typ. 
V dojírně se krávy dojí třikrát denně, a to 
po skupinách, které postupně přicházejí, 
jak je přivádějí naháněči. Ráno se začíná 

v 5.00 hod., v poledne ve 13.00 hod. 
a večer v 21.00 hod. Dojení trvá zhruba 
5,5 hodiny a podojí zde 180 krav za hodi-
nu. „Na naše poměry je to docela slušný 
výkon, ale když jsem byl nedávno v USA, 
tak jsem viděl dojicí stroje, které měly 
takový výkon, že podojily za hodinu 1 200 
krav. Musím však říci, že důvod pro tento 
obrovský výkon byl jednoduchý. Ta farma 
chovala cca 9 000 krav,“ sdělil překvape-
ným návštěvníkům Patrik Maňhal.
Když jsme odcházeli od dojírny, minuli 
jsme dvě obrovská cisternová auta na 
odvoz mléka do mlékárny, která přijíždí 
dvakrát denně a do nádrže při jednom 
stání načerpá až 28 000 litrů mléka. 

Stáj pro regeneraci a otelení krav
Další zastávkou byla stáj, kde krávy 
odpočívají po otelení. Zde jsme mohli 
vstoupit dovnitř a prohlédnout si krávy, 
které byly ustájeny po obou stranách 
haly. Náš průvodce pokračoval ve svém 
odborném výkladu, který věnoval tento-
kráte otázce krmení krav, zajištění po-
třebného množství vzduchu a také vody, 
ať již na pití, či na sprchování. Snahou je 
krávy udržet v naprosté pohodě. Vždyť 
právě zde se krávy telí.

Největší zájem dětí návštěvníků vzbu-
dila telátka
Poté jsme pokračovali v prohlídce 
a na řadu přišla stáj, kde byla umístěna 
telátka v různých kotcích, a to podle své 
velikosti a doby jejich narození. Samo-
zřejmě, že stáj pro telátka byla milým 
překvapení především pro děti návštěv-
níků, kdy některé děti se snažily i nějaké 
telátko pohladit. Jak jsme postupovali 
postupně dále kolem nich, slyšeli jsme 
z úst Patrika Maňhala, že telátka jako 
krmení dostávají mlezivo, a to přímo od 
ošetřovatele. „Na mléce jsou 70 dní 
a potom přecházejí na rostlinnou 
potravu,“ poznamenal.

Jalovice byly ustájeny s volnějším 
výběhem
Závěrečnou etapou této naší návštěvy 
byly stáje, kde byly ustájeny jalovice, 
které měly prakticky možnost volnějšího 
výběhu. V této chvíli se náš průvodce ve 
svém výkladu zaměřil na společenské 
postavení ustájených krav, na jejich hie- 
rarchii, kdy některé krávy jsou zvědavé 
a přijdou si prohlédnout ošetřovatele, 
kterého poznají i podle oblečení. Jiné 
zase, pro změnu, raději ustoupí do po-
zadí. Některé krávy si zase chtějí „hrát“ 
a snaží se se svým ošetřovatele navázat 
osobní kontakt. „Ale hrajte si s krávou, 
která váží sedm metráků“, podotkl 
Patrik Maňhal. 

Pár slov ke zhodnocení
Po poledni jsem navštívil Josefa Kubiše, 
ředitele zdejší společnosti, a požádal ho 
o zhodnocení významu celé akce. Uvedl 
k tomu: „Farmářský den připravujeme 
jednou za rok, aby se lidé seznámili se 
současným zemědělstvím, aby se 
přesvědčili, že velkovýroba není proti 
životnímu prostředí. Chceme, aby lidé 
viděli, že se o krávy pečlivě staráme. 
Zbytky krmení a kejda nejsou odpad, 
ale surovina pro výrobu elektrické 
energie, což má z hlediska životního 
prostředí velký význam. Správné 
zemědělství je jen jedno. Buď jde 
o dobrého sedláka, který pečuje o půdu 
a o zvířata, aby zajistil výrobu, vešel se 
do nákladů a ještě byl šetrný k životnímu 
prostředí, anebo jde o zlatokopa, který 
chce pobírat co nejvíce dotací a výroba 
potravin ho nezajímá.“ A dále k tomu 

dodal: „Vývoj se zastavit nedá. Nyní se již 
nemůžeme vrátit 70 let zpět, do období 
první republiky. Pro současné zeměděl-
ství je typická zemědělská velkovýroba. 
Malé rodinné farmy, které známe ze sou-
sedních západoevropských zemí, se také 
postupně slučují do družstev, což začíná 
podporovat i Evropská unie. Takže když 
dnes lidé z měst zavítají na venkov, uvidí 
moderní zemědělskou techniku v praxi, 
moderní způsoby řízení provozu v země-
dělství. Zkrátka jde o to, že návštěva této 
akce může u mladého člověka vzbudit 
zájem o toto povolání, může přispět 
k jeho rozhodnutí pracovat v zemědělství. 
Ostatně máme zde i příklady toho, že 
u nás pracuje již čtvrtá generace dětí, po 
svých rodičích, prarodičích a praprarodi-
čích. Což je i náš závazek.“
 
Miroslav Svoboda, AK ČR

O současnou moderní zemědělskou techniku projevili zájem nejen dospělí návštěv-
níci, ale i jejich ratolesti, které se snažily, pokud to šlo, vyšplhat. Uprostřed dvora 
se houf dětských návštěvníků v doprovodu svých rodičů snažil obsadit co nejrychleji 
volná místa dětského vláčku, který pravidelně vyjížděl na prohlídky statku, a který 
pendloval mezi jednotlivými kravíny. Foto: archiv AGRO Jesenice u Prahy

Při prohlídce kravína jsme navštívili i chov telat. Na snímku si jedno telátko zvědavě 
prohlíží malou holčičku, která se na něj přišla zblízka podívat. Foto: Miroslav Svoboda



ZPRAVODAJREGIONÁLNÍ INFORMACE

4 > 201850

NA JIHU ČECH SEZNAMUJÍ ZEMĚDĚLCE S ŘASAMI 
I REFORMOU ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY 

S cílem motivovat agropodnikatele 
k zavádění inovací a zprostředkovávat 
jejich napojení na vědu a výzkum se RAK 
JK podílela na organizaci prvního ročníku 
Jihočeského dne vědy, pořádaného Kan-
celáří transferu technologií Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích. 
Akci obohatila prezentacemi na témata: 
„Možnosti ovlivnění imunologického sys-
tému regionálními nutracetiky“ a „Vývoj 
moderních technologií pro živočišnou 
výrobou po jihočesku“. V návaznosti na 
úspěšnou akci se komora spojila 
s Mikrobiologickým ústavem AV ČR, v. v. i.
s cílem participovat na prezentaci 
badatelských výsledků zaměřených na 
užití řasových technologií v zemědělství. 
Dalším tématem připravovaným pro pří-

ští ročník regionální vědecké konference 
jsou „Potraviny pro  budoucnost“. Vý-
zkumný program Potraviny pro budouc-
nost reaguje na významný společensko-
-ekonomický problém, kterým je riziko 
celosvětového nedostatku potravin, jejich 
kvalita, vliv na zdraví člověka a efektivita 
produkce. Využívá multidisciplinární pří-
stupy a nejmodernější technologie, které 
mohou přispět nejen k vyšší efektivitě 
šlechtění, lepšímu využití cenných látek 
či mikrořas, ale v konečném  důsledku 
i k prevenci některých onemocnění 
trávicího traktu či omezení plýtvání po-
travinami. Programu se účastní špičková 
výzkumná pracoviště ústavů AV ČR, která 
spolupracují s významnými univerzitními 
a rezortními pracovišti. Nové poznatky 

pomohou například šlechtitelům a využijí 
je i podniky zabývající se produkcí a zpra-
cováním rostlinných a živočišných potra-
vin, státní správa či neziskové organizace. 
Konkrétním příkladem napomáhání RAK 
JK transferu poznatků z vědy do praxe 
je zprostředkované partnerství mezi 
zemědělským podnikem a subjektem za-
vádějícím inovační technologický postup. 
Tato technologie s pomocí unikátního 
biologického přípravku řeší problém 
s ekologickou likvidací odpadních kalů 
ve spojení s produkcí levného a účinného 
hnojiva. Ze seznamu dalších aktivit 
cíleného šíření informací skrze RAK JK 
stojí za zmínku žádané školení 
s názvem „Praktická aplikace Nařízení 
EU 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních 

údajů do praxe zemědělských závodů“ 
a seminář zaměřený na ochranu zdraví 
hospodářských zvířat a péči o jejich 
pohodu v souladu s národní a evropskou 
legislativou včetně nových poznatků vete-
rinárních expertů. Nabídku „hromadněj-
ších“ vzdělávacích akcí RAK JK v prvním 
pololetí uzavřel seminář o aktuálním 
stavu vyjednávání o Společné zemědělské 
politice po roce 2021+. Regionální agrární 
komora Jihočeského kraje během první-
ho pololetí roku 2018 podpořila několik 
zásadních podnětů vydáním stanovisek 
a konkrétních požadavků na změnu 
stávající legislativy a praxe kontrolních 
a dozorových organizací.

RAK Jihočeského kraje

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA JIHOČESKÉHO KRAJE (RAK JK) SE VE DRUHÉM ČTVRTLETÍ NAD RÁMEC PRAVIDELNÉHO 
POSKYTOVÁNÍ INFORMAČNÍHO SERVISU Z OBLASTI DOTAČNÍCH PODPOR A ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ VĚNOVALA POPULARIZACI 
VĚDECKÝCH POZNATKŮ.

INVESTIČNÍ DOTACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

Zájem o investiční podpory neklesá ani 
před 7. kolem příjmu žádostí. S ubývajícími 
financemi se zpřísňují preferenční kritéria 
pro žadatele a zužuje okruh výdajů, na které 
lze dotaci použít. Je to logický krok, ale 
bohužel se v 5. kole příjmu žádostí ukázalo, 
že pro některé okruhy žadatelů se podpora 
investic stává nedostupnou. Při poskytování 
konzultací zájemcům o podporu se setká-
váme s těmi neúspěšnými, kteří na dotaci 
nedosáhnou, i s těmi, kteří na ni mají šanci 
dosáhnout, ale neumí si představit, jaká 
úskalí je čekají. Největším problémem pro 
velkou část žadatelů je nemožnost pořídit 
z podpory běžný zemědělský stroj nebo 
traktor. Dále část zemědělců skončí 

s preferenčními body těsně pod hranicí při-
jatelnosti. A to hlavně proto, že neprovozují 
ekologické zemědělství nebo nezpracová-
vají vlastní produkci. Ty bohužel zklameme 
a nemůžeme jim doporučit, aby si žádost 
podali. Snažíme se jim ale najít řešení, 
nejčastěji v podporách z PGRLF. Naštěstí 
se již v kraji rozeběhly také příjmy žádostí 
o podporu z Místních akčních skupin, 
kde zemědělci mají velkou šanci uspět. 
Druhou skupinou tazatelů na téma investic 
jsou ti, kterým se podařilo projít úspěšně 
bodováním a rozhodnou se žádost o dotaci 
podat. Upozorňujeme je na úskalí, kterými 
budou muset projít, než se jim podaří 
dosáhnout výplaty podpory. Žadatelé totiž 

většinou nepočítají s délkou administrace, 
která může trvat i více než 12 měsíců. S tím 
souvisí potřeba zajistit si zdroje pro uhra-
zení předmětu dotace nebo splátek úvěru. 
Problémem může být kupodivu i vyplacení 
dotace. Ne každý je připraven na to, že po 
dvou letech přijdou na účet až stovky tisíc 
korun. Zádrhel se týká především menších 
zemědělců, kteří nejsou příliš zběhlí v řízení 
toku financí své firmy. Investiční dotace jsou 
zdanitelný příjem, a pokud není žadatel na 
jejich příchod správně připravený, může mu 
výrazně vzrůst daň z příjmu, doplatek pojiš-
tění a výše záloh pojištění na další rok. 
Žadatele dále upozorňujeme na nutnost za-
jistit si stavební povolení nebo jiné vyjádření 

od stavebního úřadu, pokud je nezbytné, 
potřebu připravit si zodpovědně rozpočet 
a práva užívání k pozemkům a budovám, 
kterých se projekt týká. Poměrně velkým 
překvapením je pro mnohé povinnost vybrat 
předmět dotace prostřednictvím výběrového 
řízení nebo aspoň cenovým marketingem. 
U výběrových řízení nezkušeným žadatelům 
doporučujeme důkladně si promyslet poža-
davky na kupovaný stroj nebo službu. Zájem 
o konzultace k investičním podporám je 
stále velký, proto doufáme, že Regionální 
informační středisko přispívá k úspěšnému 
čerpání prostředků z evropských fondů.

RAK Královehradeckého kraje

NEJVĚTŠÍ ZÁJEM ZEMĚDĚLCŮ BÝVÁ O INFORMACE K PROGRAMŮM INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ, ZAHÁJENÍ 
ČINNOSTI MLADÝCH ZEMĚDĚLCŮ A PODPORA AGROTURISTIKY.  JSOU TO PŘEDEVŠÍM DROBNĚJŠÍ SOUKROMÍ ZEMĚDĚLCI A MALÉ 
SPOLEČNOSTI, KTERÉ NEMAJÍ VLASTNÍ ZAMĚSTNANCE URČENÉ KE ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI A ADMINISTRACI DOTACE. NEJVÍCE 
DOTAZŮ SE TÝKÁ PODÁVÁNÍ VLASTNÍCH ŽÁDOSTÍ, ALE KONZULTANTI POMÁHAJÍ ŘEŠIT I PROBLÉMY BĚHEM ADMINISTRACE.   

PODPOŘIT MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY K FINALIZACI
Současně proběhl už 13. ročník naší 
krajské potravinářské soutěže ZLATÁ 
Chuť jižní Moravy 2018. Potvrdil se 
zvyšující zájem původních producentů 
potravinářských surovin zařadit se nejen 
do skupiny zpracovatelů, ale i prodejců 
ve vlastních obchodních sítích. Příkla-
dem jsou například ovocnáři se zpra-
cováním části produkce na mošt, jeho 
balení a distribuce i do vlastní obchodní 

sítě. Jiný případ je, že pekárna nejen 
prodává ve vlastních prodejnách, ale na-
víc značná část obilovin pochází z vlastní 
produkce a ta je zpracována ve vlastním 
mlýně. V roce 2018 se zúčastnilo soutěže 
celkem 54 výrobců se 193 výrobky. Do 
letošního ročníku oproti loňskému roku 
se přihlásilo 22 nových výrobců.
Z porovnání dat o průběhu žní z konce 
července můžeme vypozorovat, že 

teplejší počasí hodně urychlilo sklizeň 
obilovin a řepky nejen v Jihomoravském 
kraji, ale i celé České republice. 
Z podrobného rozkladu výsledků letoš-
ních žní s výstupy z předchozích roků 
budeme schopni vyslovit závěr, kam 
se v krátkodobém výhledu segment 
pěstování obilovin posouvá a které změ-
ny podmínek toho jsou příčinou. Toto 
srovnání může být základní informací 

pro vytváření modelu hospodaření 
v podmínkách změny klimatických vlivů 
– zejména výšky teplot, srážkových úhr-
nů a dalších, které se již v současnosti 
nejvíce projevují v Jihomoravském kraji. 
Jsou někteří, kteří chtějí větru a dešti 
poroučet, ale zemědělec se musí naučit 
s větrem a deštěm žít.

KIS Jihomoravského kraje

LETOS SE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI USKUTEČNIL JIŽ 10. ROČNÍK POTRAVINÁŘSKÉ SOUTĚŽE REGIONÁLNÍ POTRAVINA. 
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PORADENSKÉ CENTRUM V KARLOVARSKÉM KRAJI 

Společná zemědělská politika EU – 
vzhledem k přibývajícím informacím, 
které jsou od nevládních profesních 
organizací, ministerstva nebo i médií, 
se otázky zaměřovaly na podstatně kon-
krétnější oblasti a často je také zajímalo, 
jakým způsobem lze SZP ovlivnit hlasy 
z praxe. Často se řeší termín platnosti 
nové SZP, možnost přechodného období 
tak, jako tomu bylo v minulých letech, 
a plynulost přechodu závazků v různých 
konkrétních životních situacích majitelů 
nebo farem. 

Problematika dotačního systému ČR – 
konzultační činnost zaměřuje hlavně na 
povinné evidence, na požadavky kontroly 

Cross-compliance a kontroly SZIF. Vy-
světlujeme pravidla dotačních titulů, 
pomáháme s přípravou evidencí pro jed-
notlivé kontrolní organizace, s tvorbou, 
aktualizací a změnami havarijních plánů. 
V letošním roce je ze strany pověřených 
kontrolních organizací kontrolována 
podle zákona o hnojivech také evidence 
statkových hnojiv. Pracovníci konzul-
tačního střediska vytvořili jednoduché 
pracovní listy, ve kterých si klienti mo-
hou vypočítat stavy dobytčích jednotek 
na farmě, následně produkci statkových 
hnojiv, a třetí částí pracovních listů je 
i skladová karta, ze které prokazují 
dobu uložení podle umístění farmy 
v ZOD nebo mimo ni.

A za třetí sucho – tak jako v minulém 
roce začala chybět v regionu na konci 
jara a začátku léta voda. První seče 
jetelovin a následně sklizeň trvalých 
travních porostů zachránil na poslední 
chvíli déšť, ale i tak je jasné, že nebude 
dost krmení na zimní období a velmi 
brzy došla také pastva. Region Karlovar-
ského kraje je charakteristický vysokým 
zastoupením trvalých travních porostů 
a vysokým procentem půdy zařazené 
v režimu ekologického zemědělství. 
Tyto skutečnosti výrazně ovlivňují 
specifickou poradenskou práci 
s ohledem na nutnost krmit zvířata 
v ekologických chovech pouze ekologicky 
certifikovanými krmivy nebo na základě 

výjimky udělené MZe. Poradci se věno-
vali problematice dotačních titulů 
v rámci titulu Ošetřování travních poros-
tů vzhledem k nutnosti na zahájení pří-
krmu na druhově bohatých pastvinách, 
který je normálně zakázán. Řešila se 
problematika prokazování sucha v jed-
notlivých regionech, která je požadována, 
ale zemědělská veřejnost postrádala 
informaci o formě prokázání výstupem
z ČHMÚ. V souvislosti s vypsáním dotace 
na sucho a jeho částečným podmíně-
ním pojištěním farmy byly konzultovány 
možnosti pojištění jednotlivých komodit 
v rostlinné výrobě.

RAK kraje Karlovy Vary

PORADENSKÉ CENTRUM PŮSOBÍ PŘI ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLE V DALOVICÍCH A JEHO PRÁCE JE ŘÍZENA REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ 
KOMOROU KARLOVARSKÉHO KRAJE. V LETNÍM OBDOBÍ PROBÍHALY KONZULTACE VE TŘECH HLAVNÍCH OBLASTECH.

MEZI ÚSTECKÝMI ZEMĚDĚLCI NA POLÍCH

Kvůli práci na polích nelze v období 
července a srpna pořádat workshopy či 
semináře. Proto se Informační cent-
rum při OAK Most rozhodlo zajet přímo 
za nimi až na pole a projednat s nimi 
aktuální záležitosti. Výjezdní jednání se 
uskutečnilo 13. 7. 2018. K této skupině 
se přidala i vedoucí Odboru zemědělství 
a životního prostředí Ústeckého kraje 
Ing. Monika Zeman, MBA a Ing. Šárka 
Kratochvílová, bývalá zaměstnankyně 
statku Most.

Skupina projela údolní část Mostecka – 
všichni zemědělci byli na polích a sklízeli 
obiloviny a řepku. Všech 21 kombajnů 
z Mostecka bylo v pilné práci. Prohléd-

li jsme si porosty obilovin, cukrovky, 
kukuřice, travní porosty, navštívili jsme 
pastevní areály pro skot a také nová sila 
na zpracování obilí farmáře Zdeňka Ho-
ráka v Sušanech o kapacitě 10 000 tun 
s možností prodat obilí za lepšího vývoje 
cen. Na dotaz, proč tak velkou investici 
farmář připravuje nikoliv z PRV, ale 
z PGRLF jen za dotaci z úroků, země-
dělec odpověděl, že PRV se jeví jako 
velmi složité, zdlouhavé s neúměrnou 
byrokracií, kdežto k PGRLF je žádost 
velmi jednoduchá, rychle vyřízená a úvě-
ry zemědělcům dá každá banka, protože 
zemědělci patří mezi jedny z nejlepších 
klientů u financujících poboček bank. 
Hovořili jsme s dalšími majiteli firem

a informovali je o aktuálních záležitos-
tech SZP po roce 2020. Samozřejmě, 
že debata zamířila i do vlastních žní; 
sklizeň se jeví o 10–20 % nižší než 
v předchozím roce. Příčinou je sucho, 
které tuto lokalitu silně postihlo. Vše se 
točilo kolem cen komodit, neboť chybí 
dlouhodobý výhled. 

Dále jsme navštívili 4 pastevní areály na 
Mostecku, kde se pase 300 ks masného 
skotu a 170 ks telat plemene Charolais 
a Limousine. Na pastvinách jsou velké 
problémy s krmením. První seč činila
jen 50 %, druhá zatím nenarostla. 
Dobytek na pastvě nemá krmení, 
a proto se musí přikrmovat. Živočišná 

výroba bude v letošním roce činit 
zemědělcům nemalé problémy.
Celá skupina byla s průběhem dne velmi 
spokojena, všude se sklízelo s plným 
nasazením, někteří odváželi sklizeň 
obilí a řepku přímo k odběrateli, jiní do 
výkupních závodů. Farmář Zdeněk Horák 
z pole odvážel sklizenou ozimou pšenici 
přímo do vlastních sil. Parametry obilí 
byly ve většině případů dobré a splňovaly 
hodnoty potravinářské pšenice. 
I tento způsob informování zemědělců 
je vhodný, jinak zemědělce aktuálně 
informujeme denně prostřednictvím 
webových stránek.

OAK Most

PRO ZEMĚDĚLCE VRCHOLILY V ČERVENCI ŽŇOVÉ PRÁCE, JEJICHŽ VÝSLEDKY JSOU HLAVNÍM ZDROJEM PŘÍJMŮ PRO PŘÍŠTÍ 
OBDOBÍ, KTERÉ JIM UMOŽNÍ DÁLE HOSPODAŘIT.

OBDOBÍ KONZULTACÍ A SKLIZNĚ 

Moravskoslezský kraj není výjimkou, 
a tak i když v polovině července přišlo 
deštivé období, nemohlo již ovlivnit 
výnosy. V Jesenické části kraje, kde hos-
podaří zemědělci převážně na travních 
porostech, se sklidilo v prvních sečích 
mnohdy jenom 40 % obvyklého množství 
senáží i sena a na pastvinách je množ-
ství píce také znatelně méně. I proto 
reagovalo Ministerstvo zemědělství 
a v součinnosti se Státním zemědělským 
intervenčním fondem umožnilo ekolo-

gickým zemědělcům na základě 
žádosti o výjimku používat konvenční 
objemná krmiva a nebo na základě 
ohlášení zásahu vyšší moci – sucha, 
provádět na druhově bohatých 
pastvinách mimořádný příkrm obje-
movým krmivem.  Tato administrativní 
opatření pomohou situaci řešit, přesto 
však bude zejména na chovatelích jak
a kde chybějící objemná krmiva
nahradí, protože obdobná situace je 
i v konvenčních chovech, kde jsou 

snížené výnosy znatelné na porostech 
vojtěšek a kukuřic na siláž.  Mírně lepší 
situace je v oblasti produkce obilovin 
a řepky, výnosy lze sice očekávat nižší 
než průměrné, ale kvalitativní parametry 
jsou zatím dobré. Problematika sucha se 
projevuje také v zájmu zemědělců 
o konzultace. Častým tématem diskuzí je 
péče o travní porosty zasažené suchem 
a možnosti zvýšení produkce. Projevilo 
se dlouhodobé zanedbávání obnovy tr-
valých travních porostů jako jednoho ze 

základních opatření pro zlepšení kvality 
porostů.  Obdobným problémem je ne-
dostatek organické hmoty v orné půdě, 
který se projevuje její nižší schopností 
zachytit dešťovou vodu a odolávat erozi. 
Tato témata budou také i v následu-
jícím období opakovaně zemědělcům 
připomínána na seminářích věnovaných 
natavení podmínek Kontrol podmíněnos-
ti v příštím roce. 

RAK Ostravsko

LETNÍ OBDOBÍ JE TRADIČNĚ OBDOBÍM SKLIZNĚ POLNÍCH PLODIN, V LETOŠNÍM ROCE JE VŠAK DO ZNAČNÉ MÍRY OVLIVNĚNO 
VELMI SUCHÝM POČASÍM, KTERÉ ZNAČNĚ USPÍŠILO ZAHÁJENÍ SKLIZŇOVÝCH PRACÍ A OVLIVNÍ I CELKOVÉ LETOŠNÍ VÝSLEDKY. 
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MLS PARDUBICKÉHO KRAJE LETOS TRHAL REKORDY

VYSOČINA S TÉMATEM EROZE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V KAŠAVĚ USPOŘÁDALA ŠKOLNÍ 
FARMÁŘSKÝ DEN 

Těší mě, že se letos přihlásil největší 
počet výrobců v historii soutěže
 a jsou tam i tací, kteří se MLSu ještě 
neúčastnili. Celkem bylo hodnoceno 
117 produktů od 35 výrobců. Komise 
ocenila celkem 55 výrobků, kteří mohou 
užívat logo MLS 2018. Letošní ročník 
přinesl novinky. Letos byl vůbec poprvé 

v každé kategorii vyhlašován absolut-
ní vítěz a bude také předána cena za 
objev roku určená pro nově přihlášené 
výrobce. 

Každým rokem roste počet hodnocených 
výrobků. Soutěžní prostředí podněcuje 
producenty k inovativním přístupům 

a snaze neustále zvyšovat kvalitu. 
O potraviny regionálních výrobců veřej-
nost rozhodně nebude ochuzena. Hned 
po slavnostním vyhodnocení a předání 
značky, které se uskutečnilo 23. května 
na Zámku Pardubice, bude následovat 
řada ochutnávkových akcí. Všichni vý-
robci, kteří získali ocenění, se zúčastnili 

v červnu Prima Fresh Festivalu, v srpnu 
se účastní výstavy Koně v akci, která 
je zároveň spojená se spotřebitelskou 
soutěží, a v září Krajských dožínek. Jako 
každý rok bude také distribuován katalog 
oceněných potravin.

AGROVENKOV, o.p.s.

Účast zemědělců z našeho kraje byla 
opravdu vysoká. Zvyšující se tlak mini-
sterstva na rozšiřování počtu erozních 
půdních bloků vyvolal u zemědělců 
nepokoje. Přednášející Ing. Martin Mistr, 
zástupce Výzkumného ústavu meliorací 
a ochrany půd, odpovídal na všechny 

jejich otázky. Účastníci se dozvěděli 
mnoho nových informací a lze konstato-
vat, že seminář se zdařil a byl přínosem. 
V následujícím období roku 2018 byly 
naplánovány na Vysočině nové akce a 
semináře. Informační centrum Agroven-
kov Vysočina, o.p.s. je nuceno tyto akce 

do konce roku omezit. Omezení je způ-
sobeno krácením finančních prostředků 
v dotačním programu 9. F.e. Agrovenkov 
Vysočina, o.p.s. hledá jiné finanční zdroje 
pro pokračování těchto akcí. Aktivně 
jedná s ÚZEI, se kterým plánuje organi-
zovat akce týkající se nitrátové směrnice 

a protierozní kalkulačky. I přes snížení 
finančních podpor v titulu 9. F.e bude 
i nadále informační centrum provádět 
konzultační činnost se zemědělskými 
podnikateli. 

Agrovenkov Vysočina, o.p.s.   

Dopoledne, v rámci tématu Děti dětem, 
proběhla v areálu školy simulace Far-
mářského trhu. Odpoledne od 14.00 hod. 
potom na návsi u Obecního úřadu proběl 
Farmářský trh s prezentací práce dětí 
pod názvem Děti, výrobci pro rodiče 
a veřejnost. Do programu a nabídky 
přispěli žáci školy i místní řemeslníci, 

farmáři a výrobci. Děti si svůj farmářský 
prodej náležitě užívaly a kromě vlastního 
přispění výrobky ukázaly i talent skuteč-
ných obchodníků vyvoláváním různých 
reklamních sloganů!

Součástí odpoledne na kašavské návsi 
byl také kulturní program žáků školy, 

dětského pěveckého sboru Slunéčko i 
dětí MŠ.  Na pódiu proběhl i křest školní 
regionální kuchařky s názvem Zapo-
menuté recepty našich babiček autorky 
Zdeňky Krmáškové a kolektivu. Byl o ni 
mimo jiné velký zájem a ředitel kašavské 
základní školy Zdeněk Vlk už během 
křtu zdůraznil nutnost dotisku 

jejího prvního vydání. Akce proběhla 
v rámci projektu pomozte nám zachránit 
farmáře, jeho příběh minulý a budoucí, 
www.pomoztenamzachranitfarmare.cz
Projekt je financován z prostředků 
Ministerstva zemědělství.

AK Zlínského kraje

UŽ DVANÁCTÝM ROKEM PARDUBICKÝ KRAJ VYBÍRAL TO NEJLEPŠÍ, CO PRODUKUJÍ MÍSTNÍ VÝROBCI POTRAVIN. I LETOS SE 
TAK SEŠLA PĚTIČLENNÁ POROTA, KTERÁ HODNOTILA A OCHUTNÁVALA, ABY TITUL MLS PARDUBICKÉHO KRAJE ZÍSKALY TY 
NEJCHUTNĚJŠÍ A NEJKVALITNĚJŠÍ POTRAVINY.

INFORMAČNÍ CENTRUM AGROVENKOV VYSOČINA, O.P.S. SE VE DRUHÉM ČTVRTLETÍ ROKU 2018 VĚNOVALO PŘEDEVŠÍM EROZI. 
V POLOVINĚ ČERVNA ZORGANIZOVALO K TÉTO PROBLEMATICE SEMINÁŘ. 

HLAVNÍMI TÉMATY AKCE, KTEROU ZORGANIZOVALY ZŠ A MŠ KAŠAVA VE SPOLUPRÁCI S AGRÁRNÍ KOMOROU ZLÍN A LÍSKOU, Z.S., 
BYLO ZEMĚDĚLSTVÍ, PŘÍBĚH JÍDLA, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, MÍSTNÍ UDRŽITELNÁ EKONOMIKA, ŘEMESLA A KULTURNÍ DĚDICTVÍ 
REGIONU. 

Z ČINNOSTI APIC LIBERECKÉHO KRAJE 

Součástí workshopů byly i praktické 
ukázky na Včelí farmě Smržov. Dále 
se v Libereckém kraji pořádaly
2 semináře „ Implementace GDPR 
v agrárním sektoru“, který se věnoval 
aktuální problematice o ochraně osob-
ních údajů, a seminář „Principy správné 
zemědělské praxe v pěstování plodin“, 
který se konal v rámci Polního dne 

v Chrastavě.  APIC Libereckého kraje má 
vybudovaný fungující redakční systém, 
který zabezpečuje cílený a plánovaný 
výběr a následný přesun informací k jed-
notlivým cílovým skupinám na webových 
stránkách www.apic.cz. Mezi vlastní 
tvorbu patří výroba videospotů informují-
cí o dění v agrárním odvětví Libereckého 
kraje včetně významných upozornění na 

organizované akce v kraji, jako jsou např. 
výzvy k přihlášení do soutěží či pozvánky 
na školení. Tyto jsou vedle umístění na 
stránkách APIC postoupeny i prostřed-
nictvím vytvořeného youtube kanálu. 

Všem cílovým skupinám disponujícím 
e-mailovou adresou je dvakrát měsíčně 
rozesílán zpravodaj za dané období, 

jehož obsahem jsou všechny 
zveřejněné zprávy a informace včetně 
odkazů. V APIC Libereckého kraje jsou 
konzultanty poskytovány informace 
o národních a evropských podporách, 
základních pravidlech zemědělských 
evidencí a fungování.

APIC Libereckého kraje

V LIBERECKÉM KRAJI SE USKUTEČNILY V PRVNÍM POLOLETÍ LETOŠNÍHO ROKU 2 WORKSHOPY VĚNOVANÉ VČELAŘSTVÍ POD 
NÁZVY „BIOVČELAŘENÍ V PRAXI“ A „ROJENÍ – JAK JE ZVLÁDNOUT I PŘI SILNÝCH VČELSTVECH“. 
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INOVACE V ROSTLINNÉ VÝROBĚ A ŠLECHTĚNÍ ROSTLIN

STŘEDOČESKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO 

Účastníci si mohli prohlédnout 
144 políček v podobě ozimých obilovin, 
jarních obilovin, luskovin a řepky ozimé. 
U plodin byly prezentovány jednotlivé 
odrůdy, kde zástupci firem poskytovali 
informace týkající se přípravy půdy, setí, 

hnojení, užívaných pesticidů, sklizně 
a výnosů. Účastníci workshopu byli 
podle svého zájmu informováni 
o možnosti výběru a použití jednotli-
vých odrůd dle půdních a klimatických 
podmínek zájemce. Byli také seznámeni 

s inovativními technologiemi reagují-
cími na klimatické změny zpracování 
půdy, hnojení, setí, vhodné načasování 
prací dle změn klimatu, ale i s možnými 
novými odrůdami, schopnými obstát ve 
změněných klimatických podmínkách. 

Workshopu se zúčastnilo 19 zájemců, 
kteří s prezentujícími zástupci firem 
detailně probírali vlastnosti odrůd 
v předmětu jejich zájmu.

Agentura venkova, o. p. s. 

Přestože je poradenství ze strany MZe 
podporováno pouze tři čtvrtě roku, je 
z naší strany poskytováno celoročně, 
nehledě na stále rostoucí administrativní 
zátěž a v rozhodnutí špatně nastavené 
povinné kofinancování, které je pro ne-
ziskové organizace trestem než motivací. 
Na skutečnou práci pro zemědělce pak 
zbývá méně času.

Regionální potravina
Středočeský kraj se může pochlubit 
čerstvými vítězi letošní soutěže Regio-
nální potravina. Odborná komise ocenila 
celkem 8 výrobků s výjimečnou kvalitou 
a chuťovými vlastnostmi. O tuto prestižní 
značku se letos ucházelo 76 produktů 
od 20 výrobců. Soutěžilo se v devíti 

kategoriích, jedna zůstala neobsazena. 
Nejsilnější zastoupení měly mléčné 
výrobky, do této kategorie bylo přihláše-
no 19 výrobků.  Vítězi se v letošním roce 
stali tito výrobci: Ekofarma Počaply s.r.o. 
(MARTINICKÝ TALIÁN), PROTECO AGRO 
s.r.o. (TVAROH Z OBCE OHAŘE TUČNÝ 
a ZÁKYS Z OBCE OHAŘE), KOMPEK, 
kombinát pekařské a cukrářské výroby, 
spol. s r.o. (CHLÉB KLADENSKÝ KLAS 
1150 G), Integrovaná střední škola, 
Jesenice, Žatecká 1 (DEZERT ŠVESTÍK), 
Pivovar Hubertus, a.s. (HUBERTUS 
SVĚTLÝ LEŽÁK PRÉMIUM – NEFILTRO-
VANÝ), BAŠE A SPOL. s.r.o. (STAROKO-
LÍNSKÉ KYSANÉ ZELÍ BÍLÉ), BONECO 
a.s. (VAJEČNÁ POMAZÁNKA). Vítězné 
výrobky můžete ochutnat na ochutnáv-

kách probíhající po celém Středočeském 
kraji (více na www.kis-stredocesky.cz). 
Navštívit nás můžete na veletrhu Země 
Živitelka (25.–28. 8. 2018 v pavilonu T 
– Regionální potravina. Slavnostní pře-
dání ocenění vítězným výrobcům včetně 
ochutnávky se uskuteční 15. 9. 2018 na 
Vinobraní, které se koná na Pražském 
hradě. 

Polní den ÚKZÚZ
Dne 13. 6. 2018 se ve zkušební stanici 
Vysoká u Příbramě uskutečnil Celo-
státní polní den ÚKZÚZ k 100. výročí 
vzniku Československa. Úvodním slovem 
přivítal všechny přítomné ředitel Daniel 
Jurečka. Hovořil o nových výzvách, bu-
doucnosti zkušebnictví a strategii ústa-

vu. Akce se zúčastnili se svým příspěv-
kem i náměstek ministra zemědělství 
Petr Jílek a poradce prezidenta Agrární 
komory ČR Jan Záhorka. Jaroslav 
Staňa z ÚKZÚZ se vrátil do minulosti 
s přednáškou Historie zemědělského 
zkušebnictví v souvislostech s rozvojem 
zemědělství. O dlouhodobých pokusech 
a jejich nezastupitelnosti při hodnocení 
půdní úrodnosti hovořil emeritní rektor 
ČZU Jiří Balík. Jaký je význam inovací 
pro ZD Krásná Hora nad Vltavou objasnil 
předseda tohoto družstva Jiří Zelenka. 
Celodenní program byl ukončen prohlíd-
kami polních pokusů a zkušební stanice 
Vysoká u Příbramě.

KIS Středočeského kraje

AGENTURA VENKOVA, O. P. S. PLZEŇSKÉHO KRAJE USPOŘÁDALA DNE 28. ČERVNA 2018 VE SPOLUPRÁCI A KRALOVICKOU 
ZEMĚDĚLSKOU A.S. NA HADAČCE WORKSHOP S TITULEM „INOVACE V RV A ŠLECHTĚNÍ ROSTLIN“. 

KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO STŘEDOČESKÉHO KRAJE O.P.S. POSKYTUJE INFORMACE A MOŽNOST VZDĚLÁVÁNÍ 
VŠEM ZÁJEMCŮM ZDARMA BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU ČLENY NĚKTERÉ NEVLÁDNÍ ORGANIZACE NEBO ODBORNÉHO 
SVAZU. ZÁKLADNÍM INFORMAČNÍM ZDROJEM JSOU STRÁNKY WWW.KIS-STREDOCESKY.CZ. VYDÁVÁME TAKÉ ELEKTRONICKÉ 
INFORMAČNÍ MAGAZÍNY, KTERÉ DOSTÁVAJÍ NAŠI ČLENOVÉ DO E-MAILOVÝCH SCHRÁNEK. 

ČINNOST INFORMAČNÍHO STŘEDISKA 
OLOMOUCKÉHO KRAJE V LETNÍCH MĚSÍCÍCH

Dále jsme se zaměřili na propagaci 
regionálních výrobců, a to především 
organizováním soutěží Regionální 
potravina Olomouckého kraje a Výrobek 
Olomouckého kraje s právem označení 
„Výrobek OK ®“ uděluje Agrární 
komora Olomouckého kraje od roku 
2005, tradičně pod záštitou hejtmana 
Olomouckého kraje. V letošním roce 
získalo toto ocenění 14 výrobků, 
celkem se značkou pyšní již 
180 výrobků z odvětví potravinářství 
a zemědělství. Soutěžilo se celkem
v devíti kategoriích a sedmičlenná 
odborná hodnotitelská komise 
vyhodnotila ty nejlepší potravinářské 
a zemědělské výrobky. Komise hodnotila 
především obal, označení, vzhled, chuť, 

kvalitu a složení výrobků, důležitá je také 
originalita a vysoký podíl ruční práce. 
Výrobek musí být vyroben v Olomouckém 
kraji. Vítězné produkty získávají logo, 
které mohou používat na svých obalech. 

Tvoří je kombinace žluto-zeleného 
a modrého trojúhelníku a rok, v němž byl 
výrobek oceněn. „Žluto-zelený trojúhel-
ník znázorňuje přechod úrodné Hané do 
jesenického pohoří, postupně tmavnoucí 
modrý představuje Moravu, která stéká 
z Jeseníků a mění se v mohutnou řeku. 
Zájem o značku dokazuje počet přihlá-
šených výrobků. Jen letos bylo do soutě-
že přihlášeno 117 výrobků od 48 žadate-
lů. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 
5. října 2018 na výstavišti Flora Olomouc, 

při příležitosti podzimní výstavy Flora 
a festivalu gastronomie a nápojů OLIMA. 
Vítězné výrobky zde budou moci návštěv-
níci také zdarma ochutnat a některé 
i zakoupit přímo ve stáncích u výrobců. 
S nálepkou na obalech svých výrobků se 
však mohou výrobci pochlubit již nyní. 
Akce je pořádána za finanční podpory 
Olomouckého kraje. 

V rámci naší snahy pomoci regionálním 
výrobcům považujeme za velký úspěch 
navázání spolupráce s hypermarketem 
Globus. Po vzájemné domluvě jsme 
uspořádali v Olomouci setkání s vede-
ním hypermarketu a regionálními zpra-
covateli a producenty. Tohoto setkání se 
zúčastnilo okolo dvaceti regionálních 

výrobců a zástupců vedení hypermarke-
tu Globus z Olomouce i z pražské 
centrály a diskutovalo se zejména 
o podmínkách prodeje výrobků a mož-
nostech začlenění regionálních výrobků 
do prodejního sortimentu hypermarketu. 

Na závěr byli všichni pozváni na exkurzi 
do výroben Globusu Olomouc – pekárny 
a masné výroby. Již dnes máme velice 
kladné zpětné vazby od regionálních 
zpracovatelů, kteří díky tomuto setkání 
získali kontakty a informace a mají mož-
nost pokusit se dostat své výrobky do 
obchodní sítě a tím si zajistit mnohem 
větší odbyt. 

OAK Olomouckého kraje

V RÁMCI KRAJSKÉHO INFORMAČNÍHO STŘEDISKA PRO OLOMOUCKÝ KRAJ SE V PROBÍHAJÍCÍCH LETNÍCH MĚSÍCÍCH 
SOUSTŘEDÍME ZEJMÉNA NA POSKYTOVÁNÍ KONZULTACÍ PODLE POTŘEB ŽADATELŮ S PODÁVÁNÍ INFORMACÍ REGIONÁLNÍHO 
CHARAKTERU O STAVU POROSTŮ A O ZAHÁJENÍ A PRŮBĚHU ŽNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI. 
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HISTORIE

V románu o dobrém vojáku Švejkovi se 
vracíme do doby, kdy český chmel byl 
pojmem a vařilo se z něj pivo po celé 
Evropě. Ale zahájení I. světové války 
zastavilo toky zboží. „Válka poškodila 
hodně obchod s chmelem, ale já mys-
lím, že nemůže mít dlouhého trvání,“ 
poznamenal obchodník s chmelem pan 
Wendler v rozhovoru s nadporučíkem 
Lukášem, když si k němu přijel pro 
záletnou manželku Katy. „Náš chmel 
válkou ztratil odbytiště v cizině. Pro 
chmel je nyní ztracena Francie, Anglie, 
Rusko i Balkán. Ještě posíláme chmel 
do Itálie, ale obávám se, že se Itálie 
také do toho zamíchá,“ popisoval ob-
chodník Wendler politickou situaci 
v Evropě. Ale pak, až to vyhrajem, 
budem si diktovat ceny za zboží my,“ 
dodal rezolutně.

Takto vykreslil spisovatel Jaroslav 
Hašek v Osudech dobrého vojáka Švejka 
trampoty obchodníka s chmelem krátce 

po vypuknutí války v prosinci 1914. 
Obchodník Wendler si stěžoval, že mu 
chmel ve skladištích hnije, že uzávěrky 
domácí jsou slabé, export se rovná nule 
a Itálie zachovává neutralitu.

Fronta a neprodané žoky chmele
Postup znepřátelených armád na 
frontě bilancoval obchodník Wendler  
množstvím neprodaných žoků chmele. 
Ve Francii při dělostřeleckých bojích 
shořely již tři pivovary, kam posílal ročně 
přes 500 žoků chmele. A shořel i Hart-
mansweilerský pivovar ve francouzském 
pohoří Vógézy, k tomu byl srovnán se 
zemí ohromný pivovar v Niederaspachu 
u Mylhúz.

„To máte ztráty 1 200 žoků chmele 
pro mou firmu ročně,“ hodnotil trpce 
obchodník Wendler. Připomeňme, že 
alsaské město Mylhúzy různými válkami 
v různých dobách střídavě přecházelo 
pod Německo a Francii.

Ale tím škody obchodníka s chmelem 
nekončily. Šestkrát bojovali Němci 
s Belgičany o pivovar Klosterhoek – to 
máte ztrátu 350 žoků chmele ročně. Na 
vysvětlenou – hmotnost žoku chmele se 
pohybuje okolo 65 kilogramů.

Jak dobrým odbytištěm pro český chmel 
byl před zahájením první světové války 
Balkán, zjistíme z následné epizody 
románu o Švejkovi. Když obchodníkova 
nevěrná manželka Katy v roce 1913 
utekla s jedním suplentem, našel ji pan 
Wendler až v Záhřebu. Udělal při této 
příležitosti v městském pivovaru v Zá-
hřebu uzávěrku na 600 žoků chmele.
„Ba, jih byl vůbec zlatým dolem. Náš 
chmel šel až do Cařihradu. Dnes jsme 
napolo zničeni. Jestli vláda omezí 
výrobu piva u nás, zasadí nám poslední 
ránu,“ hořekoval Wendler. Vzpomínal, 
že uherské pivovary v Šoproni a Velké 
Kaniži odebíraly před válkou od jeho 
firmy tisíc žoků chmele pro exportní 
piva, která vyvážely až do Alexandrie. 
Dnes ale odmítají jakoukoli objednávku 
kvůli blokádě, ačkoli jim Wendler nabízel 
chmel o 30 % laciněji…

Wendlerova úvaha o tom, že by vláda 
mohla omezit výrobu piva, se ukázala 
prorockou. V lednu 1915 sice Švejk na 
nádraží v Táboře pivo pije a hostí jím 
i maďarského vojáka, ale později 
v průběhu války byla výroba i spotřeba 
piva postupně omezována zákonem. Vše 
došlo tak daleko, že se pivo vařilo bez 
ječného sladu a tento nápoj už se ne-
směl nazývat pivem. Pak už se do nápoje 
přestal dávat i chmel, jak jsme zjistili 
z nařízení o výrobě pivní náhražky, 
které bylo vydáno ve Vídni 
28. července 1917.

Ze zmíněného nařízení vyplývá, že pivní 
náhražkou byl nápoj z vody a chmelo-
vé tresti nebo hořké látky nahrazující 
chmel či jiných látek a kyseliny uhličité. 
Tyto nápoje byly na pohled i chuť pivu 
podobné, nebyly však pivem. Vyrá-
bět je směly jen pivovary s výslovným 
označením, že jde o pivní náhražku a se 

svolením ministerstva finací ve shodě 
s ministerstvem zdravotnictví. Po vzniku 
samostatného Československa byla 
u nás pivní náhražka zakázána s plat-
ností od 15. března 1919 a od tohoto data 
se nesměla vyrábět.

Buď konzervy, nebo polní mše
Z útulného pražského bytu 
nadporučíka Lukáše v prosinci 1914 
se děj Osudů dobrého vojáka Švejka 
rychle přesouvá do frontového vlaku 
směr Halič. Píše se duben 1915 
a v železničních stanicích fasují řadoví 
vojáci guláš s brambory nebo masové 
konzervy. Nebo také nic, když je guláš 
přednostně přidělen osádkám četných 
sanitních vlaků s raněnými a nádražní 
vojenské sklady s masovými konzervami 
zejí prázdnotou. A tak se místo maso-
vých konzerv vojáci dočkají vrchního 
polního kuráta Ibla, který jim odslouží 
polní mši.

„Když jsou konzervy, tak polní mše 
odpadá,“ řekl zkušený účetní šikovatel 
Vaněk. „V opačném případě polní mše 
je náhražkou za konzervy,“ dodal Vaněk 
s tím, že tomu tak bylo i za předešlé 
maršky. Dodejme, že v románu o Švej-
kovi odsloužil vrchní polní kurát Ibl polní 
mši najednou pro tři pochodové prapory. 
Dvěma z nich požehnal do Srbska 
a jednomu do Ruska.

Stávalo se i to, že místo konzerv nebo 
jiné stravy fasovalo vojsko pohlednice 
s válečnou tematikou. Bylo tomu 
i v případě slibované porce 15 dekagra-
mů uherského salámu na každého vojá-
ka. V knize o Švejkovi si kadet Biegler 
o jednom takovém případu poznamenal 
do deníku: „Místo 15 dkg uherského 
salámu obdrželo mužstvo po dvou 
pohlednicích.“

Z čeho se také vojenské masové konzer-
vy vyráběly, o tom se Jaroslav Hašek 
v knize o Švejkovi rozepisuje v kapitole 
o zastávce frontového vlaku v pohra-
ničním dvojměstí Most nad Litavou – 
Királyhida.

KAMARÁDI PADALI, PIVOVARY HOŘELY – LETOS UPLYNE STO LET OD KONCE I. SVĚTOVÉ VÁLKY. ODLOŽME STRANOU UČEBNICE 
DĚJEPISU A ZALISTUJME OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA. ROMÁN JE VÝSTIŽNÝM OBRAZEM TAKÉ TOHO, JAK VÁLEČNÁ DOBA 
POZNAMENALA TEHDEJŠÍ ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝROBU POTRAVIN. KNIHA TÉŽ POPISUJE, CO JEDLI A PILI PROSTÍ VOJÁCI I JAK SE 
STRAVOVALI DŮSTOJNÍCI C. K. RAKOUSKO-UHERSKÉ ARMÁDY.

VÁLEČNÉ POTRAVINY
OČIMA ŠVEJKA
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„Dole v Mostě nad Litavou zářila světla 
c. k. továrny na masité konzervy, kde se 
pracovalo dnem i nocí a zpracovávaly se 
různé odpadky. Poněvadž šel odtud vítr 
do alejí ve vojenském táboře, šel sem 
smrad z hnijících šlach, kopyt, pazneh-
tů a kostí, které vařili do polévkových 
konzerv.“

Jaroslav Hašek byl sice mistrem nad-
sázky, ale pravdou také je, že ve váleč-
ném hospodářství se na kvalitu potravin 
nehledělo. Byla to doba mizerných ná-
hražek potravin všeho druhu, prázdných 
obchodů a hladových bouří. Potraviny 
z Čech šly přednostně do Německa, 
které bylo za I. světové války spojencem 
Rakouska-Uherska, kam tehdy české 
země patřily.

Dodejme, že rakouské město Most 
nad Litavou, v originále Bruck an
der Leitha, se nacházelo na hranici 
s Uhrami a vedle Brucku již bylo 
maďarské město Királyhida. A do 
Királyhidy se také v knize Švejk 
vypravil, aby odnesl milostný dopis
nadporučíka Lukáše krásné paní 
Etelce Kákonyiové. Cestou Švejk potkal 
starého kamaráda z Prahy, sapéra 
Vodičku, se kterým nejdřív zašli do 
hospody U černého beránka a popili tam 
dobrého vína.

Dopis pro krásnou Etelku ovšem skončil 
v rukách jejího manžela, pana Káko-
nyiho. Rozzuřený Kákonyi se přitom ne-
tajil svou nevolí k rakouským občanům, 

mezi které řadil i nadporučíka Lukáše. 
Křičel na Švejka, že Maďaři museli 
vyvézt veškerou kukuřici do Vídně, 
že Rakušáci jim snědli vepřový brav, 
a dokonce jim v Bakoňském lese sbírají 
jejich žaludy a dělají si z nich kávu. 
Pravdou je, že ve starší odborné 
literatuře je skutečně zmínka o tom, že 
z odhořčených žaludů se vyráběla kávová 
náhražka, a to nejen v době válečné.

V městě Brucku an der Leitha viděl romá-
nový Švejk kromě továrny na konzervy také 
zchátralý cukrovar.  V současné době je 
Bruck an der Leitha centrem stejnojmen-
ného okresu rakouské spolkové země Dolní 
Rakousy. Ve městě se nachází potravinář-
ská továrna Mars incorporation, kde se 
kromě jiného vyrábějí cukrovinky a krmivo 
pro domácí mazlíčky. V místním cukrovaru 
je od osmdesátých let výrobna biopaliv.

Myrtový věneček okořenil jitrnice
Pro pány důstojníky se vyvářelo 
extra. Jednou například měli 
k obědu polévku s játrovými knedlíčky, 
frankfurtskou pečeni a štrůdl. 
le nadporučík Lukáš si moc nepochut-
nal. Žravý sluha Baloun mu cestou
z důstojnické kantýny vyjedl z přinesené 
polévky všechny knedlíčky, místo dvou 
plátků pečeně přinesl pouze půl plátku 
a štrůdl nedonesl vůbec. Byl potrestán 
tím, že při vepřových hodech ho uvázali 
a musel se o hladu dívat, jak ostatní 
vojáci jedí prejt.

Zmíněné vepřové hody se odehrávají 
v závěru nedokončeného románu, v létě 
2015, v haličské obci Klimontówa, kde si 
páni důstojníci koupili prase. Důstojnický 
kuchař Jurajda, v civilu vydavatel 
okultistického časopisu, nedokázal 
v obci sehnat majoránku do jitrnic. 
Poradil si vskutku vynalézavě. V jednom 
stavení pod svatým obrázkem našel po-
věšený svatební myrtový věneček. Patřil 
novomanželům, větvičky byly ještě dosti 
svěží. A tak dal Jurajda celou myrtu do 
jitrnic. Napřed ale musel celý svatební 
věneček třikrát spařit ve vroucí vodě, 
aby lístky změkly a pozbyly příliš štiplavé 
vůně a chuti. Když Jurajda věneček bral, 
bylo u toho mnoho pláče. Je to prý rou-
hání, jelikož věneček byl svěcený, a tak 
nejbližší koule Jurajdu zabije.
„Vy jste přece jedli mou jitrnicovou 
polévku a nikdo nic nepoznal, že místo 
majoránkou voní myrtou,“ chlubil se 
Jurajda. Jednoroční dobrovolník Marek 
k tomu poznamenal: „Kuchařské umění 
nejlépe se pozná ve válce, zejména 
na frontě.“ A rozhovořil se o ledových 
polévkách, o kterých se hovořilo a psalo 
v dobách míru, že se do nich přidává led 
a jsou oblíbeny v severním Německu, 
Dánsku a Švédsku. Když přišla světo-
vá válka, měli vojáci v Karpatech tolik 
zmrzlé polévky, že ji ani nejedli, i když je 
to specialita.

„Zmrzlý guláš dá se jíst, namítl účetní 
šikovatel Vaněk, „ale ne dlouho,tak 
nanejvýš týden. Kvůli tomu naše devátá 
kumpanie pustila pozici.“
Důstojníci batalionu, v očekávání 
vepřových hodů, pili z nedostatku 
jiného alkoholu sprostou samožitnou 
kořalku, zabarvenou odvarem cibule 
na žluto, o které tvrdil tamní kupec,
že je to nejlepší a nejpůvodnější 
francouzský koňak, který zdědil po svém 
otci, a ten že jej měl ještě od svého 
dědečka.

Dodejme, že řadoví vojáci z alkoholic-
kých nápojů občas fasovali rum a víno. 
Důstojníci koňak a víno. Ke snídani pili 
řadoví vojáci „čistou cikorku“, důstojníci 
pak fasovali kávové a mléčné konzervy, 
z nichž jim vojenští sluhové připravovali 
kávu.

Alice Olbrichová

Játrová paštika zabalená ve staniolu se stala neodolatelným pokušením pro věčně 
hladového vojenského sluhu Balouna. Paštiku, která patřila nadporučíkovi Luká-
šovi, měl Baloun svědomitě opatrovat, avšak nakonec ji snědl. Bránil se tím, že se 
jenom chtěl přesvědčit, zda není zkažená.

Citronová šťáva – tu vyráběl v mírových dobách účetní šikovatel Vaněk ze shnilých 
citronů ve své drogérii v Kralupech nad Vltavou.  Tvrdil, že nejlevnější a nejshnilejší 
citrony odebíral z Itálie.

Makaróny k večeři odmítl jíst kadet Biegler se slovy, že těch se nají až pod branami 
italské Verony. V dubnu 1915 Itálie vstoupila do války s Rakouskem-Uherskem, 
takže předchozí Bieglerova slova se ukázala jako prorocká.

Pastilky pro vonný dech rozdávaly dámy z dobročinných spolků na nádraží projíždě-
jícím vojskům. Protože by pět pastilek připadlo na tři vojáky, snědli je důstojníci ve 
štábu.

Perníčky polévané ideově zaměřenými nápisy, jako například Bože ztrestej Anglii, 
byly rovněž dárkem dam z dobročinných spolků a vojáci je chroupali místo slíbené-
ho ementálského sýra.

Ságo, šafrán a zázvor do polévek pro mužstvo se zakazovalo rozkazem z nejvyššího 
velení. Rozkaz byl kuriozní, protože takové pochutiny na vojně nikdo nikdy neviděl.

Švejk a kulinární kuriozity
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Řešení Vašeho sporu
efektivně, rychle a odborně!

O Rozhodčím soudu
 byl založen roku 1949
 řídí se zákonem, Statutem, Řádem
 vede Seznam rozhodců a tím garantuje odbornou kvalitu rozhodčího řízení

probíhajícího před Rozhodčím soudem
 na Seznamu rozhodců je více než 240 rozhodců z tuzemska i zahraničí

Sekretariát Rozhodčího soudu zajišťuje
 konzultace před uzavřením smlouvy či podáním žaloby u Rozhodčího soudu
 odborné znalce
 tlumočníky
 veškerou administrativu spojenou s rozhodčím řízením před Rozhodčím soudem

Jaké spory řeší?
 obchodní vztahy (kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy …)
 občanskoprávní (mj. i manželské smlouvy, kupní smlouvy na nemovitost, smlouvy o půjčce …)
 pracovně právní vztahy (smluvní podmínky mzdového charakteru)

Výhody rozhodčího řízení
 řízení je jednoinstanční, neveřejné, rychlé, méně formální
 rozhodčí nálezy jsou v tuzemsku i v zahraničí dobře vykonatelné
 Newyorská úmluva z roku 1958 umožňuje uznání a výkon rozhodčích nálezů ve více než 140 státech světa
 strany si mohou určit místo i jazyk rozhodčího řízení

Podmínka pro rozhodování sporu v rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR 
je platná rozhodčí doložka ve prospěch tohoto soudu.

Veškeré potřebné dokumenty lze nalézt na adrese: www.soud.cz

Rozhodčí soud je tu pro Vás.
Další informační materiály jsou k dispozici stranám, ale i ostatním zájemcům v sídle soudu 
Vladislavova 1390/17, Praha 1, v jazyce českém, ruském, anglickém, německém a francouzském. 
Telefonní spojení je: tel.: +420-222 333 340, fax: +420-222 333 341, e-mail: praha@soud.cz

Znění rozhodčí doložky doporučené k zapracování do Vašich smluv:

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní 
budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího 
soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho řádu třemi 
rozhodci.

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní 
budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího 
soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho řádu jedním
rozhodcem jmenovaným předsedou rozhodčího soudu.


