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pořádané pod záštitou ministra zemědělství 
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v pavilonu Z na výstavišti Země živitelka



Trvalé bydliště – Venkov. Od 6. září v České televizi!! 

Agrární komora ČR za finanční podpory Ministerstva zemědělství
zpracovala televizní cyklus 12 dvacetiminutových pořadů, který
doplnila o další 4 příběhy. Šestnáctidílný cyklus se bude v týdenní
periodicitě vysílat pod názvem „Trvalé bydliště - Venkov“. Projekt
propagace zemědělství prostřednictvím seriálu pro Českou
televizi je zaměřený především na podporu zastavení vysídlování
venkova a řešení generační obměny ukázkou pozitivních příkladů
reálných lidí a jejich příběhů s vazbou a přesvědčením pracovat v
zemědělství. Cílem je propagace jednotlivých oborů a odvětví na
konkrétních příbězích, jejichž společným jmenovatelem je
hospodaření na půdě s výrobou potravin, péčí o krajinu a o
přírodní zdroje.



Z natáčení…



S Českou televizí je zajištěna realizace vysílání na 
programu ČT 2 v následujících termínech:

• 1. premiéra bude v pátek v čase 17,55

• 1. repríza bude v pondělí v čase 19,25

• 2. repríza bude ve středu v čase 14,25

První díl bude již 6. září a následně tyto dny 
v týdnu a časy budou platit i pro další díly. 
Průvodcem celého cyklu je Otakar Brousek.

Pořadí jednotlivých dílů je následující:

Včelařství – Cihlářovi, Včelí farma  
Slepice a vejce – Dvořákovi, Statek Dvořák 
Jahody – Hančovi, Jahodárna Vraňany 
Prasata - Horákovi, Farma Horák 
Květiny – Nachlingerovi, Azalea Chlumec
Kozí farma – Dobrovolní, Ratibořice 
Levandulový statek Bezděkov 

– Lukáš Drlík a Veronika Pejšová

Zelenina – Hankovi a Smotlachovi, Polabí
Olejniny – Mikolášovi, Lupofyt Chrášťany 
Agronom – Jiskrovi, Agro Jesenice 
Chmel a pivo – Vostřelovi, Blšansko
Mléčný skot – Drsovi, Farma Drs, Táborsko  
Víno z Jižní Moravy – Skráškovi, Perná na Pálavě
Ovocnářství – Žertovi, Ovocné sady Bříství 
Precizní zemědělství – Heroutovi, Krásná Hora  
Lesnictví – Pechovi, lesníci z Křivoklátska



..pozitivní prezentace zemědělské činnosti přes příběhy 
potravin



Systém doporučování odrůd obilovin

• Je organizovaný AK ČR ve spolupráci s 
ÚKZÚZ 

• sledujte doporučení pro jarní obiloviny –
listovky na stánku AK ČR

• na www.akcr.cz v sekci Komodity –
Seznam doporučených odrůd – naleznete 
více informací



Zemědělská účetní datová síť FADN 
(Farm Accountancy Data Network) 

• FADN je unikátní informační systém, který představuje hlavní zdroj
informací o ekonomické situaci zemědělských podniků v Evropské
unii. Prakticky se jedná o statistické šetření výrobních a ekonomických
výsledků hospodaření reprezentativního souboru zemědělských
podniků, které je každoročně prováděno ve všech členských zemích
EU. Jedinečnost systému FADN spočívá zejména v jednotné metodice
nezávislé na národních účetních standardech, díky níž lze relevantním
způsobem porovnávat ekonomické výsledky zemědělských podniků
všech právních forem a specializací napříč všemi členskými státy EU.



Projekty Agrární komory ČR



Magazín AGRObase od roku 2019 jako měsíčník

• Zdarma zasílaný na všechny zájemce:
• Členové AK ČR
• Spolupracující instituce
• Knihovny
• Vybrané střední školy
• Výstavy a akce
• od listopadu 2018 na všechny obce

Možnost přihlásit se k odběru zdarma 
na chanova@akcr.cz



Magazín AGRObase – zdarma až domů

Vychází v roce 2019: 
• 25. den v měsíci



V listopadu 2019 vydá AK ČR 13 publikací a jeden propagační prospekt k 
tématice falšovaných a ilegálních přípravků na ochranu rostlin

• Ing. Jan Doležal a kol. - SZP 2020+ očima zemědělců, perspektivy, shrnutí (pracovní název);

• Doc. Ing. Luboš Babička, CSc., Jana Hovorková - Kvalita zemědělských produktů začíná na poli;

• prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D. - Zemědělské sucho v ČR – vývoj, dopady a adaptace;

• Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Luděk Tyšer, Ing. Pavel Hamouz, Ing. Michaela Škeříková, Ing. Petr Zábranský - Pomocné plodiny 
v pěstebních systémech polních plodin;

• Doc. Ing. Milan Kroulík, Ing. Michaela Škeříková, Ing. Petr Zábranský - Implementace navigačních technologií a aplikací s podporou GPS; 

• Ing. Radko Loučka, CSc., Ing. Filip Jančík, Ph.D., Ing. Yvona Tyrolová - Zajištění krmivové základny s ohledem na možné klimatické změny;

• Ing. Radko Loučka, CSc., Ing. Petra Kubelková, Ph.D., Ing. Alena Výborná - Jak omezit ztráty u siláží;

• Ing. Ludmila Zavadilová, CSc., Ing. Eva Kašná, Ph.D. - Průvodce šlechtěním dojeného skotu proti nemocem, rady pro chovatele; 

• Ing. Emil Krupa, Ph.D., Ing. Zuzana Krupová, Ph.D. - Praktické postupy šlechtění prasat v národním šlechtitelském programu CZEPIG. 
Průvodce pro chovatele;

• Ing. Eva Václavková, Ph.D., Ing. Jaroslava Bělková, Ph.D. - Přeštické černostrakaté prase - tradice a perspektivy;

• Ing. Miroslav Rozkot, CSc., Ing. Soňa Frydrychová, Ph.D. - Alternativní chov prasat v podmínkách moderního zemědělství;

• Ing. Miluše Dvoržáková - Falšované a ilegální přípravky na ochranu rostlin;

• Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc. , Ing. Tereza Sovová, Ph.D. - Geneticky modifikované zemědělské plodiny a potraviny na trhu EU. 



• Semináře AK ČR do konce r. 2019:
• 30/9/2019: Rozvoj zemědělství a venkova a dopady sucha na krajinu (místo

konání: AK ČR, Počernická 96, Praha 10);
• 8/10/2019: Principy precizního zemědělství v pěstebních technologiích –

transfer nových poznatků vědy a výzkumu do praxe (místo konání ČZU,
Kruhová hala Technické fakulty);

• 22/10/2019: Společná zemědělská politika (KD Větrný Jeníkov).

• Ve spolupráci s HK ČR a MPO připravuje AK ČR novelu zákona č. 301/1992
Sb., o hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

• = cílem je ukotvení institutu Mistrovská zkouška,
• = pro AK ČR to znamená nové kompetence a povinnosti spojené

s přípravou, organizací a realizací mistrovských zkoušek v potravinářských,
zemědělských a lesnických oborech (členové představenstva AK ČR budou
seznámeni s aktuálním stavem schválení novely na podzimním zasedání).















Stánek Agrární komory ČR. Pavilon R1.
Zveme vás na návštěvu!



22. - 27. srpna 2019










