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MŽP spouští slibovaný program na boj se 

suchem za 300 milionů. Peníze půjdou na 
zdroje pitné vody v obcích 

12.07.2016 - Ministerstvo životního prostředí nepolevuje v boji proti suchu. Po podpoře 

projektů řešících rekonstrukce úpraven vody a propojování vodárenských soustav, chytré 

hospodaření s vodou v obcích a zadržení vody v krajině přírodě blízkými opatřeními vyhlašuje 

MŽP program zaměřený na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody. V praxi to 

znamená dotace na nové i průzkumné vrty řešící zdroje pitné vody v obcích, včetně jejich 

napojení na vodovodní řady.  

Cílem nového programu je zajistit dostatek pitné vody pro obyvatele České republiky. S 

nedostatkem kvalitní pitné vody se v současnosti potýká nejedna česká obec a město.  

„Na vině je nejen změna klimatu, ale i skutečnost, že v minulosti byla oblast hospodárného 

nakládání s vodou zanedbávána. To chceme změnit, proto obcím a městům nabízíme dotace, 

které jim pomohou nejenom finančně, ale měly by je i motivovat k tomu, aby se oblasti vodního 

hospodářství systematicky věnovaly a nepodceňovaly ji," říká ministr životního prostředí 

Richard Brabec.  

V rámci nové výzvy z Národního programu životní prostředí si příjemci podpory rozdělí 300 

milionů korun. Půjdou na projekty rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou v 

odpovídajícím množství a jakosti zejména v lokalitách, kde lidé mají pitné vody nedostatek, 

anebo voda nedosahuje požadované kvality. Podpořeny budou projekty na regeneraci a 

zkapacitnění stávajících podzemních zdrojů vody využívaných pro zásobování obyvatelstva 

pitnou vodou, včetně případných úprav napojení zdrojů na stávající rozvod pitné vody. Podporu 

mohou získat i projekty realizace průzkumných vrtů na zajištění nových podzemních zdrojů 

pitné vody a „ostré" vrty, včetně jejich napojení na stávající rozvod pitné vody. „Boj proti suchu 

a s ním souvisejícím nedostatkem vody jako takové je jednou z našich hlavních priorit. Šanci 

získat dotaci by neměly nechat bez povšimnutí zejména obce a města, které již nyní mají 

problémy zajistit dodávky kvalitní pitné vody pro své obyvatele. Právě tyto obce a města mohou 

získat na projekty zcela nových anebo zvýšení kapacit nedostatečných veřejných zdrojů pitné 

vody až 80% dotaci. Minimální výše dotace na jeden projekt činí 100 000 korun, maximální 

výše 3 miliony korun," upřesňuje ministr Richard Brabec.  
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Oprávněnými žadateli v aktuální výzvě jsou obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní 

společnosti ovládané z více než 50 procent obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními 

subjekty a příspěvkové organizace územních samosprávných celků. U příspěvkových 

organizací územně samosprávných celků a obchodních společností je stanoveno, že musejí být 

vlastníky vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.  

„Žádosti o dotace je možné podat od letošního 11. července do 30. června příštího roku. Času 

ale není nazbyt, protože příjem žádostí bude ukončen v momentě vyčerpání alokace. Žádosti o 

dotace budou posuzovány a schvalovány průběžně, nikoliv jak bývá obvyklé až po skončení 

výzvy. Umožníme tak prakticky okamžitou podporu realizace opatření tam, kde je problém s 

nedostatkem vody již nyní," říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.  

Až 80% dotaci z celkových způsobilých výdajů získají žadatelé, na jejichž území neexistuje 

veřejný zdroj pitné vody anebo je kapacita jejich stávajícího zdroje či zdrojů pitné vody 

prokazatelně nedostatečná, případně voda z nich i přes svou technologickou úpravu nesplňuje 

požadavky na pitnou vodu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Žadatelé, v jejichž případě kapacita 

stávajícího zdroje pitné vody dostačuje, ale hrozí prokazatelné riziko, že v následujících pěti 

letech nebude jejich stávající zdroj kapacitně vyhovovat, získají až 70% dotaci z celkových 

způsobilých výdajů. Aktuální potřeba dodávek pitné vody a kapacita zdroje pitné vody musí 

být vyhodnocena v rámci odborného posudku, který žadatel doloží jako jednu z povinných 

příloh žádosti o poskytnutí podpory. Posudek musí zpracovat osoba, která je držitelem 

osvědčení odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie. Seznam těchto odborníků je k dispozici 

na webových stránkách MŽP .  

„Až 60% podporu z celkových způsobilých výdajů mohou získat žadatelé s projekty zaměřenými 

na průzkum a vyhledání záložního zdroje pitné vody v obci, tedy s projekty průzkumných vrtů," 

dodává Valdman, který upozorňuje na to, že Státní fond životního prostředí ČR pod patronací 

Ministerstva životního prostředí i nadále pokračuje v pořádání seminářů, jejichž cílem je 

přiblížit zejména obcím možnosti řešení současných problémů souvisejících s nedostatkem 

pitné vody a zároveň jim představit dotační příležitosti, které lze na takovéto projekty čerpat z 

národních a evropských dotačních titulů. Krom aktuálně vyhlašované výzvy bude představena 

i chystaná podzimní výzva z OPŽP, kde již po druhé bude dána příležitost obcím, městům a 

vodohospodářským společnostem požádat si o podporu na rozšíření vodovodních sítí, 

rekonstrukcí úpraven vody a zejména na propojování vodárenských soustav. Představeny 

budou rovněž možnosti finanční podpory na odstraňování nelegálních skladů odpadů a sanace 

http://www.mzp.cz/www/geo-experti.nsf?OpenDatabase&Start=1&Count=30&Collapse=4
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havarijních stavů. Série seminářů s názvem „Boj se suchem a ekologickými zátěžemi" se 

uskuteční na přelomu července a srpna v Praze, Brně a Ostravě a naváže na úspěšnou sérii šesti 

seminářů nazvaných „Chytré hospodaření s vodou" - možnosti podpory, kterých se na jaře 

letošního roku zúčastnilo na tři stovky zástupců měst a obcí.  

Dokumenty k výzvě 

Zdroj: MŽP 

Žádost o stipendium Středočeského kraje na 

dojíždění do školy kraje na dojíždění do školy 

Vážení žáci a studenti, milí rodiče, 

jsem rád, že projekt Stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy pokračuje i v současném 

školním roce 2015/2016. Žákovské jízdné patřilo k našim předvolebním slibům, a jakožto hejtman 

Středočeského kraje chci sliby nejen říkat, ale také plnit. Věřím, že vám pomůžeme ušetřit potřebné 

peníze, které využijete třeba příjemnějším způsobem. 

Oproti předcházejícímu školnímu roku došlo v projektu, ke dvěma drobným změnám na základě častých 

dotazů žadatelů. Jednou z nich je posunutí termínu pro podání žádosti na druhé pololetí z poloviny 

července na polovinu září. Druhá změna spočívá v započtení celého pololetí absolvované školní 

docházky u studentů, kteří dosáhly v předmětném pololetí 19ti let. Ostatní podmínky a pravidla projektu 

zůstala zachována. 

Termíny pro podání formuláře "Žádost o stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy" jsou 

následující: 

 Žádost na první pololetí zaslat do 26. února 2016 

 Žádost na druhé pololetí zaslat do 16. září 2016 

Ostatní parametry projektu se pro školní rok 2015/2016 nemění. 

Formulář "Žádost o stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy" naleznete v levé části této 

stránky, popřípadě Vám bude k dispozici v Informačním středisku Středočeského kraje v budově 

Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. 

Co se týče výplaty stipendia z projektu Stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy za školní 

rok 2014/2015 byla zahájena. Zahájení výplaty stipendia za druhé pololetí školního roku 2014/2015 

https://www.sfzp.cz/sekce/838/k-vyzve-8-2016/
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předpokládáme na přelomu ledna a února 2016. Po vypořádání Vaší žádosti a odsouhlasení Radou 

Středočeského kraje Vám budou finanční prostředky poukázány automaticky na bankovní účet uvedený 

v žádosti v několika hromadných platbách, nebo budete informováni dopisem o připravení finančních 

prostředků k vyzvednutí v pokladně Krajského úřadu Středočeského kraje. 

 Přeji Vám bezpečnou a příjemnou cestu do školy a zpět.  

Ing. Miloš Petera, Hejtman Středočeského kraje 

Dokumenty ke stažení 

 Žádost o stipendium 2015-16 - formulář v doc  

 Žádost o stipendium 2015-16 - formulář v pdf 

 

 

Vzdělávání na Nymbursku - quo vadis? 

Na Nymbursku se dohodli na prioritách v rozvoji regionálního školství. 

Dne 21. června 2016 proběhlo druhé setkání Řídícího výboru projektu Místní akční plán vzdělávání v 

ORP Nymburk (MAP Nymburk). Úvodem byl představen dosavadní průběh projektu. Za zmínku stojí, 

že díky projektu MAP probíhala již v letošním školním roce, tedy ještě před vyhlášením výzvy OP VVV 

– tzv. Šablon, finanční podpora školních asistentů a psychologů. Na Nymbursku tak 13 škol využilo této 

podpory a 2 školy využily podpory na mentoring. Díky projektu MAP, který realizuje MAS Podlipansko 

spolu s partnery, bylo podpořeno celkem 18 školních asistentů a 2 psychologové celkem za 914 tis. Kč. 

 

Řídící výbor MAP Nymburk složený ze zástupců škol, zřizovatelů a NNO projednal a schválil návrh 

Strategického rámce MAP (analytickou část a dohodu o prioritách). V rámci projektu MAP Nymburk 

byly stanoveny 3 priority v oblasti vzdělávání na Nymbursku, a to: 

Prioritní oblast rozvoje 1 – Jenom zapálený může hořet  

(Podpora pedagogů a ostatních pracovníků ve vzdělávání a péče o ně)  

 Prioritní oblast rozvoje 2 – Na jedné lodi  

(Koordinovaná spolupráce, síťování a příklady dobré praxe pro MŠ a ZŠ v ORP Nymburk)  

 Prioritní oblast rozvoje 3 – Moderní škola centrem dění  

(Změna klimatu/kultury škol, propojení školy a komunity)  

http://www.kr-stredocesky.cz/documents/14450/113575/zadost_stipendium_2015-16.doc/f4a61132-1266-4ffd-b016-8c1314e2d4b6
http://www.kr-stredocesky.cz/documents/14450/113575/zadost_stipendium_2015-16.pdf/d2b01837-52fa-4155-8778-eae83ee28353
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Tyto priority jsou dále členěny do strategických cílů, které budou ještě dopracovány do podoby 

konkrétních aktivit a opatření. Za tímto účelem vznikají 3 pracovní skupiny podle jednotlivých priorit a 

každý, kdo má zájem se zapojit (ať už z řad pedagogů, zřizovatelů, organizací neformálního vzdělávání, 

ale také rodičů), je zván ke spolupráci. Kontaktujte nás na e-mailu: projekty@podlipansko.cz. Během 

školního roku 2016/2017 čekají každou pracovní skupinu cca 3 setkání. 

Následně byl představen další postup ve schvalování investičních záměrů škol, které budou 

podporovány z IROP, a poté projednán a schválen plán vzdělávacích aktivit, který zahrnuje kurzy, 

workshopy a inspirativní setkávání pro pedagogy i veřejnost zajímající se o vzdělávání dětí. 

Závěrem bylo předneseno, co nás v rámci projektu dále čeká. 

Příští zasedání Řídícího výboru se uskuteční 14. 9. 2016. Zasedání je otevřené a mohou se ho zúčastnit 

všichni zájemci o problematiku vzdělávání na Nymbursku. Místo a čas jednání budou upřesněny. Jste 

zváni! Podrobnosti na www.vzdelavani-spolecne.cz. 

Zdroj: MAS Podlipansko 

Dotace na nákup pomůcek pro zemědělské 
školství 

Sněmovna schválila nový dotační program ministerstva zemědělství, který poskytne dotace na 

nákup moderních učebních pomůcek pro střední a vyšší odborné školy s resortním zaměřením. 

Ještě letos budou moci vybrané školy nakoupit moderní učební pomůcky, aby se studenti mohli 

učit na nejnovější zemědělské technice. Ministerstvo zemědělství na to letos dá 50 milionů 

korun.  

„Tuto podporu jsme přichystali také proto, že úroveň středního odborného školství není na 

takové úrovni, jaká je nezbytná pro zemědělskou praxi. Kraje jsou zřizovatelé škol a myslím, že 

za poslední roky nebylo jejich prioritou dofinancovat oblast praktické výuky, jako jsou pomůcky 

a vybavení, na kterých se žáci učí. Právě proto do toho jako ministerstvo zemědělství 

vstupujeme, abychom situaci napravili,“ řekl ministr Marian Jurečka. Komise vybrala 30 škol 

s tradičními zemědělskými obory (například chov hospodářských zvířat, zemědělec-farmář, 

agropodnikání, opravář zemědělských strojů) i se speciálním zaměřením (rybářství, vinařství, 

lesnictví, veterinární péče, zahradnictví, potravinářství) tak, aby rovnoměrně pokrývaly celý 

agrární sektor. Právě tyto instituce budou moci začátkem srpna letošního roku požádat o 
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podporu na nové učební pomůcky. Cílem programu je zkvalitnit teoretickou i praktickou 

přípravu v resortních oborech vzdělávání. Program je určený také pro další vzdělávání v rámci 

celoživotního učení, rekvalifikace, odborné kurzy a spolupráci se zahraničními partnery. 

Maximální podpora udělená jednomu subjektu je 1,66 milionu korun, přičemž minimální 

spoluúčast je deset procent. Dotace ministerstvo školám vyplatí do konce roku 2016. 

Zdroj: MZe 

 

 

Ministr zemědělství: Každé české vejce má 
jasný původ a garantovanou kvalitu 

13.7.2016 

Tisková zpráva – Přestože se v České republice ročně vyprodukuje na dvě miliardy vajec, 

na pulty obchodů míří stále větší množství vajec ze zahraničí. Tuzemští výrobci jen těžko 

konkurují cenám dovezených vajec, která se prodávají pod výrobními náklady. Často 

však jde o neoznačená vejce neznámého původu, Státní veterinární správa letos zajistila 

už několik zásilek vajec, které neměly v pořádku značení či průvodní doklady. 

„Čeští drůbežáři musí splňovat přísné normy a každé jednotlivé vejce přesně označit. Zákazník 

tak má u českých vajec jistotu kvality, navíc u každého vejce si může snadno dohledat přesný 

původ. Kupovat česká vejce i další české potraviny se vyplatí, každý tak navíc podpoří i naše 

zemědělství a potravinářství,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. 

Česká republika má potenciál být ve výrobě vajec zcela soběstačná, jen v loňském roce se však 

do Česka přivezlo bezmála 800 milionů vajec a vaječné hmoty, meziročně o 123 milionů více. 

U některých se přitom vůbec nedal zjistit jejich původ, a tedy i možná zdravotní rizika. 

„V červnu jsme například vrátili do Polska zásilku více než 160 000 kusů vajec, z nichž část 

nebyla vůbec označena. Pouhý měsíc předtím jsme zase pozastavili prodej více než půl milionu 

polských vajec, kterých dodavatel původně nahlásil jen desetinu. Celkem bylo za první pololetí 

roku 2016 vydáno k obchodu s vejci 10 upozornění v Systému rychlého varování pro potraviny 

a krmiva. Pro srovnání za celý rok 2015 to byly jen dvě,“ uvedl ústřední ředitel Státní 
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veterinární správy Zbyněk Semerád. Od začátku letošního roku zkontroloval každý inspektor 

průměrně 17 tun potravin a 32 000 kusů vajec. 

Podobně jako na Slovensko se přitom na český trh dostávají vejce za podezřele nízké ceny, 

kterým tuzemští výrobci nemají šanci konkurovat. 

„Máme informace, že dlouhodobě dochází na jednotném trhu EU k záměrné manipulaci 

s označením země původu vajec, a zároveň k umělému snižování cen dovážených vajec do ČR,“ 

řekla předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářská unie Gabriela Dlouhá. 

Upozornila také na to, že lidé se mohou v obchodech setkat s různými zavádějícími praktikami. 

Například v krabičce, která deklaruje česká vejce, najde zákazník vejce dovezená ze zahraničí. 

Spotřebitel by proto měl při nákupu konzumních vajec věnovat pozornost označení jak na vejci, 

tak na krabičce. 

Každý Čech ročně zkonzumuje přibližně 260 vajec, většinu pokryje tuzemská výroba. 

Zemědělské podniky vyprodukují přibližně 60 procent tuzemské výroby, zbytek je z domácích 

chovů. Cena zemědělských producentů vajec byla v loňském roce 1,88 Kč za kus, průměrná 

spotřebitelská cena 3,10 Kč za kus. 

Markéta Ježková 

tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 

Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 18. 7. 
2016 

19.7.2016 

Dle šetření Státního zemědělského investičního fondu (SZIF) k 18. 7. 2016 byla sklizeň 

základních obilovin a řepky ve 28. týdnu stále na počátku žňových prací a její 

intenzivnější nástup komplikovalo především počasí. V minulých týdnech se lokálně na 

celém území ČR vyskytovaly dešťové přeháňky, které zbrzdily v mnoha krajích celkový 

postup žní. Oproti minulému roku je v druhém sklizňovém týdnu patrný pomalejší 

průběh sklizňových prací (tj. k 18. 7. 2016 je sklizeno 6,83 % ploch základních obilovin a 

3,61 % ploch řepky oproti 9,73 % ploch základních obilovin a 9,12 % ploch řepky ke dni 

20. 7. 2015). 
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V minulém týdnu pokračovala sklizeň především ozimého ječmene (sklizeno 68,42 % ploch). 

Sklizeň ostatních obilovin byla stále teprve v počátcích. Celkem je v ČR sklizeno zhruba 86 tis. 

ha (6,83 %) ploch základních obilovin s celkovou produkcí 533,6 tis. tun. Postup sklizně 

vykazuje značné lokální rozdíly.  Nejvíce obilovin je tradičně sklizeno v Jihomoravském kraji, 

kde je z 53 % sklizen ozimý ječmen a též se začíná rozbíhat sklizeň ozimé pšenice (sklizeno 8 

% ploch). Řepka v tomto kraji je sklizena z 22,07 %. Nejvíce pokročilá je sklizeň ozimého 

ječmene ve Zlínském kraji, kde je ho již sklizeno 96 % ploch. Nejpomalejší průběh 

zaznamenává Karlovarský kraj, kde sklizeň obilovin teprve začala sklizní ozimého ječmene 

(sklizeno 4,56 % ploch). 

Aktuální průměrný výnos základních obilovin podle šetření SZIF k 18. 7. 2016 činí 6,18 t/ha. 

V porovnání se sklizňovým rokem 2015 je aktuálně zjištěný výnos vyšší než výnos základních 

obilovin dle ČSÚ (5,93 t/ha) a zároveň vyšší než výnos zjištěný ve stejném období minulého 

roku (výnos k 20. 8. 2015 byl 5,54 t/ha). Odhad výnosu bude nicméně průběžně zpřesňován 

s přibývajícím množstvím sklizených obilovin. 

K aktuálnímu datu je sklizeno zatím jen 14 tis. ha (3,6 %) ploch řepky. Produkce řepky dosahuje 

50,7 tis. tun s průměrným hektarovým výnosem 3,58 t/ha. Řepka se sklízí dle šetření SZIF 

zejména v Jihomoravském a Zlínském kraji, v ostatních krajích ČR je její sklizeň teprve na 

začátku. 

Výhled celkově průměrné a oproti loňsku nižší úrody ukazuje 1. letošní odhad vydaný ČSÚ 

k 4. 7. 2016 podle stavu k 10. 6. 2016, který předpokládá očekávanou produkci základních 

obilovin ve výši 6 994,9 tis. tun s průměrným výnosem ve výši 5,54 t/ha a produkci řepky ve 

výši 1 312,8 tis. t s průměrným výnosem 3,34 t /ha. Úroda u základních obilovin by se podle 

tohoto odhadu měla snížit v porovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní o 9,5 %, ale 

u řepky by se měla zvýšit o 4,5 %. Z aktuálního odhadu sklizně lze usuzovat, že půjde o 

průměrnou sklizeň základních obilovin, která však svým množstvím dostatečně pokrývá 

kvantitativní požadavky domácí potřeby, jež se v dlouhodobém průměru pohybuje ve výši 

5 300 - 6 000 tis. tun. Příčinou meziročního poklesu sklizně je pokles osevních ploch základních 

obilovin a předpoklad nižších výnosů. Osevní plochy základních obilovin oproti loňskému roku 

poklesly o necelých 40 tis. ha na 1 263,5 tis. ha. Nicméně plochy pšenice ozimé zaznamenaly 

nárůst a stouply o 31 tis. ha na úkor jarního ječmene, kde došlo ke snížení o 40 tis. ha. K poklesu 

ploch došlo i u žita a triticale. Pokles zaznamenaly i jarní druhy obilovin – jarní pšenice (o 21 

tis. ha) a oves 4,8 tis. ha). Naopak výměra řepky meziročně vzrostla o 7,3 % na 393,0 tis. ha. 
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V roce 2015 bylo ke dni 20. 7. 2015 sklizeno v ČR celkem 127 tis. ha obilovin (9,7 %) 

s produkcí 702 tis. tun a průměrným výnosem 5,54 t/ha. Nejvíce bylo sklizeno ozimého 

ječmene – 81 tis. ha s produkcí 449 tis. tun a průměrným výnosem 5,54 t/ha. Řepky bylo v této 

době sklizeno 9,1 % ploch (33 tis. ha, 107 tis. tun) s průměrným výnosem 3,19 t/ha. 

Přílohy 

 postup sklizně (DOC, 59 KB)  

 postup sklizně dle krajů (XLS, 55 KB)  

 

 

Den otevřených dveří v ZD v Pňovicích pro 

Základní školu J. J. Ryby v Rožmitále pod 
Třemšínem 

V pondělí 20. června 2016 se uskutečnil Den otevřených dveří pro Základní školu J. J. Ryby 

Rožmitál pod Třemšínem v členském podniku Zemědělského svazu ZD v Pňovicích. Akce se 

účastnilo téměř 400 dětí 1.-9. tříd se svými učiteli. 

Na organizaci dne se kromě ZD v Pňovicích podílelo Krajské informační středisko 

Středočeského kraje, Zemědělský svaz ČR a územní organizace Příbram – Beroun a Místní 

akční skupina Podbrdsko. 

Základním kamenem Dne otevřených dveří byly komentované prohlídky areálu zemědělského 

podniku, děti a jejich učitelé měli možnost podívat se do stájí, do dojírny, prohlédnout si 

moderní zemědělské stroje.  

Zemědělský svaz ČR díky projektu Zemědělství žije! den otevřených dveří zpestřil tzv. 

naučnou stezkou, kde se děti dozvěděly o zemědělství, potravinářství, chovu hospodářských 

zvířat a pěstování zemědělských plodin. Děti poznávaly sušené plodiny, semena zemědělských 

plodin, dle fotografií rozpoznávali zemědělské stroje, značky traktorů apod. Pro ilustraci 

propojení zemědělství a potravinářství nechyběla ani ukázka potravin a jejich přiřazování k 

http://eagri.cz/public/web/file/475174/k_18._7._2016_CR.doc
http://eagri.cz/public/web/file/475176/k_18._7._2016_kraje.xls
http://eagri.cz/public/web/file/475174/k_18._7._2016_CR.doc
http://eagri.cz/public/web/file/475174/k_18._7._2016_CR.doc
http://eagri.cz/public/web/file/475176/k_18._7._2016_kraje.xls
http://eagri.cz/public/web/file/475176/k_18._7._2016_kraje.xls
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zemědělským komoditám. Pro mladší žáky byl nachystaný model farmy. Velkou atrakcí se stalo 

umělé vemeno, které si všechny děti mohly zkusit podojit.  

Na akci se prezentovala i Středočeská Regionální potravina, děti mohly ochutnat například 

Cvrčovický chléb s Poličanem, Masem v pepři a Salámem s pepřem. KIS Středočeského kraje 

s MAS Podbrdsko, Zemědělským svazem Příbram – Beroun a ZD v Pňovicích zajišťovali 

zázemí celé akce. 

Den otevřených dveří je vždy jedinečnou šancí podívat se do reálného provozu zemědělského 

podniku, poznat dnešní zemědělství a tak trochu nalákat děti do zemědělských škol a posléze 

je v zemědělství udržet. 

Velké poděkování za celodenní akci patří ZD v Pňovicích, které poskytlo zázemí a 

kvalifikované pracovníky jako průvodce po svém zemědělském areálu. Je také potřeba 

poděkovat studentům 1. ročníku SOŠ, VOŠ Březnice, kteří po celý den se svými učiteli aktivně 

podíleli na představování zemědělského oboru dětem. 

 Foto a text: Gabriela Jeníčková 

 

 

  
Cesta zemědělských produktů a u zdi naučná stezka 
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                                                                                   Poznávací stezka 

 

 

 

  
Ochutnávka Regionálních potravin. Propagační tiskoviny. 

 

 

  
 

                                                                 Prohlídka strojů s komentářem 

 



13 
 

    
 

   
 

      
Telátka se dětem velice líbila 

 

          
                                                   U dojení umělého vemene bylo neustále plno 
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Středočeský kraj se bude v roce 2017 

prezentovat na čtyřech tuzemských 

veletrzích 

 

Středočeský kraj se bude v roce 2017 prezentovat na čtyřech tuzemských veletrzích.  

Středočeští krajští radní schválili v pondělí 11. července návrh účasti Středočeského kraje na čtyřech 

významných tuzemských veletrzích v roce 2017, které jsou zaměřeny na cestovní ruch. Návštěvníci se 

s jeho stánkem setkají na veletrzích Regiontour v Brně, Holiday World v Praze, FOR TRAVEL v pražských 

Letňanech a na výstavě Regiony ČR v Lysé nad Labem. Celkem na tuto prezentaci kraj předpokládá ze 

svého rozpočtu uvolnit 2 miliony 450 tisíc korun. 

„Účast na tomto typu veletrhů je pro nás dobrým nástrojem, jak podpořit a zvýšit návštěvnost našeho 

kraje. Je to efektivní a atraktivní způsob, jak region na domácím trhu zviditelnit a seznámit návštěvníky 

s možnostmi, které v oblasti strávení volného času nabízí,“ konstatoval hejtman Miloš Petera (ČSSD) s 

tím, že takových turistických cílů je v kraji celá řada – památky, jedinečné přírodní oblasti, lázně, campy 

v blízkosti vodních nádrží a více než 300 kilometrů cyklostezek. „Návštěvníky nově upozorníme na 

možnost strávit volný čas v multifunkčním areálu Vrchbělá, který bude veřejnosti zpřístupněn koncem 

letošního srpna,“ doplnil hejtman. 

Na veletrzích se kraj v roce 2017 hodlá představit jednotnou podobou svého výstavního stánku. A 

stejně jako v minulých letech se jich bude účastnit společně s destinačními společnostmi Zlatý pruh 

Polabí, Český ráj, Posázaví, Kutná Hora, Bohemia Centralis a TOULAVA.  

Už v lednu 2017 se Středočeský kraj představí na Regiontouru na brněnském výstavišti (19. – 22. 1.). 

Tento veletrh je zaměřen na prezentaci turistické a volnočasové nabídky tuzemských i zahraničních 

destinací s důrazem na regiony. Předpokládané náklady účasti kraje nesmějí přesáhnout částku 950 

tisíc korun.  

O měsíc později se pak v termínu od 16. do 19. února bude kraj prezentovat na 25. ročníku Holiday 

World na výstavišti v Praze Holešovicích. „Tento veletrh bývá tradičně nejvýznamnější přehlídkou 

českých regionů, národních turistických centrál cestovního ruchu a dalších služeb turistického 

průmyslu ve střední Evropě. Pro nás je proto dobrou příležitostí, jak střední Čechy zviditelnit vedle 

ostatních územních celků naší republiky,“ přiblížil smysl účasti kraje na Holiday World náměstek 

hejtmana pro regionální rozvoj Karel Horčička (ČSSD) a upřesnil, že finanční náklady na účast by neměly 

přesáhnout 600 tisíc korun. 

V dubnu se pak Středočeský kraj představí ještě návštěvníkům veletrhu FOR TRAVEL v Praze – 

Letňanech, který je zaměřen na cestování, poznávání i aktivní odpočinek. A ve stejném měsíci se kraj 

představí i na výstavě Regiony ČR v Lysé nad Labem. Předpokládané náklady těchto dvou akcí jsou 500 

(FOR TRAVEL) a 400 tisíc (Regiony ČR) korun.  

Zdroj: Středočeský kraj 
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MMR podporuje vznik komunitních center 

12.07.2016: Ministerstvo pro místní rozvoj 

vyhlásilo nové výzvy v Integrovaném 

regionálním operačním programu, které se 

zaměřují na podporu komunitních center. Pro 

žadatele je připraveno přes 470 milionů korun. 

Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat 

od 18. července 2016 do 31. října 2016.  

„Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Chceme podpořit veřejná 

víceúčelová zařízení, ve kterých se mohou lidé setkávat, chodit na kulturní či 

společenské akce nebo se zde vzdělávat,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla 

Šlechtová. 

 Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního 

základního sociálního poradenství, popřípadě volitelné sociální služby v ambulantní a 

terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního 

začleňování.  V komunitním centru se realizují volnočasové aktivity, kulturní a zájmové 

akce, které vyplývají z tradic a zvyků dané komunity či krajové oblasti a jsou přístupné 

všem obyvatelům lokality. Žadateli mohou být kraje, organizace zřizované kraji, 

organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace 

zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými 

svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové 

organizace, církve a církevní organizace. 

 Pro žadatele je z 38. výzvy s názvem „Rozvoj infrastruktury komunitních center“ 

připraveno 141 176 471 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního 

rozpočtu. V případě 39. výzvy s názvem „Rozvoj infrastruktury komunitních center 

v sociálně vyloučených lokalitách“ je to 329 411 765 Kč z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj a státního rozpočtu, z  toho je 174 073 000 Kč alokace určeno pro 

projekty realizované v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným 

lokalitám. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 20 mil. Kč, 

minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 500 tis. Kč u obou 

výzev. 

 Obě výzvy se liší pouze územním vymezením, které je podrobně specifikováno 

v příloze č. 6 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k výzvě č. 39 „Rozvoj 
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infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách“. Žadatelé mohou 

žádosti o podporu podávat od 18. července 2016 do 31. října 2016.  Doba realizace 

projektu může být maximálně do 31. 12. 2019. 

 

Více informací naleznete zde.  

 

Ing. Veronika Vároši 

Vedoucí tiskového oddělení Ministerstva pro místní rozvoj 

+420 734 360 704,  e-mail: veronika.varosi@mmr.cz 

 

Ceny půdy dál rekordně rostou 

O téměř 22 procent stouply v letošním prvním pololetí tržní ceny zemědělské půdy v porovnání 

s posledním čtvrtletím loňského roku. Hektar půdy se v Česku nyní prodává v průměru za 

207 tisíc korun. Dotyk.cz o tom informovala společnost Farmy.cz, která se specializuje na 

obchodování se zemědělskými nemovitostmi. 

„Výrazný nárůst ceny byl zaznamenán zejména v prvním čtvrtletí, kdy úroveň tržních cen 

vzrostla ve srovnání se 4. čtvrtletím minulého roku o 15 procent," upřesnil majitel společnosti 

Farmy.cz Jaroslav Urban. Ve druhém čtvrtletí 2016 pak ceny v porovnání s předcházejícím 

čtvrtletím stouply podle odhadu firmy o 6 procent. 

 

 

„Za nejvýznamnější faktor podporující růst tržních cen půdy považujeme současný vstřícný 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy
mailto:veronika.varosi@mmr.cz
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přístup bank při financování nákupu půdy zemědělskými podniky," vysvětluje Urban. Jak 

dodává, zemědělci mohou nyní získat prostředky na nákup půdy – často až do 100 procent 

kupní ceny – za nízké úrokové sazby. „Banky přitom akceptují stále vyšší kupní ceny půdy," 

poznamenává obchodník. 

Autor: Táňa Králová 

Zdroj: http://www.dotyk.cz/publicistika/ceny-pudy-dal-rekordne-rostou.html 

 

 

Soumrak českého zemědělství - prohlášení 

zemědělců z Plzeňska k současné krizi v 
zemědělství 

 - Uvědomujeme si realitu? - 

Plzeň, 16. června 2016 - Zdá se vám být tento název příliš nadnesený? V několika dalších 

odstavcích se pokusíme nastínit pohled na tuto problematiku očima zemědělských 

prvovýrobců, kteří jsou nuceni denně bojovat ne s rozmary přírody, ale s byrokracií, nezájmem 

a nevyzpytatelným podnikatelským prostředím. 

Řečeno slovy českých klasiků Jiráska či Němcové byl zemědělec spojený s venkovem a půdou 

vždy nositelem češství a národní hrdosti. Kolik z toho zbylo za poslední desetiletí? Česká a 

Moravská vesnice se vylidňuje a národní hrdost ustupuje laciným nabídkám na odprodej 

zemědělské půdy a jejím přechodem často do zahraničních rukou. Kolik české země po nás 

zbyde našim dětem a ještě hůře vnukům? Ti již budou cizinci v torzu země s kdysi hrdým 

národem. A stačilo tak málo! Jen spojit hospodařícího zemědělce s půdou a zamezit spekulací 

s jejím prodejem. Tady neobstojí laciná argumentace Evropskou unií a jejími, často 

nesmyslnými, pravidly. 

Tato pravidla si totiž každá země může přizpůsobit svým podmínkám. Český politik a úředník 

však zhusta vše vnímá jako nástroj, daný mu do ruky na boj s hamižným sedlákem. Vidíme 

denně v praxi různých kontrolních orgánů, jak lze tato pravidla zneužívat ve jménu ochrany 

daného úředníka. Vše se řídí heslem „úředník musí chránit především sebe a jeho výklad je 

svatý“. A pak stačí vyjet za nedaleké hranice, kde se můžeme na vlastní oči přesvědčit o 

dodržování pravidel GAEC při pěstování kukuřice. Zdejší úřady jsou si totiž vědomy nelehkého 

postavení rolníků a také mají snahu alokovat možné zdroje EU v jejich zemi. 

Nestojíme o dotace, budou-li zrušeny všude. Věříme, že umíme hospodařit a v rovné soutěži se 

neztratíme. Ve sdělovacích prostředcích je však s velkou pompou oznamováno, kolik miliard 

dostane zemědělský sektor. Bez srovnání na výkonnost, bez porovnání na jednotku produkce, 

bez údajů, kolik těchto prostředků je poskytováno v původní 15tce EU. Český zemědělec se 

dělí na soukromého a velkého, přičemž až na malé vyjímky je veškeré podnikání v tomto oboru 

v soukromých rukou. Otázkou je: Komu se hodí vražení klínu mezi zemědělce? Celý problém 

http://www.dotyk.cz/publicistika/ceny-pudy-dal-rekordne-rostou.html
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je zpolitizován a stojí za ním několik jedinců. Setkáváme se velmi často pracovně se zástupci 

tzv. „soukromníků“, ale jejich problémy jsou většinou totožné s našimi. Kde je tedy zakopaný 

pes? 

A když už mluvíme o dotacích. Je rozumné používat zavedené pravidlo „čím menší zemědělec, 

tím větší dotace“? Pak tím přiznáváme, že je třeba podporovat ty neúspěšné a úspěšné trestat 

za jejich schopnost. Obrovské prostředky státní i z EU jsou rozdělovány dle nálady momentálně 

vládnoucí garnitury. Kolik jsme již vyslechli seminářů a porad na téma „Budoucnost českého 

zemědělství“. Žádná smysluplná koncepce však představena nebyla a ze všech rádoby 

znaleckých návrhů zbyla jen hořkost v ústech. Dejte nám pevná dlouhodobá pravidla! My 

nepotřebujeme vést za ruku. Svoji práci ovládáme, ať ti malí či velcí. 

Nejsme naivní, abychom se domnívali, že pohneme evropskými cenami. Nelze ale akceptovat 

situaci, kdy úplně stejný výrobek v německém regále stojí násobky ceny v tom českém. Stát má 

dostatek nástrojů donutit obchodní řetězce k férové hře. Procentní marže si dokážeme spočítat, 

proč se tedy nezveřejňují? Zpracovatel i obchodník vyčíslí své náklady a připočte zisk. My 

dodáváme naší produkci za diktát těchto odběratelů a naše ztráta nikoho nezajímá. Současné 

výkupní ceny mléka již dávno dosáhly prahu, kdy měl zasáhnout stát svojí pomocí. Nebo 

opravdu přijmeme myšlenku západních zemí, že jsme pouze odbytový trh a naše produkce je 

zbytečná? Nechtěli bychom se dožít vážné krize politické či jiné, kdy potraviny budou nad 

kupní schopnost běžného občana. 

Česká republika je malý stát a její hlas ve světě je dán zejména její ekonomickou silou. Ale i 

v tomto postavení by tento hlas byl prosaditelný, byl-li by hlásán stejně, s jasným záměrem a 

pevnými pravidly. Nechceme víc, jen pevná srozumitelná pravidla a jejich dodržování. Jsme 

připraveni se na jejich vymezení podílet a přijmout i odpovědnost z toho plynoucí. 

Dejte nám šanci! 

Kdo jsme: zemědělci územní organizace Plzeň-sever a Rokycany , chovatelé skotu a prasat. 

Co konkrétně chceme: aby se kompetentní orgány zabývaly kritickou situací producentů 

mléka  a vepřového masa a přijaly v co nejkratším možném termínu opatření na  záchranu 

českých chovatelů skotu a prasat. 

Proč: další nečinnost státu v této krizi, kterou většina zemí EU řeší ve prospěch svých 

producentů mléka a vepřového masa, přinese kolaps v této citlivé oblasti, s dopadem nejen na 

zaměstnanost na venkově, sníží dále produkci statkových hnojiv jako základu úrodnosti půd a 

výrazně také poklesne vlastní soběstačnost v komoditách, které umíme vyrábět. Otřes takového 

rozsahu, který s rušením chovů krav a prasat nutně nastane, nebude-li se situace okamžitě řešit, 

není srovnatelný s žádnou dosavadní krizí, kterými české zemědělství za posledních 25 let 

prošlo. 

Jak: avizované podpory těžce zkoušeným chovatelům dobytka jsou zatím jen na papíře. Se 

stále se oddalující výplatou už nebude koho podpořit. Žádáme proto o urychlenou a efektivní 

podporu nám, kteří ještě bojujeme za to, aby český venkov a česká krajina nemusela v budoucnu 

doplácet na jednu neřešenou krizi, i když již dnes spíše jen přežíváme a ztrácíme víru..... 

Čekáme razantní a rozhodné kroky.   

  

Představenstvo Zemědělského svazu, územní organizace Plzeň-sever a Rokycany 
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Klíčová novela veterinárního zákona zastaví 

takzvané množírny psů a zmírní pravidla pro 
výslužku ze zabíjačky 

Ministr zemědělství Marian Jurečka 11.7.2016 předložil vládě zásadní novelu veterinárního 

zákona, která více ochrání zvířata a chovatelům usnadní papírování. Vláda návrhy schválila. 

Už od začátku příštího roku tak začnou platit nová pravidla například pro domácí zabíjačky, 

útulky pro toulavá zvířata nebo takzvané množírny.  

„Novelou zarazíme neetický obchod se zvířaty provázený jejich utrpením, tedy množírny psů. 

Každý, kdo bude chovat více než pět fenek, bude mít zároveň povinnost nahlásit to veterinární 

správě. Tím získáme lepší přehled, jak kdo se zvířaty zachází,“ řekl ministr zemědělství Marian 

Jurečka. 

Pravidlo se nebude vztahovat na osoby, které vedou chovy upravené jinými právními předpisy, 

například na chovatele služebních, loveckých, asistenčních nebo vodicích psů. 

Novela poprvé zavádí povinnou registraci útulků pro toulavá zvířata, aby tato zařízení mohla 

být pod veterinárním dozorem. Ministerstvo tak chce zabránit vzniku nezmapovaných černých 

útulků, které zvířatům někdy poskytují pochybnou a nevhodnou péči. 

Změní se i pravidla pro domácí porážky zvířat. Maso a orgány ze skotu se mohou spotřebovat 

v domácnosti chovatele. V případě jiných zvířat, například při zabíjačce domácího prasete, si 

budou moci odnést výslužku i osoby blízké chovateli. 

„Narovnali jsme tak stav, který v praxi existuje. Blízké osoby si obvykle odnášejí ze zabíjačky 

výslužku. Dosavadní zákon to oficiálně neumožňoval. Toto znění paragrafů ale bylo zbytečně 

přísné, proto jsme ho upravili tak, aby odpovídalo zvyklostem našeho venkova, které nikomu 

neubližují a patří k naší tradici,“ uvedl ministr Jurečka. 

Zvýší se také věk pro domácí porážky skotu z 24 na 72 měsíců. Možnost doma porážet 

maximálně dvouletý skot byla zavedena jako preventivní opatření při epidemii BSE (tzv. nemoc 

šílených krav). Tato choroba se u nás ale neobjevila již dlouho, proto Evropská komise zařadila 

Českou republiku mezi země, které mohou zavést mírnější pravidla. 
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Ruší se povinnost, kdy dosud musí chovatel požádat o povolení domácí porážky skotu a 

jelenovitých a hlásit jí sedm dní předem. Nově postačí takovou porážku předem pouze oznámit 

ve lhůtě tří dní. Pokud se zvíře zraní nebo trpí, bude moci zemědělec provést nucenou porážku 

i mimo jatky. 

Ulehčení administrativy přinese chovatelům možnost na základě rozhodnutí ošetřujícího 

veterinárního lékaře a pod jeho dozorem provádět ve svém hospodářství některé veterinární 

úkony, jako například podání léčiv 

„Neznamená to ale, že každý zemědělec bude moci libovolně veterinárně ošetřovat svá zvířata. 

Jde nám pochopitelně také o to, aby zvířata netrpěla a měla patřičnou péči. Chovatele k tomu 

musí oprávnit ošetřující veterinární lékař a musí absolvovat specializovanou odbornou 

přípravu,“ vysvětlil Marian Jurečka. 

Prvovýrobci budou moci nabízet na trhu v malém množství nejenom čerstvé drůbeží a králičí 

maso, ale nově i nutrie. 

Zdroj: MZe ČR, www.eagri.cz 

 

INFORMACE K VYDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ U 

OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 

ZVÍŘAT 2015 

V Praze dne 15. července 2016  

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) jako administrátor žádostí informuje, že v tomto 

týdnu zahájil vydávání rozhodnutí u opatření Dobré životní podmínky zvířat 2015 (welfare) v 

rámci nové Společné zemědělské politiky 2014 – 2020 (SZP).    

Nová SZP s sebou přinesla řadu podstatných změn, které ovlivňují administraci žádostí 

podávaných prostřednictvím Jednotné žádosti. Ne jinak je tomu i u opatření Dobré životní 

podmínky zvířat, a to i s ohledem na skutečnost, že se jedná o nově administrovanou podporu.   

Vydávání rozhodnutí o dotaci u tohoto opatření je mimořádně náročné. A to jednak z důvodu 

velkého množství žádostí z podpůrných administrací (počet změnových a náhradových žádostí 

několikanásobně převyšuje počet žádostí o dotaci), a také z důvodu manuální i systémové 

kontroly velkého množství dat.   

http://www.eagri.cz/
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Vzhledem ke složitosti administrace bude probíhat vydávání rozhodnutí a následná výplata 

žádostí postupně, zpracováván je vždy pouze určitý možný počet žádostí s tím, že se pokusíme 

dodržet vydání 90% rozhodnutí do konce srpna. Nicméně je nutné upozornit, že s ohledem na 

složitost administrace je možné, že tento termín bude posunut, o čemž bychom zemědělskou 

veřejnost informovali.   

Zároveň bychom chtěli ujistit, že SZIF se snaží vydávat rozhodnutí v co nejkratším možném 

termínu, avšak s ohledem na administrativní kapacity a kapacity informačního systému. 

Zdroj: SZIF 

 

 

Letiště Benešov se otevírá veřejnosti – zve 

na prohlídky i letecký den 

 

Letiště Benešov, které leží mezi Bystřicí a Nesvačily na Benešovsku, se ještě více otevírá široké 

veřejnosti. Během léta zpřístupní informační místo, kde návštěvníci získají základní informace 

o letišti, na objednávku pro zájemce uspořádá exkurze a připravuje také tradiční letecký den. 

Brzy přibude posezení pro návštěvníky se stojany na kola, plánuje se i vydání turistické 

známky. Navazuje to na záměr města vybudovat novou cyklotrasu z Bystřice na Konopiště. 

„Letiště Benešov je po Ruzyni pravděpodobně druhým nejrušnějším letištěm v České republice 

– loni jsme zaznamenali přes 48 000 vzletů a přistání. Provozuje ho příspěvková organizace 

města Bystřice,“ řekl ředitel Letiště Benešov Vladimír Hadač. Město Bystřici pověřil 

provozováním letiště majitel pozemků pod letištěm Středočeský kraj.  

Podle Vladimíra Hadače mají turisté o letiště zájem, z bezpečnostních důvodů ale musí být 

veřejné prostory ohraničené: „Připravujeme proto místo s vitrínami, kde budou základní 

informace o letišti. Jeho součástí budou také stojany s materiály propagujícími zajímavosti v 

okolí. Na objednávku zajistíme exkurzi do hangárů i na věž, což dosud využívaly hlavně školy.“ 

„Léta jsme v rámci setkání obřích modelů letadel pořádali letecké dny na severní straně letiště. 

V sobotu létaly modely, v neděli odpoledne velká letadla. Letos akci rozdělíme – poslední 

prázdninovou neděli 28. srpna zveme zájemce na klasický letecký den na jižní straně letiště 
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před hangáry, kde se představí skutečné letouny. O 14 dní později, tedy 10. září, pořádáme na 

modelářském letišti tradiční Nesvačilské podívání,“ dodal Vladimír Hadač. 

Pořadatelem Leteckého dne jsou Letiště Benešov a město Bystřice, záštitu převzal Ing. Miloš 

Petera, hejtman Středočeského kraje. Jedním z hlavních lákadel programu by měl být 

dvouplošník Dragon Rapide, který je považován za jeden z nejkrásnějších aeroplánů 

postavených v polovině 30. let minulého století. „Jeden z několika ještě létajících exemplářů k 

nám zavítá z Německa a návštěvníci budou mít dokonce možnost se v něm svézt,“ uvedl 

Vladimír Hadač. Dalším zajímavým strojem bude Baťův letoun Lockheed Electra z leteckého 

muzea na Točné. „Bohužel se nevejde na naši krátkou dráhu, takže se bude deset minut 

předvádět jen ve vzduchu,“ doplnil Vladimír Hadač. Naopak velmi zblízka si zájemci budou 

moci prohlédnout a „pohladit“ nejstarší létající československý letoun Praga Air Baby 

vyrobený v roce 1947, který zrekonstruoval Marcel Sezemský. V tříhodinovém programu 

návštěvníci uvidí více než dvacítku zajímavých létajících strojů. A pokud je z toho bude „bolet 

za krkem“, mohou relaxovat prohlížením historických automobilů, které budou mít týž den na 

letišti dostaveníčko. 

Na Nesvačilské podívání, tedy přehlídku atraktivních létajících modelů, které se uskuteční 10. 

září, bude pozváno zhruba 40 modelářů. „K vidění bude třeba model letounu L-39 Albatros s 

turbínovým pohonem ve zbarvení egyptské letecké školy, který předvede Vlastimil Srna,“ 

prozradil Vladimír Hadač. Hledá ovšem ještě další „lahůdky“, hlavně takové, které na 

modelářských akcích nebývají moc k vidění. 

Letiště u Benešova se začalo stavět v roce 1937 jako záložní letiště pro obranu Velké Prahy. 

Válka a kapitulace Československa ale všechno změnily a letiště se stalo výcvikovým 

střediskem pro budoucí piloty německé Luftwaffe. Hned po válce tu ale začali létat sportovní 

piloti. Veřejné vnitrostátní a od roku 2000 i neveřejné mezinárodní letiště v současnosti využívá 

na 40 provozovatelů, kteří mají ve zdejších hangárech přes 100 letadel. 

 

Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s. 

 

Kontakt pro další informace: 

Vladimír Hadač, ředitel Letiště Benešov, tel.: 604 839 808, e-mail: info@lkbe.eu 
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Ministr Jurečka: Sklizeň raných brambor 
postupuje, letos jich bude dost 

20.7.2016 

Tisková zpráva – Úroda brambor v Česku by se po loňském výrazném propadu měla 

vrátit na průměr předchozích let. V Polabí a na jižní Moravě již začala sklizeň raných 

brambor, celkem by jich mohli čeští zemědělci sklidit více než 26 tisíc tun. Plochy brambor 

také začaly po několikaletém poklesu znovu růst. 

„Porosty zatím vypadají velmi dobře, takže brambor bude dost. V porovnání s loňským rokem 

postupuje zatím sklizeň raných brambor o něco rychleji, výnos je přitom zhruba stejný. Celkově 

očekáváme produkci na průměrné úrovni několika posledních let,“ řekl ministr zemědělství 

Marian Jurečka. 

Celková plocha, na které se brambory pěstovaly, loni klesla o 5 %. Produkce se přitom vlivem 

mimořádného sucha propadla o 27 %. I kvůli tomu se soběstačnost snížila z obvyklých 80 % 

na necelých 65 %. Každý Čech přitom ročně spotřebuje přibližně 70 kilogramů brambor. 

„Brambory jsou u nás tradiční plodinou, v jejíž produkci můžeme být soběstační. Proto jsme je 

také zařadili mezi citlivé komodity, na které zemědělcům poskytujeme podporu, letos jde celkem 

o 135 milionů korun,“ uvedl ministr Jurečka. 

Zemědělci letos osázeli bramborami celkem 23 414 hektarů, což je o 734 hektarů více než 

v loňském roce. Plocha raných brambor vzrostla o 111 hektarů na 1 325 hektarů, odhadovaný 

výnos je 19,64 t/ha. Brambory pěstuje i řada českých domácností, ty rané letos na ploše 1 167 

hektarů, další pak na ploše necelých 5 tisíc hektarů. 

Bílá kniha má pomoci zvýšit produkci 

O vývoji bramborářství v České republice vznikla letos Bílá kniha o bramborách. Společně ji 

napsali lidé z Komoditní rady pro brambory při Agrární komoře ČR, Českého bramborářského 

svazu, Výzkumného ústavu bramborářského a Agrární komory ČR. 

„Jsem rád, že zástupci bramborářů jsou aktivní a sami přichází s reálnými opatřeními, která 

mohou pomoci vrátit české brambory na výsluní. Ovlivnit to může každý z nás,“ řekl ministr 

Jurečka. 
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Bílá kniha analyzuje vývoj tuzemského bramborářství za posledních deset let a navrhuje 

opatření, která mají zvýšit kvalitu domácí produkce směrem k 100% soběstačnosti ve spotřebě 

konzumních brambor. 

„V Bílé knize navrhujeme konkrétní opatření, jak dosáhnout soběstačnosti a vyšší kvality 

v produkci brambor, což je záměrem naším i Ministerstva zemědělství,“ řekl předseda Českého 

bramborářského svazu Miloslav Chlan. 

 Markéta Ježková 

tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 
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