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ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY 

 

 Informace pro žadatele na opatření Lesnictví – Zalesňování zemědělské půdy  

V sekci zaměřené na opatření Zalesňování zemědělské půdy byly umístěny formuláře pro dotaci 

na péči a náhradu EAFRD (zalesnění od roku 2007 do roku 2013 včetně) a formuláře pro dotaci 

na náhradu HRDP (zařazení od roku 2004 do roku 2006 včetně) pro kalendářní rok 2014.  

Formuláře na péči a náhradu 2014 EAFRD žadatel nalezne na cestě www.szif.cz:  

Program rozvoje venkova/OSA II/2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské 

půdy/ Zalesňování zemědělské půdy/Ke stažení  

Formuláře na náhradu 2014 HRDP žadatel nalezne na cestě www.szif.cz:  

Další dotační programy/Horizontální plán rozvoje venkova/Lesnictví/Ke stažení  

V rámci obou sekcí Zalesňování zemědělské půdy žadatel nalezne formuláře, příručky a jiné 

relevantní informace. Před podáním žádosti je doporučeno se s těmito dokumenty předem 

seznámit.  

Výrazné změny v rámci podání žádosti o dotaci na péči o lesní porost a náhradu za 

ukončení zemědělské výroby v roce 2014 jsou následující:  

neposkytuje.  

nemají nárok žadatelé, kteří provedli zalesnění v roce 2007 

a 2008.  

27. 3. 2014 

http://www.kis-stredocesky.cz/
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Portálu 

farmáře SZIF.  

 

Žádost o dotaci na péči a náhradu EAFRD 2014 bude podána nejpozději ke dni 15. 05. 2014 

v souladu s nařízením vlády č. 239/2007 Sb., v platném znění.  

Žádost o dotaci na náhradu HRDP 2014 bude podána nejpozději ke dni 30. 04. 2014 v 

souladu s nařízením vlády č. 308/2004 Sb., v platném znění.  

Příjem žádostí o dotaci v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy bude v roce 2014 

probíhat přednostně elektronickou cestou pomocí Portálu farmáře SZIF.  

Informace o podání žádosti skrze Portál farmáře SZIF jsou k dispozici přímo na Portále 

farmáře SZIF, na stránkách Fondu www.szif.cz v sekci Zalesňování zemědělské půdy, 

popřípadě je žadatel může získat na příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS (bývalé AZV, 

tj. Agentury pro zemědělství a venkov). 

 

Zdroj: SZIF 

 

 

Šance pro regionální výrobce a prodejce – 

ozvěte se! 

 

Prostorem pro prezentaci i navázání nových kontaktů bude Setkání regionálních výrobců a 

prodejců tradičního turistického regionu Posázaví, které pořádá 31. března od 17 hodin v 

Benešově společnost Posázaví o.p.s. Na akci budou představeny také letošní aktivity zaměřené 

na propagaci místních producentů.  

 

„Jde nám o to, aby se regionální výrobci a prodejci setkali, poznali a začali spolupracovat. V 

Posázaví je jich určitě dost, jen o sobě možná nevědí. Chceme jim nejen otevřít cestu k sobě 

navzájem, ale zároveň chceme ukázat, že máme v regionu šikovné lidi, kteří mají druhým co 

nabídnout,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. Výrobci, kteří se 
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akce zúčastní, mohou prezentaci doplnit ochutnávkou nebo ukázkou svých produktů. Na 

setkání byli pozváni také zástupci informačních center a radnic, kteří pořádají řemeslné trhy a 

jarmarky.  

 

Zájemci o setkání ať svou účast potvrdí na info@posazavi.com nebo na tel.: 731 612 436. 

 

Podpora místních producentů a poskytovatelů služeb je jednou z priorit společnosti Posázaví 

o.p.s. Na webových stránkách www.posazavi.com představuje jejich aktivity v rubrikách 

Kalendář akcí a Tržiště. Prezentovat se mohou i v propagačních materiálech, které Posázaví 

o.p.s. vydává. Letos připravuje novou brožurku „Posázaví 100x jinak“, která bude mapovat 

nejen zajímavá místa v regionu, ale také služby, které jsou v nich poskytovány nebo zboží, které 

v nich lze zakoupit. 

 

Jaroslava Tůmová 

 

Kontakt pro další informace: 

Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637 

Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081 

 

LEVITAPE V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ NEBUDE 

 

Českomoravská společnost chovatelů a.s. má pro všechny 

chovatele, kteří si objednali odčervovací prostředek Levitape 

nepříznivou zprávu: 

Dostali jsme informaci od dodavatele Levitape, že neočekávají, že 

budou mít přípravek k dispozici do července tohoto roku, z důvodu 

nízké nabídky aktivních komponentů, které jsou požadovány pro 

jeho výrobu. 

K vyřešení Vaší situace máte za této situace pouze možnost použít 

mailto:tumova@posazavi.com
mailto:zemanova@posazavi.com
http://www.schok.cz/sites/default/files/2014-3-19/73/levitape.jpg
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v této sezóně ve spolupráci s veterinárním lékařem jiné antiparazitikum registrované pro 

použití v ČR a avizovanou dodávku Levitape použijete až v další sezóně. 

Pokud se rozhodnete zásilku Levitape nezakoupit, zašlete do konce dubna na naši adresu 

písemné zrušení objednávky (fax, email). Pokud budete trvat na dodávce, budeme Vás 

informovat o termínu dodání poté co nám ho distributor z Anglie sdělí. 

Děkujeme za pochopení. 

Hana Peprná 

oddělení ústředního skladu, veterinárních léčiv 

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. 

Hradištko 123, PSČ 252 09 

tel.: 257 896 350 

mobil: 725 884 499 

fax: 257 896 491 

e-mail: peprna@cmsch.cz 

www.cmsch.cz 

Oceněním Potravinářský výrobek 

Středočeského kraje 2013 se může 

pochlubit jedenáct středočeských firem 

 

 

mailto:peprna@cmsch.cz
http://www.cmsch.cz/
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Na výstavě „Zemědělec 2014“ v Lysé nad Labem se v sobotu 22. března 2014 konalo slavnostní 

vyhlášení vítězů soutěže „Potravinářský výrobek Středočeského kraje 2013“. Sedmý ročník se 

konal pod patronátem středočeského hejtmana Josefa Řiháka.  

„Cílem soutěže „Potravinářský výrobek Středočeského kraje 2013“ je představit veřejnosti 

šikovné výrobce, které v našem kraji máme. Zúčastnil jsem se hodnocení v odborné porotě. 

Všechny přihlášené výrobky mi chutnaly. Jsem rád, že Středočeský kraj může tímto způsobem 

veřejnost upozornit na mimořádně kvalitní produkty, které nabízejí naši středočeští živnostníci. 

Mám také radost z toho, že lidé se již vracejí do malých obchodů, právě k těmto zručným 

výrobcům, kteří nabízejí kvalitní a dobré zboží,“ řekl středočeský hejtman Josef Řihák. 

 Soutěž „Potravinářský výrobek Středočeského kraje“ je tradiční akce, která je zaměřena na 

podporu propagace malých a středních potravinářských výrobců v regionu. Členové 

hodnotitelské komise mají odborné oprávnění k provádění smyslového hodnocení 

potravinářských produktů. Potravinářský výrobek kraje za rok 2013 vybírali hejtman 

Středočeského kraje Josef Řihák, náměstek hejtmana Marek Semerád, ředitel Krajské 

hygienické stanice pro Středočeský kraj Ivo Krýsa, ředitel Státní veterinární správy pro 

Středočeský kraj Zdeněk Císař, vedoucí Odboru životního prostředí Krajského úřadu 

středočeského kraje Josef Keřka, ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce Petr Cuhra, 

zástupce Krajského informačního střediska Příbram Gabriela Jeníčková a vrchní inspektorka 

Státní zemědělské a potravinářské inspekce Olga Rozsypalová. 

 Do soutěže se přihlásilo 13 výrobců ze Středočeského kraje s celkovým počtem 71 

potravinářských výrobků. Hodnotilo se v sedmi kategoriích: Mlýnské a pekárenské výrobky, 

Mléko a mléčné výrobky, Lahůdky a cukrářské výrobky, Alkoholické nápoje a víno, Masné 

výrobky, Med a výrobky ze včelího medu, Ostatní potravinářské výrobky a pivo.  

 Ceny pro nejlepší na slavnostním vyhlášení vítězů vedle hejtmana Středočeského kraje Josefa 

Řiháka předával i první náměstek hejtmana a starosta Nymburka Miloš Petera a ředitel Státní 

veterinární správy pro Středočeský kraj Zdeněk Císař. 

 Oceněné výrobky: 

 Kategorie Masné výrobky:  

- Hovězí maso v pepři - výrobce Řeznictví a uzenářství U Dolejších, Davle 

- Milovická uzená krkovice bez kosti z domácí udírny - výrobce společnost Fiala Milovice, 

- Šunka jaksepatří a Furiant - výrobce Příbramská uzenina, a.s. 
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Kategorie ostatní potravinářské výrobky a pivo:  

- Tmavé speciální pivo - výrobce Pivovar Herold Březnice, 

- Polotmavé speciální pivo - výrobce Pivovar Herold Březnice, 

- Pšeničný kvasnicový ležák - výrobce Pivovar Herold Březnice, 

- Tmavý speciál -  výrobce Pivovar Hubertus, Kácov; 

- Cukr bridž - kostky - výrobce Tereos TTD a.s., Mělník 

 

Kategorie Mléko, mléčné výrobky:  

- Zmrzlina Bombato - sicilská pistácie - výrobce společnost Ňam-Ňam, Velká Dobrá; 

- Termixík cheesecake - výrobce Polabské mlékárny 

 

Kategorie Lahůdky a cukrářské výrobky:  

- Cookies, Vlašský ořech a Raphaelo - výrobce společnost Ňam-Ňam Velká Dobrá, 

- Banánový řez a Špaldový řez s jogurtem - výrobce firma PANE Dolní Bousov, 

 

Kategorie Mlýnské a pekárenské výrobky:  

- Chléb slunečnicový Borovino - výrobce firma PANE Dolní Bousov, 

- Vícezrná houska - výrobce firma PANE Dolní Bousov, 

- Jarní záparový chléb - výrobce firma PANE Dolní Bousov, 

 

Kategorie Med, výrobky ze včelího medu:  

- Med lipový - výrobce Včelí farma Samek 

 

Kategorie Alkoholické nápoje, víno (kromě piva):  

- Rulandské šedé, výběr z hroznů, ročník 2012 - výrobce Školní statek Mělník 

 

Zdroj: Středočeský kraj 
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Slavnostní vyhlášení výsledků krajského 

kola soutěže Zlatý erb 2014 

 

Ceny za Středočeský kraj 

předal vítězům hejtman 

Středočeského kraje Josef 

Řihák 

V pátek 21. března 2014 se 

konalo v budově Krajského 

úřadu Středočeského kraje 

slavnostní vyhlášení výsledků  a předání cen vítězům krajského kola soutěže o nejlepší webové 

stránky a elektronické služby měst a obcí Zlatý erb 2014. Ceny za Středočeský kraj předal 

vítězům hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.    

„Jsem si vědom toho, že starostové každým dnem řeší daleko zásadnější problémy než je vzhled 

webových stránek. Pokud ale chceme veřejnou správu více přiblížit občanům a kvalitně je 

informovat o dění v jejich bydlišti, je třeba dbát i o tento způsob komunikace. Věřím, že se 

vítězové jednotlivých kategorií našeho krajského kola umístí i na předních místech kola 

celostátního,“ řekl středočeský hejtman Josef Řihák. 

Celkem se do krajského kola soutěže přihlásilo osm měst a sedm obcí. V rámci elektronické 

služby bylo hodnoceno 16 elektronických služeb. 

Pořadí vítězů krajského kola soutěže Zlatý erb 2014 dle soutěžních kategorií: 

 Nejlepší webová stránka města  

1. místo: Benešov - http://www.benesov-city.cz 

2. místo: Neratovice - http://www.neratovice.cz 

3. místo: Králův Dvůr - http://www.kraluv-dvur.cz 

 Nejlepší webová stránka obce  

1. místo: Dolní Břežany - http://www.dolnibrezany.cz 

2. místo: Malotice - http://www.malotice-obec.cz 

3. místo: Vysoký Chlumec - http://www.vysoky-chlumec.cz 



8 
 

 Nejlepší elektronická služba  

1. místo: Ratenice: Virtuální muzeum obce "Ekomuzeum Ratenice" 

2. místo: Malý Újezd: Verze webu nejen pro seniory a funkce Přečíst nahlas 

3. místo: Dolní Břežany: Rezervační systém pro multifunkční hřiště v Dolních Břežanech 

 Cena veřejnosti  

Obec Malotice, okres Kolín  - http://www.malotice-obec.cz 

  

Vítězové jednotlivých kategorií postupují do celostátního kola, které bude vyhodnoceno na 

konferenci Internet ve státní správě a samosprávě 7. dubna 2014 v Hradci Králové. 

Cílem soutěže Zlatý erb je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy 

prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám 

uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických médií a přispět tak k rozvoji kvality 

života ve městech, obcích a krajích České republiky. Krajské kolo soutěže bylo vyhlášeno 30. 

ledna 2014. 

 

Další informace o soutěži Zlatý erb jsou uvedeny na oficiálních stránkách soutěže: 

http://zlatyerb.obce.cz/index.asp 

Agrární komoru povede Miroslav Toman 

Čtvrtek, 20 Březen 2014 14:20  

Aktualizováno. Prezidentem Agrární komory bude v nadcházejících třech letech dosavadní 

prezident Potravinářské komory a bývalý ministr zemědělství Miroslav Toman (54). 

Po devíti letech vystřídá v čele největší nevládní organizace tuzemských zemědělců Jana 

Velebu. Rozhodl o tom sněm komory. Pro Tomana, který byl jediným kandidátem na funkci, 

hlasovalo více než 90 procent hlasujících. 

Členové Agrární komory hospodaří na více než 70 procentech zemědělské půdy v zemi. 

Členské podniky zaměstnávají zhruba 103 000 lidí. Komora vedle zemědělců sdružuje lesníky, 

potravináře, ale například i včelaře. 
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"Musíme se zaměřit především na dokončení procesu společné zemědělské politiky zejména v 

oblasti, kde se vytváří pracovní příležitosti," řekl ke svým prioritám v čele Agrární komory 

Toman. Podporovat by se podle něj měla živočišná výroba, pěstování ovoce a zeleniny, chmele 

nebo brambor. 

Toman chce intenzivně komunikovat s regionálními pobočkami komory a hodlá nově vytvořit 

analyticko-koncepční tým. "Abychom do budoucna nedělali jen to, že budeme kritizovat, 

musíme přicházet s vlastními návrhy," řekl. Personálně chce stavět na současných 

zaměstnancích. "Chci to ale občerstvit dalšími lidmi, které si přivedu s sebou," řekl. 

Ve vztahu k ministerstvu zemědělství, které donedávna vedl, a svému nástupci Marianu 

Jurečkovi (KDU-ČSL) hodlá být razantní. "Budu si hlídat každý slib, co slíbil, že splní," 

podotkl. Zemědělci by se podle Tomana měli přestat rozdělovat na malé a velké nebo právnické 

a fyzické osoby a vystupovat jednotně. 

Viceprezidentem sněm znovu zvolil současného viceprezidenta Bohumila Beladu. Druhým 

viceprezidentem bude bývalý prezident komory Václav Hlaváček. Vystřídá Jindřicha Šnejdrlu, 

který se nedávno stal náměstkem ministra zemědělství. 

Toman je prezidentem Potravinářské komory od roku 2007. Působení tam přerušil loni, kdy se 

stal ministrem zemědělství v úřednické vládě Jiřího Rusnoka. Letos se do čela organizace 

českých potravinářů vrátil. "Pokud s tím členové budou souhlasit, mandát dokončím, protože 

Potravinářská komora je součástí Agrární komory," uvedl exministr s tím, že si v následujících 

dvou letech troufá řídit obě organizace. V rámci souběhu funkcí by chtěl prosadit větší 

propojení zemědělských odbytových družstev se zpracovateli. 

Toman je synem stejnojmenného předlistopadového českého a federálního ministra 

zemědělství. V loňských podzimních předčasných volbách do Sněmovny kandidoval jako 

nestraník v čele kandidátky Strany práv občanů - zemanovců (SPOZ) v Ústeckém kraji. 

Veleba vedl Agrární komoru tři volební období od roku 2005. Od podzimu 2012 je nezávislým 

senátorem. Ze své pozice hodlá dál bojovat za zájmy tuzemských zemědělců, řekl dnes 

novinářům. 

 

www.silvarium.cz 

 

 

http://www.silvarium.cz/
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MZe znovu oddálilo termín jmenování 

ředitele LČR 

Úterý, 25 Březen 2014 17:31  

Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) zatím nejmenoval generálního ředitele 

státního podniku Lesy České republiky (LČR). Po svém nástupu do funkce na konci ledna 

přitom uvedl, že tak učiní do měsíce, koncem února pak do tří týdnů. 

Na dotaz ČTK dnes ministerstvo bez bližšího vysvětlení uvedlo, že o šéfovi firmy, které patří 

polovina lesů v zemi, rozhodne do 15. dubna. Řízením firmy je již přes rok pověřen ekonomický 

ředitel Michal Gaube. "Ministr zemědělství Marian Jurečka termín oddálil, ale nejpozději do 

15. dubna bude o generálním řediteli Lesů ČR rozhodnuto," řekl ministrův mluvčí Hynek 

Jordán. 

 

Ministerstvo koncem února uvedlo, že ve hře o místo generálního ředitele zůstává více než šest 

kandidátů. Jurečka během února absolvoval pohovory s šesticí kandidátů, kteří postoupili do 

užšího kola výběrového řízení vypsaného jeho předchůdcem Miroslavem Tomanem. Nikoho z 

těchto kandidátů prý z výběru nevyloučil. Okruh uchazečů se naopak rozšířil o blíže 

nespecifikovaný počet dalších. 

 

V zadání Tomanova výběrového řízení bylo například udržení vysokého zisku LČR na úrovni 

pěti až šesti miliard korun. Uchazeči měli ve svých projektech vyjít z podmínek takzvané 

Dřevěné knihy, strategického dokumentu vzniklého v době, kdy byl ministrem Ivan Fuksa 

(ODS). Tento dokument je v některých bodech v rozporu s prezentovanými představami 

nového ministra. I proto se prý Jurečka necítí vázán podmínkami výběrového řízení zadaného 

Tomanem. 

 

www.silvarium.cz 

 

 

http://www.silvarium.cz/
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Velikonoční výstava na Krajském úřadu 

Středočeského kraje 

  

Velikonoční výstava 

na úřadě už probíhá 

řadu let.  

Středočeský kraj a 

poskytovatelé 

sociálních služeb 

zvou nejen své 

zaměstnance, ale i 

jejich rodiny, přátelé 

a širokou veřejnost 

na Velikonoční 

výstavu, která se 

bude konat ve středu 9. dubna v budově Krajského úřadu Středočeského kraje na pražském 

Smíchově.  

Na tradiční prodejní výstavě budou moci návštěvníci koupit kraslice, beránky a další 

velikonoční výrobky z neziskových organizací, domovů seniorů a od hendikepovaných dětí.  

Výstava se uskuteční od 8:30 do 13:00 hodin v prvním patře budovy Krajského úřadu ve 

Zborovské 11 v Praze 5. Akce se bude konat v předsálí zasedací síně Zastupitelstva a 

v přilehlých místnostech prvního patra. 

Velikonoční výstava se chystá každý rok, stejně jako vánoční. Obě prodejní akce se 

těší velkému zájmu. 

 

Zdroj: Středočeský kraj 
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Méně je někdy více 

Situace, která ovlivnila dění na české zemědělské scéně v meziročí 1945 – 1989, byla velmi 

významným zářezem do normálního a přirozeného chodu ekonomiky a ekologie zemědělců. Z 

tisíců malých se staly desítky velkých "efektivních" podniků. Ze zemědělské výroby se stala 

výroba průmyslová, kdy jsou žádané nejvyšší výnosy, přičemž tzv. "co se do toho dá", je nám 

jedno. Chyběl pohled do budoucna na naše následující generace (třeba co se týkalo pesticidů). 

 Ale nechejme minulost minulostí, po roce 1989 byla šance na nový začátek, jizvy zůstaly, ale 

je třeba jít dál. Každý se této šance chopil jinak. Někteří měli z historického hlediska výhodu, 

a to že pocházeli ze sedlácké rodiny a věděli, o čem to zemědělství je. Někteří to prostě zkusili 

a někteří pokračovali ve zmíněné efektivitě.  

Ano, velký podnik s několikamilionovým obratem je vysoce efektivní, dosáhne na lepší ceny 

za velké odběry hnojiv a chemie, zjednodušeně řečeno stačí mu místo dvou malých jeden velký 

traktor, zaměstnává jednoho zaměstnance místo celé rodiny. To je, ale efektivita pouze co se 

týče vnitropodnikového systému. Velké podniky mají samozřejmě lepší finanční situaci a 

mohou více investovat, staví megalomanské projekty, na které přispívá EU. Ve skutečnosti tyto 

dotace nepotřebují, protože jsou na tom ekonomicky velmi dobře, a co si budeme povídat, 

pokud se investice vyplatí s dotacemi, musí se vyplatit i bez nich, ale s delší návratností. To, co 

je na větším nebo chcete-li obřím podniku záporné - ztrácí se osobní přístup k lidem, ať jsou to 

zaměstnanci, nájemci půdy nebo spotřebitelé produktů, příroda a přírodní ekosystémy jsou až 

na druhém místě, vlastnictví půdy lidmi co nehospodaří, je něco podřadného, wellfare zvířat je 

dodržováno málo a o osobním přístupu k dobytku jako u malého farmáře si ve velkých 

podnicích můžeme nechat zdát, o obřích stavbách stříbrných sil nebo velkých ocelových hal 

hyzdících krajinu raději psát nebudu.  

Další, co by se dalo vytknout, je způsob zpracování půdy. Širokozáběrové stroje, se kterými se 

pracuje celý den i v noci, decimují stavy drobné zvěře. Velké podniky berou půdu jako výrobní 

prostředek a často upřednostňují zisk před osevním postupem. Důkazem jsou majitelé 

bioplynových stanic, kde se kukuřice pěstuje i několik let po sobě. Nebo tolik výhodná řepka 

olejná, která je sice tzv. "zlepšující plodinou", ale šíření škůdců a chorob je příliš velké. 

Bezespornou nevýhodou jsou výměry půdních bloků. Stohektarový blok kukuřice je velmi 

vhodným krytím pro divočáky, kteří se následně přemnožují a působí nezanedbatelné škody na 

okolních porostech, mezi jednotlivými bloky nejsou meze, které byly útočištěm pro drobnou 

zvěř. S tím je spojena i diverzifikace krajiny - chybí remízky, studánky a velkým problémem je 
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eroze půdy. Produkty (např. mléčné výrobky) vyráběné ve velkém nemohou mít takovou 

kvalitu, jako když si sám farmář kontroluje výrobní proces. 

Kdežto více malých sedláků namísto jednoho velkého podniku má výsledný efekt tak velký, že 

se promítne do ekonomiky celého státu. A to tím, že sedlák zaměstná v podstatě celou rodinu, 

což se bezesporu objeví v indexu nezaměstnanosti. Místo pěti zaměstnanců v podniku o 

velikosti tisíc hektarů je zaměstnáno deset rodin na deseti farmách o velikosti sto hektarů, což 

je výměra, ze které se dá obstojně uživit. Pokud budeme brát manželské páry, je to dvacet lidí, 

kteří nebudou brát práci lidem ve městech. Je to lepší než pět zaměstnanců?  

Výchova dětí je nezbytnou součástí života - kde jinde než prací na farmě se získá lepšího efektu 

výchovy, o vztahu k přírodě ani nemluvě. Další aspekt: čím více farem, tím více traktorů a 

zemědělských strojů, sice menších, ale někde se vyrobit musí. V české republice je firma s 

dlouhou tradicí zabývající se výrobou traktorů, i spousta kvalitních firem pro výrobu 

zemědělské techniky. To je další podpora pro snížení nezaměstnanosti. Dnes je i malá technika 

na vysoké úrovni a je dostatečně výkonná, tak aby měl farmář s méně hektary čas na finalizaci 

toho, co vypěstuje nebo získá z chovu zvířat. Pokud je malý farmář schopný finalizovat do 

konečného produktu vše, co vyrobí, a je schopný tento produkt prodat přímo spotřebiteli, vydělá 

víc než podniky s více hektary zabývající se pouze rostlinnou výrobou. Řekl bych, že pravidlo 

"čím větší je finalizace produkce, tím méně hektarů sedlák potřebuje, aby se solidně uživil", by 

mělo platit.  

Je proto velmi důležité dotacemi podporovat nákup zařízení pro tuto finalizaci produkce. A 

celkově dotační politiku nastavit tak, aby výsledný efekt byl výhodný pro stát a ty, co to opravdu 

potřebují a ne pro majitele velkých podniků, kteří jak jsem již psal, jsou na tom ekonomicky 

lépe. Zároveň by měla mít své pevné místo podpora nově vzniklých sedláků. Můžeme se zeptat, 

kdo je malý, kdo je střední a kdo je velký? Kde je ta hranice? Tohle záleží na místních 

podmínkách, v každém katastru jsou podmínky jiné, ale rozdíl se vyrovná v řádově desítkách 

hektarů, ne stovkách. Vznik nových farem by měl být maximálně podporován a mělo by být 

zmedializováno, že začít hospodařit není tak těžké. 

 

Zdroj: ASZ 
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Platba na první hektary aneb Budoucnost 

sedláků v rukou ministra 

 

Svá stanoviska a priority při přípravě finálních 

podmínek SZP 2014-2020 pro ČR měli možnost 

sdělit ministru zemědělství Marianu Jurečkovi 

zástupci rodinných farem z celé republiky. Ti se 

v prvním březnovém týdnu (6. – 7. 3.) sjeli do 

historického města Písku na rokování stavovské 

nevládní organizace – Asociace soukromého 

zemědělství ČR. V rámci široké diskuse byl 

prostor i na celou řadu dalších témat – Rok rodinných farem a akce ASZ u této příležitosti, 

snižování byrokracie, myslivost, rybářství a akvakulturu či nový občanský zákoník.  

  ASZ jednoznačně pro první hektary  

Za naprosto klíčové opatření pro nové období SZP v rámci I. pilíře považuje Rada ASZ 

zavedení tzv. redistributivní platby, jejímž principem je možnost dotovat prvních 89 hektarů 

výměry farmy až 165 procenty základní sazby přímé platby. Jedná se o jednoznačně 

nejspravedlivější, nediskriminační, jednoduchou a pro české zemědělce přínosnou formu 

platebního nároku přinášejícího další efekt nejen v rámci farmy, ale i venkova celkově. Pro 

redistribuci se počínaje letošním rokem rozhodl i náš hospodářsky silný soused - Německo, kde 

tamní zemědělci dostávají na prvních 30 hektarů dotovaných pozemků 50 eur navíc.  

Tato forma platebního nároku byla v rámci ASZ diskutována již dříve a ve všech regionálních 

organizacích i pracovních skupinách zaznamenala jednoznačnou podporu. Vzhledem k tomu, 

že jde o prakticky jedinou možnost přímé podpory rodinných a malých farem k zajištění jejich 

konkurenceschopnosti, apelovali sedláci v průběhu zasedání Rady velmi důrazně na ministra 

Jurečku, aby zavedení redistributivní platby zcela reálně zvážil. Tato podpora se členům 

asociace, kromě výše zmíněných zřejmých argumentů, jeví jako nejpřínosnější řešení pro 

zachování životaschopného venkova.   

Další stanoviska a priority asociace  

Stejně tak si již některé členské státy EU nechaly schválit přesuny mezi jednotlivými pilíři. 

Asociace prosazuje přesunutí 15 % (tj. 20 miliard) z I. do II. pilíře pro maximální podporu 

http://www.asz.cz/galerie/obrazky/image.php?img=507413&x=1024&y=683
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dotací agroenvi a LFA. V rámci II. pilíře pak maximální možnou podporu menších projektů (do 

5 mil. Kč), popřípadě kategorizaci opatření pro velké a malé subjekty a také co nejmasivnější 

podporu mladých zemědělců jako účinného nástroje k potřebné generační výměně na venkově.  

Rada ASZ se jednoznačně shodla nejen na odmítnutí třídění plodin dle započítávacích 

koeficientů, ale zejména povinného greeningu, který by s sebou nesl řadu negativ v podobě 

omezení svobodného podnikání (nejvíce v úrodných oblastech) a další byrokratizace. Ke 

splnění ozelenění navrhuje zavedení alternativního opatření založeného na maximální výměře 

půdních bloků 30 hektarů či nahrazení této povinnosti systémem certifikace.  

 Intenzívní akvakultura jako nová možnost 

Velmi inspirativní bylo vystoupení zástupce ASZ pro oblast rybářství a akvakultury Martina 

Junka, který informoval o podporách umělého chovu ryb a především recirkulačních 

akvakulturních systémů, s nimiž se v příští SZP počítá. V podmínkách dotací je však prozatím 

stanoveno, že o ně může žádat pouze podnik, který již v akvakultuře podniká, což zcela 

nelogicky znevýhodňuje nové žadatele z řad zemědělců, kteří by s chovem ryb rádi začali a 

diverzifikovali tak svou stávající činnost. Asociace proto bude prosazovat vyřazení tohoto 

kritéria přijatelnosti.  

Aktivní regiony  

Velký prostor byl v průběhu zasedání Rady věnován zástupcům jednotlivých regionů, kteří 

hojně informovali o aktivitách ve „svých“ organizacích. Dle jejich rozsahu a četnosti je více 

než jasné, že Asociace soukromého zemědělství je vskutku celostátně velmi dobře fungujícím 

sdružením se stále se rozšiřující členskou základnou.  

Semináře u příležitosti Roku rodinných farem  

Řadu aktivit však v letošním roce neplánují pouze regiony, ale i ústředí ASZ, a to hlavně v rámci 

OSN vyhlášeného Roku rodinných farem. Nejen odborné veřejnosti budou určeny semináře 

k tomuto tématu, z nichž první se uskuteční během mezinárodního veletrhu zemědělské 

techniky TECHAGRO na brněnském výstavišti. Několik dalších pak proběhne v jarních a 

letních měsících na farmách členů ASZ. Poslouží nejen k poukázání na konkrétní problémy 

českého zemědělství (vyhasínající život na vesnici, zpřetrhané vlastnické vztahy, 

mezigenerační problém, zničená krajina, půda poškozená erozí, nekvalitní potraviny, 

nedostatek pracovních příležitostí na vesnici), ale i k navržení zcela reálných cest jejich řešení.  

O tom, že Asociace soukromého zemědělství správné cesty hledat umí, svědčí v posledních 

několika letech úspěšně řešená ožehavá a zcela zásadní témata, která českým sedlákům 
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nastavila přijatelnější podmínky pro jejich hospodaření – snížení byrokracie (činnost ABK), 

prodej ze dvora, podpora mladých zemědělců, vyjasnění vlastnictví, pozemkové úpravy, kvalita 

půdy či diverzifikace podnikání včetně dnes velmi rozšířené agroturistiky.  

Ing. Jaroslav Šebek, tajemník ASZ ČR a Šárka Gorgoňová, tisková referentka ASZ 

Zdroj: ASZ 

 

 

Chov ovcí zažívá renesanci, o vlnu však 
zájem není 

 

Zájem lidí o ovce roste. Hodně z nich si zvířata 

pořizuje kvůli masu či mléku nebo jako "živé 

sekačky". Naopak odbyt ovčí vlny je podle 

chovatelů horší. Může za to druhová skladba ovcí 

i velikost stád. Řada z chovatelů pak po střihu 

ovcí neví, co s vlnou.  

Na přelomu tisíciletí ovce z tuzemských strání 

téměř zmizely. Teď se jich jen ve Zlínském kraji 

pase přes 20 tisíc a jejich počet i díky podpoře od 

státu a kraje dál šplhá nahoru. Ovcím pomáhají 

taky evropské dotace. Za jedno zvíře farmáři 

dostanou v průměru 300 korun.  

Stavy ovcí v ČR v posledních letech 

1990 - 429 714 

2000 - 84 108 

2010 - 196 913 

2013 - 220 512 

Zdroj: ČSÚ (vždy k 1.4. daného roku, bez zájmových chovů) 

V celé republice je nyní kolem čtvrt milionu ovcí. Na začátku 90. let jich bylo asi 430 tisíc, v 

roce 2000 se ale počty pohybovaly jen kolem 85 tisíc kusů. Vzhledem k rostoucímu zájmu 

hlavně o jehněčí a skopové maso dávají chovatelé přednost masným plemenům před těmi 

s bohatou vlnou. "Před 25 lety tady bylo 60 procent merinových ovcí. V současné době máme 

http://www.asz.cz/galerie/obrazky/image.php?img=266369&x=800&y=545
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jen u nás přes 40 různých plemen ovcí, ale typicky vlnařské plemeno kromě shetlandské ovce 

není žádné," vysvětlil předseda Svazu chovatelů ovcí a koz ČR Vít Mareš. 

Právě skladba stád je pak jedním z důvodů, proč mají někteří chovatelé problém ostříhanou 

vlnu z ovcí prodat. Pro zpracování je nejlepší vlna z ovcí, které jsou chovány právě kvůli srsti. 

Těch je u nás ale pomálu. "Nyní máme v Česku 40 procent kombinovaných plemen, 40 procent 

plemen masných a 10 procent ovcí chovaných na mléko," upřesnil Mareš. "Hodně se snížila její 

kvalita. Tím, že se ovce šlechtí na všechno ostatní než na vlnu, vlnařské zaměření ustoupilo," 

myslí si chovatel ovcí Petr Kosmák. 

Kromě kvality vlny dělá chovatelům problém s jejím prodejem i logistika. "Výrazně se zmenšily 

počty kusů v jednotlivých stádech. Průměrné stádo má 50 kusů a to potom dělá potíže 

s výkupem, protože je složitější organizace a režijní náklady jsou při nízké ceně vlny příliš velké, 

než aby se chovateli vyplatilo vlnu někam dovézt a prodat," dodal Mareš. Jedno neupravené 

ovčí rouno se vykupuje za pět až deset korun. 

Produkce potní vlny v ČR 

2008 - 380 tun 

2009 - 420 tun 

2010 - 455 tun 

2011- 480 tun 

2012 - 520 tun 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství a Svaz chovatelů ovcí a koz ČR 

Podle chovatelů je ale vlna v Česku nedoceněnou surovinou. "Díky své schopnosti absorbovat 

vodu je zatím nenahraditelná jakýmkoliv umělým vláknem. A to jak do textilních výrobků, tak 

do bytových textilií, odkud ale byla v poslední době úplně vytlačena umělými materiály. Ovčí 

vlna se taky začíná používat do stavebních materiálů," uvedl Mareš. "Vlhkost, kterou vlna 

nasaje ze vzduchu, pak vrátí zpátky, takže dělá mikroklimatizaci. A až do vlhkosti 35 procent 

pořád hřeje. Dokonce víc, než když je suchá," vysvětlil výhody přírodního materiálu zpracovatel 

ovčí vlny Vítězslav Vorel. 

Ovce jsou kromě produkce masa a vlny důležité v tom, že spásají pastviny a pomáhají udržet 

ráz krajiny. Zvířata už ale zdaleka nejsou jen výsadou venkovských oblastí. Čím dál častěji si 

je totiž lidé pořizují i k městským rodinným domům. Menší stádo tak může dobře posloužit 

jako "přírodní sekačka" rozsáhlejších pozemků. 

Zdroj: ČT24 
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