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Postup sklizně obilovin v ČR k 3. 9. 2013 

3.9.2013 

Informace ke sklizni obilovin a řepky v České republice.  

V 35. týdnu žně v ČR byly prakticky ukončeny, neboť je celkem posekáno 1 275,5 tis. ha obilovin 

z 1 306,3 tis. ha určených ke sklizni a to v procentickém vyjádření představuje 97,7 %. Za uplynulý týden 

pokročila především sklizeň jarní pšenice, kde je sklizeno 93,0 % sklizňových ploch a sklizeň triticale – 

92,0 % sklizňových ploch. Významně pokročila i sklizeň ovsa, kterého je sklizeno 86,5 % sklizňových 

ploch (v předchozím týdnu bylo sklizeno 73,8 % ploch s poměrně vysokým výnosem 3,74 t/ha). Celkový 

výnos obilovin se oproti minulému týdnu nezměnil a zůstává na výnosové hladině ve výši 5,45 t/ha. Takto 

vysokého výnosu bylo (dle ČSÚ) dosaženo v roce 2004 – 5,46 t/ha. Oproti minulému roku 2012 tento 

výnos převyšuje výnosy, které byly zjištěny v roce 2012 (4,45 t/ha)  o 1,0 t/ha. Morava má sklizeno 359,7 

tis. ha = 100 % sklizňových ploch, Čechy mají posekáno 915,8 tis. ha = 96,8 % sklizňových ploch. Stále 

největší zpoždění je v Plzeňském a Karlovarském kraji, kde je sklizeno 85,1 % a 85,7 % ploch obilovin a 

100,0 % a 98,3 % ploch řepky. Ostatní regiony Čech jsou také na konci žní, tak jako na celé Moravě. Je 

zde sklizeno od 97,3 % (Středočeský kraj) do 100 % (kraj Vysočina) ploch obilovin i řepky. 

Sklizeň ozimého ječmene v ČR skončila již v 33. týdnu. Celkem je sklizeno 488,7 tis. tun a průměrný 

výnos činí 4,60 t/ha, což je vyšší o 0,56 t/ha než v roce předcházejícím. Pšenice ozimá je také těsně před 

koncem žní, neboť je sklizena na 98,1 % sklizňových ploch s průměrným výnosem 5,91 t/ha, což je vyšší 

o 1,39 t/ha v porovnání s loňskou sklizní. Z dalších obilovin končí sklizeň jarního ječmene, kde je 

sklizeno 240,1 tis. ha (98,9 %) a průměrný výnos dosahuje výše 4,85 t/ha, dále ozimé žito (98,3 % 
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s průměrným výnosem 4,99 t/ha), jarní pšenice (93,0 % s průměrným výnosem 4,80 t/ha ) a triticale 91,9 

% s průměrným výnosem 5,00 t/ha. Celková produkce obilovin dosahuje výše 6 945,9 tis. tun. 

ČSÚ ve svém odhadu sklizně k 15. 7. 2013 nepotvrzuje zjištění, kterou provádí MZe prostřednictvím ZA, 

neboť předpokládá průměrný výnos základních obilovin ve výši 4,98 t/ha a produkci ve výši 6 501,4 tis. 

tun. Sklizeň u řepky se odhaduje na 1 313,2 tis. tun s průměrným výnosem 3,14 t/ha. 

V roce 2012 bylo ke dni 3. 9. 2012 sklizeno v ČR celkem 1 322,8 tis. ha obilovin (99,97 %) s produkcí 

5 886,7 tis. tun a průměrným výnosem 4,45 t/ha. Sklizeň obilovin a řepky byla k uvedenému datu v roce 

2012 u svého konce. 

Sklizňové práce u řepky ozimé jsou v letošním roce prakticky také skončeny K datu 3. 9. 2013 je sklizeno 

99,9 % ploch (418,5 tis. ha) s průměrným hektarovým výnosem 3,48 t/ha. 

 
 

Zdroj: MZe 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Na Krajském úřadě Středočeského kraje začalo 
přijímání žádostí o dotaci na výměnu kotlů, 

zájem občanů byl značný 
2.9.2013  

 

Stovky zájemců o příspěvek na pořízení 

nového nízkoemisního kotle čekaly v pondělí 

2. září ráno před budovou Krajského úřadu 

Středočeského kraje. Úderem deváté hodiny se 

otevřely dveře u vchodu B a úřednice 

podatelny a Odboru životního prostředí a 

zemědělství začaly přijímat žádosti. „Velký 
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zájem jsme očekávali, a tak jsme se na nápor žadatelů připravili. Po zkušenostech z Moravskoslezského 

kraje jsme nechtěli situaci podcenit. Proto jsme na přijímání žádostí vyčlenili dvacet úředníků,“ 

konstatoval hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.  

Dohodu o náležitostech souvisejících s poskytnutím dotace v rámci Společného programu na podporu 

výměny kotlů, na jejímž základě byl ve Středočeském kraji spuštěn dotační program na výměnu starých 

kotlů za nové, ekologické, podepsali v závěru srpna 2013 středočeský hejtman Josef Řihák a ministr 

životního prostředí Tomáš Jan Podivínský.  

O dotaci na pořízení nového účinného nízkoemisního tepelného zdroje (takzvanou kotlíkovou dotaci) 

může požádat každý vlastník užívané nemovitosti, spoluvlastník, nebo partner vlastníka, který vytápěný 

objekt užívá k bydlení. Žadatelem může být pouze fyzická osoba způsobilá k právním úkonům. Jednou 

z podmínek je, že dotace nebude využita k podnikání.  

  

„V rámci společné výzvy na program podpory výměny kotlů za nové, ekologické, jsme vyčlenili celkem 

40 milionů korun. S tím, že Ministerstvo životního prostředí ČR a Středočeský kraj se každý na dotaci 

podílejí částkou 20 milionů. Kromě kotlů na tuhá paliva je podpora určena i na zplyňovací a plynové 

kotle. Výše dotace je upravena v závislosti na typu podporovaného kotle. Výměna kotlů je v průměru 

podpořena nejméně polovinou pořizovací ceny nového kotle, a to v závislosti na přesně daném výčtu 

jednotlivých druhů kotlů,“ vysvětlil hejtman Josef Řihák a pokračoval: „předpokládám, že v této výzvě 

uspěje přibližně tisícovka žadatelů. Jsem si vědom, že pro zlepšení životního prostředí ve Středočeském 

kraji bychom potřebovali více než jen tisíc nových nízkoemisních kotlů. Velmi rád proto podpořím i další 

kolo „kotlíkové“ dotace, pokud se nám podaří najít v rozpočtu dostatečné množství finančních 

prostředků.“  

  

Úplně prvním Středočechem, který si požádal o kotlíkovou dotaci, byla Jaroslava Jelínková z Brandýsa 

nad Labem.  „Bratr sem přišel čekat již v neděli v 8 hodin ráno. Později jsem ho vystřídala,“ svěřila se J. 

Jelínková. „V noci z neděle na pondělí před vchodem čekalo asi 40 lidí. Středočeský kraj pro ně připravil 

lavice, toalety, čaj a pitnou vodu. V pondělí od časných ranních hodin přicházeli další zájemci o dotaci. 

Přijímání žádostí postupovalo poměrně rychle, a tak už za hodinu po otevření podatelny se dostalo na ty, 

kteří přišli v 5 hodin ráno. V poledne hlásili úředníci 360 přijatých žádostí, v nichž občané chtějí 

příspěvek celkem za 16,4 milionu korun. Před úřadem v tu dobu čekala asi čtyřicítka žadatelů. Ve 13 

hodin už bylo podáno 425 žádostí o příspěvek v celkové hodnotě 19,3 milionu korun. Fronta žadatelů se 

již netvořila,“ sdělil hejtman Josef Řihák. 

  

„Jsem nesmírně rád, že se nám podařilo dojednat s Ministerstvem životního prostředí ČR takzvané 

kotlíkové dotace i pro obyvatele našeho regionu. Středočeský kraj je po Moravskoslezském a Ústeckém 

třetím krajem v České republice, jehož občané mohou získat takzvanou kotlíkovou dotaci. Myslím si, že 



dotační program, jehož cílem je obnova a modernizace malých kotlů na tuhá paliva, velmi pomůže zlepšit 

životní prostředí zejména v menších městech a obcích. Rád bych také upozornil ty, kteří v žádosti udělali 

nějakou chybu, že se nic závažného neděje. Úředníci je na pochybení upozorní a žadatelé budou mít 

možnost žádost opravit, případně doplnit,“ řekl hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.     

  

Příjem žádostí o „kotlíkovou dotaci“ bude na Krajském úřadě Středočeského kraje pokračovat, a to na 

podatelně vchod B z ulice Zborovská, Praha 5. Ukončení příjímání žádostí je stanoveno nejpozději na 31. 

října 2013. Nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve, což je podle zájmu, jaký lidé o 

dotaci mají, pravděpodobné.  

 
Zdroj: Středočeský kraj 

 
 
 

Pozn: k 3.9.2013 podalo žádost 672 žadatelů.  
Jeníčková 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Prezentace středočeských MAS na výstavě Země 

živitelka v Českých Budějovicích 
 

Akce se na pozvání 1. místopředsedy KS MAS Středočeského kraje 
Miloslava Olivy účastnil i předseda Výboru pro regionální rozvoj 
Zastupitelstva Středočeského kraje Karel Horčička (vpravo) 
 
Středočeské místní akční skupiny se opět 

prezentovaly na mezinárodní výstavě Země 

živitelka. Krajské sdružení Národní Sítě 

Místních akčních skupin (KS MAS), jehož 

cílem je podpora místních akčních skupin a 

spolupráce s institucemi pracujících s rozvojem 

venkova, dostalo prostor se na Výstavišti v 

Českých Budějovicích představit minulý pátek. 

 

Akce se na pozvání 1. místopředsedy KS MAS Středočeského kraje Miloslava Olivy účastnil i předseda 

Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Středočeského kraje Karel Horčička, který diskutoval s 

představiteli jednotlivých MAS našeho kraje s cílem definovat budoucí úlohu MAS v rozvoji našeho 

venkova. "Na základě rozhodnutí Rady Středočeského kraje jsou zástupci KS MAS přizváni k práci ve 
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Výboru pro regionální rozvoj Středočeského kraje, kde se svými zkušenostmi a postřehy budou moci 

přispět k práci tohoto výboru," sdělil Horčička. 

 

O významu Národní sítě MAS a její práci, kterou pro český venkov odvádí, svědčí i to, že se prezentace 

na výstavišti a následného Večera venkova zúčastnil také ministr zemědělství ČR Miroslav Toman. 

 

 
Zdroj: Středočeský kraj 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás dovolují pozvat na seminář 
zaměřený na úspěšnou realizaci projektů podpořených z Programu rozvoje venkova v opatření 

 

III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění 

10. září 2013 

10:00 – 14:00 hodin 
Zasedací místnost č. 400 MZe, Těšnov 17, Praha 1 

 

Komu je seminář určen:  

 Místním partnerstvím schváleným v rámci opatření III.4.1  

 Pracovníkům Regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu  

 Koučujícím MAS a případně dalším zainteresovaným osobám  

 

Program:  

9:30 – 10:00 prezence  

10:00 – 11:00 shrnutí obecných problémů při realizaci projektů (zejména způsobilost výdajů, tréninková výzva, 

propagační akce)  

11:00 – 11:30 přestávka  

11:30 – 14:00 dotazy, diskuse  

 

Vzhledem k omezenému počtu míst žádáme o zasílání přihlášek na seminář (maximálně 2 osoby za 

místní partnerství, maximálně 1 osoba za koučující MAS) nejpozději do čtvrtka 5. září 2013 na e-

mailovou adresu lucie.chlupacova@mze.cz.  

 
Účast na semináři je bezplatná. 

Zdroj: SZIF 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:lucie.chlupacova@mze.cz
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ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 
 

Příklad Zprávy auditora potřebné pro splnění 
podmínky 9.s) Pravidel IV.1.1. 

 
Na níže uvedeném odkazu na stránkách SZIF byl zveřejněn docx dokument, který představuje 

příklad osnovy Zprávy auditora, kterou si MAS musí nechat provést pro splnění podmínky 9.s) 

Pravidel IV.1.1 (č.j. 188818/2012-MZE-14113). 

https://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4/1/11 - záložka „Ke stažení“ / „Vzory 

dokumentů IV.1.1“ / „Zpráva auditora“ 

Oddělení metodiky osy 4 PRV 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LFA, AEO  
Deklarace chovu koní 

 
Chová-li žadatel v období od 1. 6. 2013 do 31. 8. 2013 koně a zároveň žádá o některou z následujících 

dotací - Méně příznivé oblasti (LFA) a Agroenvironmentální opatření EAFRD (podopatření Ekologické 

zemědělství a Ošetřování travních porostů) – je povinen doložit Státnímu zemědělskému intervenčnímu 

fondu následující dokumenty:  

1) vyplněný formulář Deklarace chovu koní  

2) kopie kompletního Registru koní v hospodářství (vedeného podle § 41 vyhlášky č. 136/2004 Sb ) – 

blok 1 i blok 2  

Formulář je k dispozici ke stažení v elektronické podobě na webových stránkách Fondu (www.szif.cz) - 

Program rozvoje venkova -> OSA II -> Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy -> 

Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných 

znevýhodněných oblastech (LFA) – sekce ke stažení, popřípadě Agroenvironmentální opatření sekce Ke 

stažení. Dále je možné formulář získat na příslušných Oddělení pro příjem žádostí a LPIS (dříve AZV).  

Vyplněné formuláře Deklarace chovu koní a kopie stájových registrů žadatelé dokládají nejpozději do 16. 

září 2013 výhradně na příslušná Oddělení pro příjem žádostí a LPIS (dříve AZV).  

 

Ing. Sabina Plaková  

Odbor PP a environmentálních podpor, SZIF 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Aktuální přehled bioplynových stanic v České 
republice 

 
K 31. 12. 2012 bylo v České republice v provozu 481 bioplynových stanic o celkovém instalovaném 

výkonu 363,24 MW a s výrobou elektřiny 1 406 GWh. Podíl bioplynu na obnovitelných zdrojích energie 

byl 15,9 %. 

Aktuálně k 31. 7. 2013 je v České republice v provozu celkem 487 bioplynových stanic, z čehož je 317 

zemědělských, 7 komunálních, 11 průmyslových, 55 na skládkách a 97 bioplynových stanic je 

provozováno v rámci čističek odpadních vod. 

V sekci Statistiky naleznete podrobné grafické přehledy vývoje výstavby bioplynových stanic v ČR od 

roku 2005 až do současnosti. 

Přehlednou mapu bioplynových stanic s jejich technickými parametry naleznete na stránkách České 

bioplynové asociace. 
 

Vývoj výstavby BPS v České republice od roku 2005 

Tato statistika graficky znázorňuje nárůst počtu bioplynových stanic od roku 2005 do konce roku 2012. 

Přesné počty jednotlivých druhů bioplynových stanic jsou uvedeny v tabulce pod grafem. 

Vývoj výstavby BPS od roku 2005  (PDF, 444 KB) 

 
Zdroj: MZe 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Nové sazby LFA a AEO pro roky 2014 - 2020 
 

Expertní skupina ministra zemědělství dostala k dispozici nové sazby LFA a AEO zajišťující platby 

za ztížené přírodní podmínky a agroenvironmentální závazky přijaté nad rámec běžného hospodaření. 

Tyto sazby nového Programu rozvoje venkova (PRV) pro roky 2014-2020 znamenají reálný pokles příjmů 

zemědělců v horských a podhorských oblastech. Sazby farmářům nepokryjí ani inflaci, která dosáhne 40 

% od roku 2005, kdy byly kalkulovány sazby pro starý Program rozvoje venkova (PRV 2007-2013), do 

středového roku nového rozpočtového období, tj. do roku 2017.  

Srovnání s mírou inflace je podstatné, protože ta odpovídá růstu nákladů, které zemědělcům 

vznikají při plnění jejich závazků. V rozhodujících položkách je růst nákladů dokonce ještě rychlejší a jen 

za období 2005-2012 vzrostly ceny nafty o 30 %, elektřiny o 45 % a celorepubliková mzda o 32 %. Je 

pravdou, že náklady rostou všem, ale zatímco v úrodných oblastech rostou i příjmy, tak v oblastech 

neúrodných zaměřených především na chov skotu příjmy klesají a je otázkou, zda se s tím zvládnou 

zemědělci vypořádat prostřednictvím dalšího enormního růstu produktivity práce, tzn. především 

snižováním počtu zaměstnanců. 

http://www.czba.cz/mapa-bioplynovych-stanic/
http://www.czba.cz/mapa-bioplynovych-stanic/
http://www.apic-ak.cz/data_ak/13/v/VyvojBPSod2005.pdf
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Ještě hůře vychází srovnání nových sazeb LFA a AEO s cenami a výnosy tržních komodit, které 

vzrostly mezi lety 2005 – 2012 dle údajů ČSÚ a Státního zemědělského intervenčního fondu i na 

dvojnásobek. Tržby z hektaru krmné pšenice vzrostly na 204 %, potravinářské pšenice na 178 % a řepky 

na 156 %. Obdobně výkupní ceny elektřiny z bioplynových stanic vzrostly na 135 %. To je v ostrém 

kontrastu s příjmy zemědělců v méně úrodných oblastech, které jsou tvořeny především platbami LFA a 

AEO, jež za stejné období klesly o 15 %. 

V horské oblasti, tedy LFA-H, činí dle ekonomických kalkulací nová sazba 6864 Kč/ha, tj. o 48 % 

více oproti dosavadnímu váženému průměru sazeb horských oblastí ve výši 4648 Kč/ha a nejvíce se blíží 

inflaci a růstu tržeb komodit. 

Sazba v ostatních méně příznivých oblastech, tedy LFA-O, roste na 4451 Kč/ha, tj. o 31 % vůči 

váženému průměru dosavadních sazeb v oblastech „O“ a „S“, který činil 3410 Kč/ha. Oblasti „S“ se 

specifickými omezeními budou nově začleněny do ostatních oblastí „O“. 

Nová sazba u základního managementu AEO pro louky a pastviny roste o 26 % na 3504 Kč/ha, 

když původní průměrná sazba pro louky a pastviny činila 2783 Kč/ha. Nově dochází ke sloučení těchto 

dvou podopatření luk a pastvin do jednoho. 

Mezi agroenvironmentální opatření bylo v minulém období řazeno i ekologické zemědělství, které 

bude nově od AEO odděleno. Zde je u rozhodující sazby, tj. ekologického obhospodařování travních 

porostů nárůst nejnižší, a to pouhých 8 %, když sazba roste z 2650 na 2855 Kč/ha. 

Svaz marginálních oblastí vyjadřuje své znepokojení zejména tam, kde by sazby nekryly inflaci. 

Upozorňuje současně, že sazby LFA, AEO a EZ jsou jedinými plošnými sazbami, které jsou podmíněny 

chovem dobytka a jsou tak nejefektivnější podporou živočišné výroby. Podpora živočišné výroby je velmi 

vážným tématem, protože ji opouští čím dál více zemědělců kvůli lukrativnější polní výrobě. Toto vede k 

větší zátěži krajiny, zhoršující se kvalitě pitné vody a poklesu dlouhodobé úrodnosti zemědělské půdy a 

tento proces jde také proti záměru zajistit českému zemědělství trvalou udržitelnost. Otázka pokrytí či 

nepokrytí inflace u nákladů a nastavení sazeb na základě ekonomické reality je tedy otázkou podpory či 

nepodpory živočišné výroby. 

Veřejný zájem i podmínky ze strany Evropské unie kladené na členské státy pro čerpání prostředků 

na realizaci Společné zemědělské politiky požadují rozdělovat prostředky tak, aby byly zachovány nebo 

rozšířeny plochy stálých pastvin. V opačném případě se ČR bude potýkat se sankcemi Evropské komise 

ve formě krácení přímých plateb. Pokud sazby nevykompenzují zemědělcům růst nákladů obětované 

příležitosti, budou pochopitelně rozorány další hektary stálých pastvin, čímž mimo jiné dojde k dalšímu 

růstu nadprodukce. 

Nastavení podpor bezpochyby ovlivní další směřování resortu zejména tam, kde podpory 

představují významnou část příjmu zemědělců, tj. v málo úrodných regionech. Konečnou výši sazeb má 

ale ve svých rukou ministr zemědělství, který může sazbu oproti vypočtené újmě snížit nebo navýšit. Svaz 



marginálních oblastí vyjadřuje přesvědčení, že ministr v souladu s obecně deklarovanou podporou 

živočišné výroby navýší sazby tak, aby byl pokryt růst nákladů na chov skotu. 

 

Ing. Milan Boleslav 
předseda Svazu marginálních oblastí 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Zásady pro poskytování dotací pro rok 2013 

23.8.2013 

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2013 na základě § 2 a § 2d 

zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.  

Přílohy 

• Zásady 2013 (DOC, 1 MB) 

• Praktická příručka Zásady 2013 (PDF, 1 MB) 

• Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2013 na základě § 

2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (DOC, 35 KB) 

 

 
Zdroj: MZe 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Na kopci Březák rostou základy pro rozhlednu 
Špulka 

 
Na kopci Březák nedaleko Lbosína začala třetí srpnový týden stavba rozhledny Špulka. Projekt svazku 

obcí CHOPOS realizuje pardubická firma Chládek@Tintěra. Rozhledna by měla být hotova v říjnu 

letošního roku, uvedl manažer svazku obcí CHOPOS a koordinátor projektu Miroslav Kratochvíl. 

 

Dodavatelská firma zahájila na vrcholu kopce zemní práce. Vybudovala železobetonový základ, na němž 

bude stát střední část rozhledny. Její dřevěná konstrukce bude po celém obvodu ukotvena do 18 

mikropilotů.  Veškeré díly se vyrábí mimo region a podle předběžného harmonogramu se začnou na 

Březáku montovat v říjnu. Projekt se tímto posunul do poslední realizační fáze, která by měla vyústit v 

kolaudaci a slavnostní otevření. 
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http://eagri.cz/public/web/file/191574/Zasady_2013_na_tisk_a_internet.doc�
http://eagri.cz/public/web/file/223499/Prakticka_prirucka_Zasady_2013.pdf�
http://eagri.cz/public/web/file/258898/Zpresneni_Zasad.doc�
http://eagri.cz/public/web/file/191574/Zasady_2013_na_tisk_a_internet.doc
http://eagri.cz/public/web/file/223499/Prakticka_prirucka_Zasady_2013.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/258898/Zpresneni_Zasad.doc
http://eagri.cz/public/web/file/258898/Zpresneni_Zasad.doc
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V průběhu prázdnin se pracovalo také na naučné stezce vedoucí k rozhledně. Pomáhali hlavně 

dobrovolníci, bez kterých by se projekt neobešel. Upravovali cestu ze Lbosína, podle níž byly rozmístěny 

dřevěné panely, které během září vyplní textem a obrázky děti z pěti škol v mikroregionu. V horní části 

lbosínské návsi byl zabudován dřevěný rozcestník, kterému ještě chybí směrovky. Ve střední části stezky 

byla upravena průtočná tůň a přilehlé okolí. Z vrcholu kopce, přesně z místa, kde bude stát rozhledna, byly 

odvezeny a poblíž tůně znovu zasazeny tři pařezy buků, na kterých budou moci návštěvníci posedět.  

„Upotřebili jsme i tu část stromu, která většinou zůstává bez povšimnutí. Z pařezů jsme pro návštěvníky 

udělali sezení poblíž nově vytvořeného ohniště,“ dodal Miroslav Kratochvíl 

.       

Projekt je důkazem velké spolupráce lidí působících a žijících v regionu. „Troufnu si říct, že zejména 

financování projektu je v dnešní době dost ojedinělé.  Z velké části se totiž rozhledna staví z peněz lidí, 

které záměr oslovuje. Ze všech, co pomáhají, a věřte, že jich není málo, vytváříme dnes již velmi početnou 

„Venkovní kroniku“. Kroniku o lidech, kteří propojili svá jména s rozhlednou Špulka, která sama o sobě 

symbolizuje spojení. V současnosti přesáhla částka poskytnutá dárci 700 000 Kč. Velmi si toho vážíme a 

věříme, že se všichni při otevření rozhledny potkáme a společně přestřihneme startovní pásku,“ 

konstatoval Miroslav Kratochvíl. Netradiční projekt by se totiž měl podle něj i netradičně ukončit. Při 

slavnostním přestřižení pásky proto nebudou nůžky v rukou politiků, ale těch, kteří na stavbu přispěli. 

Neměli by si je proto zapomenout doma a měli by si je vzít s sebou! A kdo ještě nepřispěl a chce tak 

učinit, měl by to udělat co nejdřív. Podrobnosti jsou na www.chopos.cz. 
 
Zdroj: MAS Posázaví 
Kontakt pro další informace: 
Ing. Miroslav Kratochvíl, manažer svazku obcí CHOPOS, tel.: 777 193 556, kratochvil@posazavi.com 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Další kolo udělování značky KRAJ BLANICKÝCH 

RYTÍŘŮ regionální produkt® pro výrobky i služby 
 
Český svaz ochránců přírody vyhlašuje čtvrté kolo udělování značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ 
regionální produkt®. Značku mohou získat výrobky a stravovací a ubytovací služby. Zájemci 
mohou o značku požádat do konce září. 
 
Regionální značení výrobků nebo služeb je určeno zejména turistům, kterým dovoluje objevovat region a 

užívat si jeho atmosféru novým netradičním způsobem, a místním obyvatelům, kteří mohou nákupem 

značených výrobků podporovat své místní výrobce. Výrobci získají díky značce různé výhody, zejména 
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jednotnou propagaci své produkce, nové kontakty a možnost nových forem spolupráce. V prvním roce a 

půl získalo značku šestnáct produktů a tři služby. Mezi nimi najdeme med od pěti různých včelařů 

z Bystřice, Semtínku, Římovic, Miřetic a Louňovic pod Blaníkem, šternberské koláče Jana Filipa, uzeniny 

z Podblanického masa-uzenin z Kondrace, mléčné a mlynářské výrobky farmy BioVavřinec z Okrouhlice, 

keramiku Ivany Syslové z Chotýšan, Patchwork Dagmar Hulmákové z Vlašimi, kácovské pivo Hubertus, 

textilní výrobky Šárky Roštíkové z Chotýšan, stavebnici loutky Evy Houdkové z Vlašimi, regionální 

literaturu od ČSOP Vlašim i zahradnický substrát od EKOSO Trhový Štěpánov. Ze služeb zatím získaly 

značku Rodinná cukrárna ve Vlašimi, Penzion Konopiště **** a Ubytování u rotundy sv. Václava 

v Libouni. 

 

Regionální značkou se označují zpravidla řemeslné výrobky, potraviny, zemědělské a přírodní produkty. 

Značku může získat výrobek nebo služba jak tradiční, tak i nová, jestliže splní daná kritéria a certifikační 

komise rozhodne o jejím udělení. Mezi kritéria pro udělení značky patří vedle jejich kvality a šetrnosti k 

přírodě především jejich původ a vazba na region. Výrobek či služba musí pocházet z území místních 

akčních skupin Blaník a Posázaví, což je zhruba mezi Jílovým u Prahy a Želivkou a Stříbrnou Skalicí a 

Miličínem. 

 

Značku uděluje Český svaz ochránců přírody Vlašim ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s. a 

Posázavím o.p.s. O udělení značky rozhoduje komise složená z místních výrobců, poskytovatelů služeb 

a zástupců organizací, které se věnují rozvojovým aktivitám v regionu.  

 

O značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® mohou do konce září požádat velké i malé 

firmy, živnostníci a dokonce i fyzické osoby z území v hranici působnosti MAS Posázaví a MAS Blaník. 

Podrobné podmínky udělování značky včetně přihlášek jsou ke stažení na www.csop.cz a 
www.regionalni-znacky.cz/kraj-blanickych-rytiru 
Zájemci o značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt® se mohou obracet na koordinátora, 

Český svaz ochránců přírody Vlašim, na e-mailové adrese kbr@csop.cz a telefonním čísle 777 800 461 

(K. Červenková).  

 

 
      Mgr. Kateřina Červenková,  
                                                                                             MAS Posázaví 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 

http://www.csop.cz/
http://www.regionalni-znacky.cz/kraj-blanickych-rytiru
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V Týnci nad Sázavou se vzpomínalo na sázavské 
„plavce“ 

 
Život sázavských „plavců“, kteří v minulosti dopravovali po řece dříví a další náklady, přiblížila akce 

Voraři na Sázavě. V Týnci nad Sázavou ji v sobotu uspořádala společnost Posázaví o.p.s. spolu s partnery. 

Pokusila se tak připomenout jedno téměř zapomenuté řemeslo. Jak to tenkrát na řece Sázavě vypadalo, se 

návštěvníci dověděli z dobových fotografií. Mohli si také prohlédnout model voru nebo ochutnat speciální 

vorařské menu z hrníčku přezdívaného „plaváček“, který nesměl chybět ve výbavě žádného „plavce“. Pro 

děti byly připraveny hry a soutěže. 

 

Sedmiletý Kuba se činil u stolku se skládačkou puzzle. „Nebylo to těžké, poskládal jsem to sám,“ hlásil 

hrdě. Za odměnu dostal žlutý nafukovací balonek a barevný časopis Posázavské Kukátko – dokáže si ho 

už prý přečíst sám. 

 

Modely prámů v měřítku 1:43 stavěl před zraky příchozích Václav Pošmurný. „Inspiraci jsem hledal 

hlavně na internetu. Třeba od expedice, která jela už dvakrát na vorech ze Štěchovic do Prahy. Vory pro ni 

pomáhal stavět jeden z posledních žijících vorařů Jan Havel. Problém byl ale ten, že oni stavěli vltavské 

vory, sázavské prámy byly menší a jednodušší. Jezdily totiž na kratší vzdálenost a až v Pikovicích, před 

přejezdem na Vltavu, se svazovaly vždy dva prameny k sobě. Na Sázavě nesměl být vor delší než 113 

metrů, protože by některé úseky neprojel,“ popsal Václav Pošmurný. 

 

Jak se plavci během cesty stravovali, napověděl speciální jídelníček týnecké Restaurace Nad Řekou. 

Nabízela česnekovou polévku s opečeným chlebem a kousky slaniny, kterou servírovala v kameninovém 

hrníčku „plaváčku“, smažené grundle nebo bramborák s uzeným masem. “Zjistil jsem, že voraři jedli třeba 

hrouzky a další malé rybky, které lovili přímo z řeky. My jsme museli použít, co bylo dostupné, tedy 

mořské ančovičky, ale ohlas u lidí byl výborný. Variantou pro ty, kteří ryby nemají rádi, byl bramborák,“ 

řekl majitel restaurace Jan Vávra. 

 

Nápad připomenout staré řemeslo se líbil i Jaromíru Biolkovi, majiteli outdoorového centra Bisport, které 

bylo jedním z partnerů akce. „Atmosféra tu byla výborná, bylo to takové nostalgické zastavení, potkal 

jsem tady spoustu lidí z Týnce i okolí,“ řekl. Stopy vorařů jsou podle něj na řece vidět do současnosti. 

„Třeba na cestě do Pikovic. Bývaly tam peřeje, které museli voraři projíždět a byla to pro ně velice 

náročná trasa. Pravidelně ji udržovali, odstraňovali z ní kameny. Vodáci, kteří tudy v současnosti 

projíždějí, to dodnes mohou vidět. Pamětníků je už ale velice málo. Přitom vorařství bylo řemeslo, které 

podle mě k Sázavě patří stejně jako legendární Posázavský Pacifik,“ dodal Jaromír Biolek.  

 



 13

Akce Voraři na Sázavě byla součástí projektu „Řeky se mění“, který realizuje Posázaví o.p.s. ve 

spolupráci se společnostmi Lípa pro venkov o.s., Královská stezka o.p.s. a Rakovnicko o.p.s. Jeho 

hlavním cílem je zvýšit bezpečnost vodácké turistiky na řekách Sázava a Berounka a zpřístupnit ji široké 

veřejnosti. Součástí akce bylo také představení Desatera slušného chování na řece. Náklady na realizaci 

projektu jsou 3,8 milionu korun, z toho 3,4 milionu korun pokryje dotace z Programu rozvoje venkova. 

 

Po řece Sázavě se v minulosti vory plavily v úseku dlouhém přes 140 kilometrů, a to od Světlé nad 

Sázavou až po soutok s Vltavou u Davle. Život vorařů a jejich rodin na přelomu 19. a 20. století, jejich 

radosti, strasti, lásky i nenávisti barvitě vylíčil spisovatel Jan Morávek v knize Plavci na Sázavě nebo film 

pro pamětníky Plavecký mariáš s Jaroslavem Marvanem v hlavní roli. Odkaz Morávkova díla by 

v budoucnu mělo připomínat nové muzeum v Kamenném Přívozu, jehož vybudování připravuje obec ve 

spolupráci s Posázavím o.p.s. a dalšími partnery.  
 
Jaroslava Tůmová, MAS Posázaví 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Mezinárodní projekt spolupráce „Za poklady 

venkova“ byl úspěšně zrealizován 

 
„Další projekt z kuchyně Místní akční skupiny Podlipansko došel ke zdárnému konci. Na počátku jeho 

realizace si dal projektový tým několik cílů, které vycházely z požadavků daných oblastí. Za prvořadé 

požadavky lze označit zviditelnění regionů pro jeho návštěvníky, přiblížení místním občanům a podpora 

regionálních výrobců s vazbou na místní identitu“ říká ředitelka MAS Markéta Pošíková. 

„K naplnění cílů jsme naplánovali aktivity a výstupy, které se nám podařilo postupně zrealizovat. Jedná se 

například o zorganizování devíti Festivalů řemesel v Středočeském a Jihočeském kraji či spolupráci 

při konání festivalů ve Finsku a Litvě. I v následujících letech se budou tyto úspěšné akce znovu 

opakovat, a to v Kostelci nad Černými lesy, Kouřimi, Pečkách a v Sadské“ dodává ředitelka MAS. 

Abychom mohli festivaly každoročně připravovat, potřebovali jsme k tomuto účelu pořídit potřebný 

festivalový mobiliář. Zakoupili jsme tedy dřevěné stánky, velkokapacitní stany a tzv. pivní sety (pozn. 

lavice se stolem). Festivalový mobiliář si oblíbily také obce regionů a neziskové organizace a zapůjčují si 

jej na své akce v obcích.  

Dalším výstupem je vydání nového katalogu certifikovaných regionálních výrobků, kterých 

registrujeme v současné době téměř padesát. Nový katalog byl obohacen o výrobky, které schválila ve 

třech kolech certifikační komise, jejímž úkolem je rozhodnout o udělení značky jedinečnosti a kvality 
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POLABÍ regionální produkt. Katalog je k dispozici v kanceláři MAS Podlipansko v Pečkách a na 

vyžádání je možné jej zaslat zájemcům. 

Přínosné je také zakoupení vitrín, které jsou umístěny na pěti místech regionu – Lesní ateliér Kuba 

v Kersku, Městské informační centrum Sadská, Městská knihovna Svatopluka Čecha v Pečkách, 

Turistické informační centrum v Kouřimi a kancelář MAS Podlipansko. Na těchto místech si mohou 

zájemci zakoupit kvalitní certifikované výrobky se značkou POLABÍ, ať už jako dárek pro někoho 

blízkého, či památku na návštěvu region.  

V neposlední řadě je potřeba zmínit Zážitkový balíček, který zve k ochutnávce zajímavostí v regionech 

Podlipansko, Zálabí, Říčansko a Táborsko. Kromě procházky těmito místy si mohou návštěvníci 

vyzkoušet tradiční řemeslnou výrobu na vlastní kůži a odnést si pěkný suvenýr. Nabídku zážitkových 

balíčků naleznete na internetových stránkách www.podlipansko.cz, v kategorii Za poklady venkova. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem partnerům projektu za příjemnou spolupráci.  

Dále pak partnerům značky POLABÍ regionální produkt - Asociaci regionálních značek, KÚ 

Středočeského kraje, MAS Vyhlídky, MAS Svatojiřský les, MAS Mezilesí, Zlatý pruh Polabí, 

Regionu Pošembeří, Agrární komoře, Ovocnářské unii, Zahradnictví Jandl a Mikuláši Demovi za 

dlouholetou spolupráci při podpoře místních výrobců. 

 

Iveta Minaříková, projektová manažerka MAS Podlipansko, o.p.s.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29 firem v tendru Lesů ČR na lesnické činnosti  
od roku 2014 podalo celkem 232 nabídek 

Hradec Králové, 14. srpna 2013 – Nabídky do otevřeného zadávacího řízení Lesů České republiky na 
zadání veřejné zakázky „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2014+“ 
podalo celkem 29 firem. Včerejším veřejným otevíráním obálek s došlými nabídkami tak Lesy ČR 
zahájily vyhodnocování soutěže na zajištění lesnických činností na 31 smluvních územních 
jednotkách (SÚJ). Jedná se o dobu pěti let, konkrétně období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018. Nyní 
začnou nabídky zkoumat hodnotící komise, které by během několika týdnů měly rozhodnout o 
vítězích. 

„Mezi zájemci se objevují jak malé, tak i větší podniky. Firmy podaly celkem 232 nabídek. Dvě firmy 
podaly nabídky na všech 31 SÚJ, některé pak třeba nabídku jen na jednu SÚJ. Průměrně na jednu SÚJ 
bylo podáno 7 nabídek,“ upřesňuje ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený řízením 
podniku.  

Zakázka je vypsána plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími souvisejícími právními 
předpisy. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující pěstební práce, těžbu a prodej dřeva. Rozhodujícím 

http://www.podlipansko.cz/
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kritériem bude nabízená cena.  Lesy ČR tendr vyhlásily tak, aby práce po podepsání smluv s jednotlivými 
vítězi mohly začít k datu 1. ledna 2014. 

Lesy ČR realizací tohoto tendru pokračují v naplňování tak zvaného senátního systému, kdy podnik 
každoročně soutěží jednu pětinu spravovaného území. „Tento senátní systém umožňuje každoročně 
reagovat na zkušenosti získané z předchozích soutěží i uzavřených smluv. Pětileté zakázky dávají jak 
Lesům ČR, tak firmám jistotu, která se promítne do jejich dalšího rozvoje a v konečném důsledku i do 
stability celého lesnicko-dřevařského sektoru,“ připomíná Michal Gaube.  
 
Svoji nabídku podalo celkem 29 firem, které se pravidelně soutěží o lesnickou zakázku Lesů ČR účastní.  
Současného tendru se však neúčastní žádná ze stávajících firem holdingu LESS, v otevřeném zadávacím 
řízení nepodala ani jedna z těchto firem žádnou nabídku.  
 
Na internetových stránkách Lesů ČR je již zveřejněn soubor nazvaný „Přehled podaných nabídek 
2013_08_13“  

https://www.lesycr.cz/profil-zadavatele/komplexni-lesnicke-
zakazky/Stranky/default.aspx?dd=0&page_gCommission=4&itemId=4198  

Zbyněk Boublík, LESY ČR 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nabízím zpracování Havarijních plánů (Nitrátová směrnice) a Ekologické újmy.  

Cena dohodou.  Tel: 721 315 260, e-mail: g.jenickova@seznam.cz.  

Ing. Gabriela Jeníčková 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

https://www.lesycr.cz/profil-zadavatele/komplexni-lesnicke-zakazky/Stranky/default.aspx?dd=0&page_gCommission=4&itemId=4198
https://www.lesycr.cz/profil-zadavatele/komplexni-lesnicke-zakazky/Stranky/default.aspx?dd=0&page_gCommission=4&itemId=4198
mailto:g.jenickova@seznam.cz
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