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Ministr zemědělství Jurečka rozhodl o další 

podpoře pro sektor mléka. Na vysoce 
kvalitní mléko a dojnice dá resort přes 800 

milionů korun 

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství připravilo dva nové 

dotační programy, které podpoří mléčný sektor. Celkem až 400 
milionů korun dostanou producenti a zpracovatelé na výrobu vysoce 

kvalitního mléka, dalších až 450 milionů je plánováno na zajištění 
dobrých životních podmínek dojnic. 

Nové národní dotační programy pomohou zpracovatelům s výrobou 
nadstandardně kvalitního mléka v takzvaném režimu jakosti Q CZ. 

„Mléko v režimu jakosti Q CZ je mimořádně kvalitní, obsahuje například 

méně somatických buněk. Takový produkt má větší šanci uspět na trhu a 
získat lepší realizační cenu. S jeho výrobou jsou spojené vyšší náklady, a 

proto chceme producenty a zpracovatele mléka motivovat k účasti 
v takovém režimu a rozdělit mezi ně až 400 milionů korun,“ řekl ministr 

zemědělství Marian Jurečka. 

Dotace bude určená na poradenské služby nebo školení, které pomohou 

producentům splnit náročné požadavky na výrobu vysoce kvalitního mléka. 
Zapojení do režimu kvality zároveň chovatelům umožní účast v programu 

Podpory na zlepšení životních podmínek v chovu dojnic. Na tento program 
je vyčleněno až 450 milionů korun a program je určen pro chovatele dojnic 

v režimu ekologického zemědělství nebo přihlášené do režimu jakosti Q CZ 
s platným certifikátem. Pro jeho vydávání je již připraven a akreditován 

Státní veterinární ústav Olomouc. 

„Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic je určeno na chlazení stájí 

v létě, na temperování vody k napájení v zimě, na častější ošetřování 
paznehtů, na diagnostiku zánětu vemene dojnic a na dezinfekci 

bezstelivového ustájení. Tyto prostředky zlepší pohodu zvířat, a tím i jejich 
zdravotní stav,“ uvedl Marian Jurečka. 

Předběžné žádosti o dotace bude přijímat Státní zemědělský intervenční 

fond, platební agentura Ministerstva, do 29. 4. 2016. Termín ukončení 

přijímání definitivních žádostí je do 31. 10. 2016. Úspěšní žadatelé dostanou 
první podporu v polovině prosince letošního roku.  

  

Hynek Jordán 

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství 
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Zdroj: SZIF 

 

Hodnocení jakosti hospodaření 
zemědělského podniku se zaměřením 
na dodržování zákonných požadavků 

EU,správné zemědělské praxe a 
legislativy ČR 

A. Příručka „Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se 

zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU, správné zemědělské 

praxe a legislativy ČR „  

B. Příručka „BOZP v zemědělském podniku“ 

   Tato metodická pomůcka je určena právnickým a fyzickým osobám 

podnikajícím v zemědělství pro snazší orientaci ve velkém množství zákonů 

http://www.agroporadenstvi.cz/UserFiles/File/CHECKLIST/Hodnocen%20jakosti%20hospodaen%20zem.%20podniku%204-2015(automaticky%20uloeno).xls
http://www.agroporadenstvi.cz/UserFiles/File/CHECKLIST/Hodnocen%20jakosti%20hospodaen%20zem.%20podniku%204-2015(automaticky%20uloeno).xls
http://www.agroporadenstvi.cz/UserFiles/File/CHECKLIST/Hodnocen%20jakosti%20hospodaen%20zem.%20podniku%204-2015(automaticky%20uloeno).xls
http://www.agroporadenstvi.cz/UserFiles/File/CHECKLIST/BOZP%20v%20zem%204-2015.xls
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v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Nelze se na ni 

odkazovat při řešení problematiky bezpečnosti práce v rámci soudních 

jednáních, protože v ní nejsou podchyceny veškeré paragrafy dotčené 

legislativy. Jedná se pouze o výběr nejdůležitějších oblastí. Metodika má 

umožnit kontrolu dodržování zákonů, nařízení a vyhlášek v běžné 

zemědělské praxi. 

Zdroj: www.agroporadenstvi.cz 

 

Obce čekají vyšší poplatky za vodu a odpad 

Podle Sdružení místních samospráv bude stát chystané zvýšení poplatků za 

vodu a odvoz odpadu domácnosti až 6000 korun ročně navíc. Je to na 
hranici sociální únosnosti, řekl k tomu předseda sdružení a europoslanec 

Stanislav Polčák. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ale s těmito 
výpočty nesouhlasí. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce by 

k takovému zvýšení mohlo dojít jen v případě, že by standardní česká rodina 
měla zhruba dvanáct členů.  

Návrhy ministerstva podle Polčáka směřují nad rámec evropských směrnic 
a zvýšení poplatku za skládkování odpadu pak podle něho „nepokrytě 

nahrává“ velkým spalovnám a nevyrovnává se s alternativními způsoby 
nakládání s odpady. 

„Takto zásadní zvýšení cen, které se například u odběru podzemních vod 

pohybuje na hranici 3400 Kč a u poplatku (za odpad) pro čtyřčlennou 
průměrnou domácnost jde o zvýšení asi o 2400 Kč ročně v horizontu 

několika málo let, je razantní skokové zvýšení,“ uvedl Polčák. Částky podle 

něj vyplývají z podkladů, které vypracovala Česká asociace odpadového 
hospodářství, a z kalkulací provedených sdružením. 

Poplatky za čerpání podzemních vod a vypouštění nečištěných vod se podle 

sdružení mají během sedmi let zvýšit až o 20 procent, tedy na deset až 20 
korun za metr krychlový. MŽP uvedlo, že se zvýší poplatek za odběry 

podzemní vody na čtyřnásobek. V současnosti činí poplatek dvě koruny za 
metr krychlový vody na pití a tři koruny za kubík na jiné použití. 

Zdroj: www.zemedelec.cz 

 

http://www.agroporadenstvi.cz/
http://www.zemedelec.cz/
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Příbramský masokombinát chce 
zaměstnávat přes pět stovek lidí 

Příbramský masokombinát, do nějž se loni nastěhovala firma Zeman maso-
uzeniny, chce za dva roky po úplném dokončení rekonstrukce zaměstnávat 

přes 500 lidí. Nyní jich v závodě pracuje kolem 350. Sdělil to generální 
ředitel Eduard Koranda. Firma podle něj stále nabírá řezníky na porážku a 

bourárnu, pomocné dělníky do výroby, pracovníky do expedice a pro 
obsluhu balicích strojů a dále elektrikáře, údržbáře technického zázemí a 

administrativní pracovníky.  

Masokombinát dříve patřil společnosti Příbramská uzenina, která skončila v 

konkurzu. Z původních zaměstnanců zůstali v závodě prakticky jen vrátní. 
Areál nakonec získala společnost Zeman maso-uzeniny, která má v Česku 

síť maloobchodních prodejen s touto značkou. „Po dostavbě, stavebních 
opravách a investicích do technologií v letošním roce předpokládáme 

navýšení počtu zaměstnanců přes 400 a po úplném ukončení celkové 
rekonstrukce objektu, které předpokládáme v roce 2018, očekáváme 

navýšení počtu přes 500 zaměstnanců,“ uvedl Koranda. Loňský rok byl pro 
firmu náročný, hlavně kvůli stěhování výrobního provozu z Plzně do 

Příbrami. Společnost podle Korandy jeden den zavřela porážku, bourárnu a 
výrobu škvařeného sádla a lahůdek v Plzni a druhý den začala fungovat v 

Příbrami. Obrat firmy v roce 2015 byl téměř dvě miliardy korun, což 
představuje meziroční nárůst o více než 15 procent.* 

Zdroj: www.zemedelec.cz 

 

Individuální stavebníci budou platit za 
vynětí půdy asi méně 

Za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro stavbu rodinných domů 

budou individuální stavebníci platit zřejmě méně peněz, než platili dosud. 
Rozhodla o tom sněmovna, když schválila novelu zákona o ochraně 

zemědělského půdního fondu. Poslanci odhlasovali novelu v podobě, v jaké 
ji doporučil zemědělský výbor, tedy že se poplatky sníží. Novela nyní zamíří 

do Senátu.  

Předkladatelé poukazovali na to, že poplatek za vynětí může někdy převýšit 

cenu za pozemek samotný. Chtěli proto, aby se za vynětí pozemků, kde 
výstavbu umožňuje územní plán, neplatilo vůbec. „Přijatá novela sice 

nesplnila naše očekávání, nicméně je to kompromis, který stavebníkům 
rodinných domů může ušetřit až 200 000 korun,“ řekla  spolupředkladatelka 

Věra Kovářová. Mrzí ji však, že obce budou muset platit vysoké částky za 
vynětí půdy pro veřejně prospěšné stavby, což obsahoval původní 

http://www.zemedelec.cz/
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poslanecký návrh. Zemědělský výbor však doporučil schválit poslaneckou 

novelu ve znění svého komplexního pozměňovacího návrhu. Stavebníci 
podle něj budou platit poplatek určený jen podle bonity půdy a neměla by 

se zohledňovat ekologická váha prostředí, ve kterém se má stavět. Podle 

dřívějších informací z ministerstva životního prostředí by lidé na poplatku 
měli zaplatit za dům o ploše 200 metrů čtverečných maximálně 36 000 

korun. Maximální odvod za metr čtvereční by měl být 180 korun. Ministr 
životního prostředí Richard Brabec řekl, že tento pozměňovací návrh má 

plnou podporu jeho ministerstva. 

Zdroj: www.zemedelec.cz 

 

VOŠ a SOŠ Březnice již posedmé pořádala 
Kurz pro výkon obecných zemědělských 

činností 
 

Dne 27. února 2016 byl na naší škole ukončen Kurs pro výkon obecných 
zemědělských činností. Celkem 12 přihlášených účastníků absolvovalo 

v podzimním období roku 2015 a v předjaří roku 2016 celkem 120 hodin 
přednášek, zbývající část do celkového počtu 300 hodin činilo samostudium 

a praxe vykonávaná na zvolené farmě nebo v zemědělském družstvu.   
 

Přednášky byly rozděleny mezi následující předměty: Pěstování rostlin, 
Chov zvířat, Ekologické zemědělství, Ekonomika, Základy zemědělské 

techniky, Informační technologie, Právo. Účastníci kurzu byli seznámeni i se 
zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdraví v zemědělství a několik 

přednášek bylo věnováno i metodice vyhotovení absolventského projektu. 
Přednášky vedli zkušení učitelé VOŠ a SOŠ Březnice a jeden externista ze 

SZIF v Praze.  

Kromě provozní praxe, kterou zúčastnění písemně vykonali a následně 

zaznamenali v deníku praxe, museli vyhotovit i již zmíněný absolventský 
projekt. V něm se nejčastěji zabývali vlastní zemědělskou činností na farmě 

a možnostmi jejího rozvoje.  

Závěrečných zkoušek konaných 27. února 2016 se nakonec zúčastnilo 11 
posluchačů.  Nejdříve proběhlo přezkoušení formou didaktického testu, kde 

byly prověřeny znalosti z výše uvedených odborných předmětů.  Potom 

následovala ústní zkouška před zkušební komisí, kde obhajovali svůj 
absolventský projekt.    

Všichni zúčastnění v závěrečném přezkoušení uspěli a získali potřebný 

certifikát pro výkon obecných zemědělských činností.   

Absolventi získali kromě nových poznatků pro svou práci i potřebné 

osvědčení pro výkon zemědělských činností, které je dále i potřebné pro 

http://www.zemedelec.cz/
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získání některých zemědělských dotací a možností čerpání prostředků 

z fondů. Kurz byl tradičně i přínosem pro samotné učitele, kteří již nyní 
mohou vycházet v tomto směru ze sedmiletých zkušeností.  Budeme moc 

rádi, když nám bude umožněno v této tradici pokračovat i v příštím roce.                                                                                                                      

                                                                                                                             

Ing. Ladislav Pivoňka 

VOŠ a SOŠ Březnice 
                                                                                                                                          

  

 

 

Situace na trhu drůbežího masa 

Tuzemská produkce drůbežího masa se v roce 2015 zvýšila oproti roku 2014 
o 0,9 % na 239 tisíc tun živé hmotnosti. Avizovaný nárůst ovlivnila 

především relativně stabilní cena, ale také vysoká poptávka spotřebitelů, 
kteří upřednostňují kuřecí maso z důvodu jeho nízké ceny a vhodnosti jeho 

využití pro rychlou kuchyňskou úpravu.  

Podle Soupisu hospodářských zvířat se stavy kuřat ve výkrmu k 1. 4. 2015 

navýšily oproti stejnému období předchozího roku o 613 tisíc kusů. 
S počtem převyšujícím dvanáct milionů kusů, respektive 12 121 000, tak 
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brojlerová kuřata představují z celkových stavů drůbeže podíl odpovídající 

53,9 %. 

Ani meziroční nárůst celkové produkce (v roce 2014 o 0,8 % na 236 tisíc 

tun živé hmotnosti, rok na to o 0,9 % na 239 tisíc tun živé hmotnosti) zatím 
nepokrývá zvyšující se poptávku po drůbežím mase na trhu, což se odráží 

v nižší soběstačnosti, která se tak dostala na úroveň přibližně 65 %, a 
vytváření prostoru pro dovoz stále větších objemů této komodity ze 

zahraničí. Jestliže v roce 2014 se do České republiky dovezlo 110 805 tun 
drůbežího masa, za jedenáct měsíců loňského roku to bylo o 22,6 % více, 

respektive toto množství odpovídalo objemu 122 777 tun. Hlavními dovozci 
zůstávají Polsko, Brazílie, Německo a Slovensko. Pokud jde o export,  za 

rok 2015 se od ledna do listopadu vyvezlo 96,3 % z celkového vývozu roku 
2014. Přitom více než 90 % z celkového vývozu drůbežího masa z České 

republiky směřovalo na Slovensko, dále do Německa, Nizozemska a 

Maďarska. 

Přestože spotřeba drůbežího masa v roce 2015 nepřekročí rekordních 26,1 
kg na obyvatele za rok z roku 2005, její aktuální úroveň blížící se 25 kg 

převyšuje průměrnou spotřebu drůbežího masa v Evropské unii  o tři 
kilogramy. 

I když produkce drůbežího masa je z hlediska nákladovosti ztrátová 
(náklady na kg kuřecího masa v ž. hm. se pohybovaly v loňském roce na 

25,85 Kč, přičemž cena zemědělských výrobců byla na úrovni 23,73 Kč/kg 
ž. hm.), výkrmci jsou závislí na podporách z unijních dotačních titulů i 

z  národních zdrojů. S ohledem na negativní vývoj v sektoru drůbežího 
masa ministerstvo zemědělství připravilo návrh nového dotačního titulu 

„Podpora nadstandardní pohody zvířat v chovu drůbeže“, který je 
momentálně ve fázi schvalování u Evropské komise.* 

Více se dočtete v dubnovém čísle časopisu Náš chov. 

Zdroj: Martin Jedlička Náš Chov 
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Přijímací řízení na Fakultě životního 

prostředí 
 
Ke studiu je třeba podat přihlášku v období od 15. prosince 2015 do 31. 

března 2016. Fakulta životního prostředí ČZU v Praze přijímá přihlášky 
pouze formou elektronického formuláře. Elektronický formulář najdete 

na adrese https://is.czu.cz/prihlaska/. Postup jak vyplnit úspěšně e-
přihlášku je ke stažení zde. 

 
Jako specifický symbol platby slouží „registrační číslo přihlášky“, které 

uchazeč obdrží na emailovou adresu po potvrzení přihlášky. 
 

Poplatek: 500 Kč 

Název banky: KB Praha 6         
Účet: 19-5504550287/0100 

IBAN CZ 1101000000195504550287 
SWIFT: KOMBCZPPXXX 

Variabilní symbol: 4275000116 
Převodová pošta: Praha – Suchdol 

Specifický symbol: reg. číslo 
přihlášky 

Adresa Studijního oddělení FŽP: 

Česká zemědělská univerzita v Praze 
Fakulta životního prostředí 

Studijní oddělení 
Kamýcká 129 

165 21 Praha – Suchdol 

 
Poplatek za registraci přihlášky vyřizujte převodem na výše napsané číslo 

účtu. Poplatek je splatný k datu podání přihlášky, nejzazší termín úhrady je 
31. 3. 2016. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení. 

Uchazeč, který neuhradí poplatek do 31. 3. 2016, nebude zařazen do 

přijímacího řízení.  
 

 
 

https://is.czu.cz/prihlaska/
http://dl.webcore.czu.cz/file/cXV4dXV0WmwwaTg9
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Bakalářské studijní obory 

Studijní programy Studijní obory 
Předměty přijímací 
zkoušky 

Environmentální vědy  

Aplikovaná ekologie – BEKOL biologie + matematika 
nebo 
biologie + chemie            prezenční studium 

Aplikovaná ekologie – DBEKOL (Praha) 
biologie  

           kombinované studium (Praha) 

Krajinářství 

Krajinářství – BKRAJ 
biologie + matematika 

           prezenční studium 

Územní technická a správní služba – UTSS všeobecný přehled  

           prezenční studium 

Územní technická a správní služba  
– DUTSS (Praha) 
– DUTSS2 (Litvínov)* 
– DUTSS3 (Karlovy Vary)* 
– DUTSS4 (Březnice)* 

všeobecný přehled 

kombinované studium  
(Praha, Karlovy Vary, Litvínov, Březnice) 

Vodní hospodářství – BVH  
Matematika 

           prezenční studium 

Rozvoj venkova a zemědělství 
Územní plánování – BUP  matematika + tematicky 

zaměřený všeobecný 
přehled            prezenční studium 

* Obor DUTSS bude v jednotlivých externích střediscích otevřen v případě 

zájmu minimálně 30 uchazečů. V případě, že nebude obor ve středisku 

otevřen, bude uchazeči, který u přijímací zkoušky uspěje, nabídnuto 
studium v oboru DUTSS v Praze nebo v jiném středisku. 

 
 

Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu 
je dosažení úplného středního vzdělání, které uchazeč prokazuje maturitním 

vysvědčením. 
 

K přijímací zkoušce bakalářského studia se dostaví uchazeč s originálem 
nebo ověřenou kopií maturitního vysvědčení ze střední školy + s kopií 

k založení. Studenti, kteří absolvují střední školu v zahraničí, musí předložit 
před přijímací zkouškou nostrifikovaný doklad o maturitní zkoušce. Termín 

a místo konání přijímací zkoušky bude zveřejněno do poloviny května 
2016 pouze na portálu https://is.czu.cz/prihlaska/.  

 

Prominutí přijímacího řízení: Přijímací zkouška může být prominuta 
uchazečům bakalářských studijních oborů, kteří jsou úspěšnými řešiteli 

olympiád z matematiky, chemie, fyziky, biologie, ekologie atd. (pod MŠMT) 
– minimálně účast v krajském kole uvedených olympiád.  

 
Ke studiu nebude přijat uchazeč, který byl v minulosti již 3× studentem 

Fakulty životního prostředí ČZU v Praze a ani v jednom případě bakalářský 
studijní program, do kterého byl přijat, úspěšně nezakončil předepsaným 

způsobem. Výjimku může povolit děkan fakulty. 

https://is.czu.cz/prihlaska/
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Navazující magisterské studijní obory 

-Studijní programy Studijní obory 
Předměty přijímací 
zkoušky 

Environmentální vědy 
Aplikovaná ekologie – EKOL ekologie, ekologie stanovišť, 

metody studia ekosystémů            prezenční studium 

Geology 
Environmental Geosciences (AJ) – EGS 

individual interview 
full-time study 

Inženýrská ekologie 

Ochrana přírody – OPR 
ekologie, ochrana přírody 

           prezenční studium 

Ochrana přírody – DOPR 
ekologie, ochrana přírody 

kombinované studium  

Nature Conservation (AJ) – NCO 
individual interview 

           full-time study 

Krajinné inženýrství 

Environmentální modelování – ENV tematicky zaměřený ústní 
pohovor            prezenční studium 

Environmental Modelling (AJ) – ENVA 
individual interview 

           full-time study 

Krajinné inženýrství – KRAJ hydraulika, hydrologie, malé 
vodní toky            prezenční studium 

Landscape Planning (AJ) – LPA 
individual interview 

           full-time study 

Regionální environmentální správa – 
RES 

Krajinná a aplikovaná 
ekologie tj.: krajinné, právní 
a správní aspekty péče a 
ochrany krajiny a životního 
prostředí, ekologické funkce 
a procesy krajiny 

           prezenční studium 

Regionální environmentální správa 
– DRES (Praha) 

kombinované studium Praha 

Voda v krajině – VK hydraulika, hydrologie, malé 
vodní toky            prezenční studium 

Rozvoj venkova a 
zemědělství 

Prostorové plánování – PP tematicky zaměřený ústní 
pohovor            prezenční studium 

Zemědělská specializace 
Krajinné a pozemkové úpravy – KPU krajinná ekologie, geodézie,  

základy GIS            prezenční studium 

 

Pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je podmínkou 
úspěšně absolvovaný bakalářský studijní obor. Studenti – uchazeči o 

magisterské studium předloží v den přijímací zkoušky originál bakalářského 
diplomu a Diploma Supplementu + kopie k založení. Termín a místo konání 

přijímací zkoušky bude zveřejněno do poloviny května 2016 pouze na 
portálu https://is.czu.cz/prihlaska/.  

 
Na navazující magisterské obory vyučované v českém jazyce jsou přijati ti 

uchazeči z řad absolventů FŽP bez přijímacího řízení, jejichž průměr během 
studia bakalářského studijního oboru FŽP byl do 2,00 včetně. 

 

Ke studiu nebude přijat uchazeč, který byl v minulosti již 3× studentem 
Fakulty životního prostředí ČZU v Praze a ani v jednom případě navazující 

magisterský studijní program, do kterého byl přijat, úspěšně nezakončil 
předepsaným způsobem. Výjimku může povolit děkan fakulty. 

 

https://is.czu.cz/prihlaska/
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Splnění podmínek pro přijetí ke studiu 

V rámci přijímacího řízení je především ověřováno splnění podmínek pro 
přijetí ke studiu. K tomuto účelu uchazeči předkládají následující přílohy: 

 

• originál nebo ověřenou kopii maturitního vysvědčení + kopii k založení. 
Uchazeči, kteří v den přijímací zkoušky nemají vykonanou maturitní 

zkoušku a nemohou tudíž vysvědčení doložit, předloží maturitní vysvědčení 
nejdéle v den konání zápisu ke studiu. Uchazeč, který bude skládat 

maturitní zkoušku během srpna a září, musí doložit maturitní vysvědčení 
nejpozději do 22. září 2016; 

 
• originál nebo ověřenou kopii vysokoškolského diplomu, pokud již řádným 

způsobem ukončil vysokoškolské studium na jiné fakultě nebo vysoké škole. 
 

Vyhodnocení přijímacího řízení a rozhodnutí o přijetí 
Uchazeč je přijat ke studiu, pokud splnil všechny předepsané podmínky 

(zejména podmínku dosažení předepsaného stupně vzdělání), uhradil 
stanovené správní poplatky a jeho přihláška byla shledána bez zjevných 

závad. 

Uchazeči, kteří budou přijímací komisí navrženi k přijetí, budou o tomto 
stavu informováni pouze prostřednictvím webového portálu 

https://is.czu.cz/prihlaska/. Originální doklad Rozhodnutí o přijetí obdrží 
uchazeč osobně v den zápisu ke studiu, po předložení dokladů o předchozím 

vzdělání (maturitní vysvědčení/diplom a Diploma Supplement). 
 

Termín zápisu stanoví děkan. Ze zápisu je třeba omluvit se do 5 pracovních 
dnů od data zápisu. Náhradní termín zápisu není nárokový. 

Uchazeč, který bude skládat maturitní zkoušku během srpna a září, musí 
doložit maturitní vysvědčení nejpozději do 22. září 2016. 

                                                                                                           
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. 

děkan Fakulty životního prostředí 
 

Schváleno Akademickým senátem FŽP dne 11. listopadu 2015. 

 
Přiložen soubory ke stažení 

 Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí 2016/17 
 Maximální počty přijímaných studentů 

 Okruhy otázek k přijímacímu řízení - bakalářské obory 
 Okruhy otázek k přijímacímu řízení - navazující magisterské obory 

 Matematika - vzorový test 
 Chemie - vzorový test 

 Biologie - vzorový test 
 Postup pro podání přihlášky ke studiu na ČZU 

 

https://is.czu.cz/prihlaska/
http://dl.webcore.czu.cz/file/TUk3VWxJOUo5TWM9
http://dl.webcore.czu.cz/file/YzBKdlA1UWRmSFE9
http://dl.webcore.czu.cz/file/VExCYUY3MnBjY2M9
http://dl.webcore.czu.cz/file/MlpOWlF3Q3BtbUU9
http://dl.webcore.czu.cz/file/RmViVlVlZ2ppSjQ9
http://dl.webcore.czu.cz/file/dTZmOVZjYTAyclk9
http://dl.webcore.czu.cz/file/a0tlVWNUZld4Zmc9
http://dl.webcore.czu.cz/file/cXV4dXV0WmwwaTg9
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Nezájem mladých lidí o zemědělství chtějí 

změnit sami zemědělci. Připravili pro ně 
pracovní sešity a budou je vozit na farmy 

Brno/Nová Ves - Nedostatek kvalifikované pracovní síly v zemědělství a také 

nezájem české veřejnosti o rozvoj zemědělství trápí zemědělce také v Nové 
Vsi u Ivančic. Připravili proto projekt pro základní školy v regionu, který má 

za cíl oslovit děti na základních školách a ukázat jim zemědělství jako 
perspektivní obor. 

„Musíme začít už u dětí a pěstovat v nich vztah k zemědělství. Proto jsme 

připravili pro základní školy v našem regionu projekt, který má dětem i 

učitelům a také rodičům ukázat význam zemědělství. Nyní oslovujeme 
jednotlivé základní školy a domlouváme u nich praktické workshopy, kde 

dětem přiblížíme české zemědělství,“ popisuje ředitel družstva v Nové Vsi 
Lukáš Jurečka a dodává, že během školního roku vypraví pro děti autobus, 

který je přiveze do družstva. Tam pro ně bude připravený program tak, aby 
na vlastní oči viděly a vyzkoušely si, jaké té je starat se o hospodářská 

zvířata a že současné zemědělství není o vidlích, ale o moderních strojích a 
zařízení. 

Začarovaný kruh českého zemědělství může rozmotat aktivní práce 
s dětmi 

Úbytek studentů na zemědělských oborech jde ruku v ruce s nezájmem 
mladých lidí o zemědělství a také s tím, že zemědělské podniky se v 
dohlednu budou vážně potýkat s nedostatkem zaměstnanců. 

Zemědělský svaz České republiky se inspiroval v Irsku, které se také potýká 

s nezájmem o zemědělství. Pro základní školy od 1. do 9. třídy přeložili a 

vytiskli pracovní sešity, které atraktivní vzdělávací formou budují vztah dětí 
k zemědělskému oboru. „Chceme základní školám pracovní sešity darovat 

a zároveň s nimi aktivně a pravidelně udržovat kontakt. Věřím, že školní 
výuka na statku, v kravíně, na poli či v traktoru zaujme děti mnohem víc, 

než obrázky a videa na promítacím plátně,“ slibuje si od projektu Lukáš 
Jurečka, který se chystá od nového roku 2016 objíždět základní školy v 

regionu. 

Družstvo v Nové Vsi ročně vyprodukuje 3,3 mil. litrů mléka a 2500 tun 
obilovin. Zaměřuje se na výrobu mléka a výrobu elektřiny z vlastní 

bioplynové stanice, která zpracovává rostlinné produkty.  V současné době 
zaměstnává 37 lidí. Je členem Zemědělského svazu ČR. 

  

Eva Fruhwirtová 
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