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MOST | Ačkoli není Mostecko vyhláše-
nou zemědělskou oblastí, pěstování plo-
din i chovu dobytka se tu docela daří.
Zemědělcům v jejich snažení pomáhá
i okresní agrární komora (OAK). „Za-
bezpečujeme aktuální služby pro čin-
nost zemědělců tak, aby měli potřebné
informace pro řízení svého podnikání,“
říká předsedkyně Ludmila Holadová,
v organizaci působí od jejího vzniku.

Jak často vaše služ-
by zemědělci vyu-
žívají?
Aktuální informace
využívají zemědělci
denně na našich
webových stránkách

www.kisuk.cz. Každý pátek pak obdrží
naši členové týdenní souhrnné informa-
ce. Máme zavedeny konzultační dny s
akreditovanou poradkyní, pomáháme
jim při vyřizování písemností, žádostí,
odvolání na úřadech atd. Řadu informa-
cí se dozví také na seminářích.

V OAKMost se pohybujete od začát-
ku vzniku. Jste na něco pyšná nebo
se můžete něčím pochlubit?
Ano, stála jsem při vzniku Okresní
agrární komory Most v roce 1993 a pra-
cuji v ní dodnes. Tuto činnost jsem vy-
konávala vedle svého zaměstnání a po-
moc zemědělcům stále beru jako svého
velkého koníčka a poslání. Jsem pyšná
na to, že se nám podařilo stmelit země-
dělce bez ohledu na právní formu,
máme zde řadu soukromě hospodaří-
cích zemědělců s menší výměrou, ale
také velké společnosti.

Mostecko se bere hlavně jako prů-
myslová oblast. Jakému zeměděl-
skému odvětví se tady daří?
Daří se tu především rostlinné výrobě,
půda je stále stejná. V živočišné výrobě
však po roce 1989 byl hospodářský ma-
jetek vydáván na restituce, a tím se zru-
šila většina stájí a hospodářských objek-
tů. Všechny dojné krávy byly po privati-

zaci zlikvidovány. V současnosti se
však i tady daří rozvíjet živočišnou výro-
bu, rozšiřuje se masný dobytek.

Jaký byl pro zemědělce letošní rok?
Sucho se samozřejmě promítlo i na Mos-
tecku, i když zpočátku jsme viděli tu nej-
horší variantu. Postupem sklizně se situ-
ace změnila k lepšímu, takže průměrný
hektarový výnos u obilovin bude cca
o 10 % menší než loni. Jsou ale oblasti,
kde jsou výnosy velmi nízké, zejména
u zemědělců pod Krušnými horami.
Žně končí, zemědělci postupovali vel-
mi rychle, ale aby sklizeň byla ukonče-
na v polovině srpna, to tady nebývá zvy-
kem. Z obilovin se nejlépe dařilo pšeni-
ci ozimé a ječmenu jarnímu. Tyto dvě
plodiny jsou velice kvalitní. Výnosy řep-
ky, kterou sucho velmi zasáhlo, jsou
však o cca 25 % nižší než loni.

Existují různá ocenění pro regionál-
ní potraviny Ústeckého kraje nebo
Nejlepší potravinářský výrobek Ús-
teckého kraje. Kolik takových oce-
nění mají výrobky z Mostecka? Má
to pro ně smysl?
Právě okresní agrární komora je koordi-
nátorem obou soutěží. Slavnostní vy-
hodnocení obou soutěží proběhne na vý-
stavišti Zahrada Čech v Litoměřicích

15. září. Budeme tam mít vlastní stánek
s výstavkou vítězných výrobků, ochut-
návkou i přímým prodejem. Potravináři
z Mostecka a Teplicka se umisťují
v těchto soutěžích velmi dobře a v loň-
ském roce získali osm ocenění. Dohro-
mady za osm, respektive deset let trvání
soutěží, získali už 65 ocenění, a to je tře-
tí pořadí z okresů Ústeckého kraje.

Využívají zemědělci zrekultivované
plochy? Všeobecně známé jsou vini-
ce. Dají se plochy využívat i jinak?
Vinice na rekultivovaných plochách za-
kladatele vinařství Ivana Váni jsou vel-
mi známé. O rekultivované plochy je
velký zájem. Zemědělci je například vy-
užívají k pěstování obilovin.

Jsou nějaká omezení kvůli těžbě?
Nemám informace, ale s důlními podni-
ky velmi dobře komunikujeme, snaží se
nám vycházet vstříc.

Jak vypadalo zemědělství na Mos-
tecku ještě před masivním rozšíře-
ním těžby? Např. ze sadů v údolí
Labe putovaly ještě na začátku
20. století do zahraničí jablka, třeš-
ně, meruňky. Mohli se i zdejší pěsti-
telé něčím podobným pochlubit?
Mostecko byla krajina, která se vyzna-

čovala i ovocnářstvím na úrovni, pěsto-
valy se zde všechny druhy ovoce, jabl-
ka, velmi známé hrušky Koporečky,
třešně, višně, angrešt, broskve, jahody,
maliny atd. I odtud putovalo ovoce do
zahraničí. V současné době jsou však
větší ovocné sady pouze v Chrámcích,
kde se pěstují hlavně hrušky, třešně, viš-
ně a jablka, která se používají hlavně ke
zpracování na pálenky, křížaly, džemy
a mošty ve vlastní výrobě. Ostatní sady
zanikly.

Co je v současné době pro zeměděl-
ce největším problémem?
Největší zátěží, nejen pro zemědělce
a potravináře, je nadměrná byrokratická
zátěž, která se rok od roku zvyšuje. Stá-
le se na všech místech skloňuje snížit
byrokracii, ale ona se rozšiřuje čím dál
víc a víc. Už jsme všichni s tímto sta-
vem otráveni a rezignujeme. Nevím,
kdo to vyřeší.

Cítíte vůbec nějakou podporu?
Hodně nás podporuje a fandí nám vede-
ní Ústeckého kraje, bez něj bychom ne-
mohli realizovat takovou spoustu akcí.
Děkuji ale hlavně všem našim zeměděl-
cům a potravinářům za jejich úsilí o roz-
voj zemědělství a potravinářství a za to,
jak obstáli ve všech situacích.

Po privatizaci hospodářských majetků po roce 1989 nezůstal na Mostecku ani jeden větší chov dojných krav. Nyní se
situace obrací k lepšímu. FOTO | MARTIN ADAMEC

Ludmila Holadová radí
a pomáhá zemědělcům
přes dvacet let. Stála
u vzniku okresní
hospodářské komory
v Mostě.
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„Zemědělcům škodí byrokracie
víc než rozmary počasí“


