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Plánujete oslavu, svatbu, abiturientský sraz? Zařizujete firemní večírek, školení, konferenci?
Chcete zajít s přáteli na kávu či oběd?

Hotel Budweis**** nabízí kromě restaurace s kapacitou až 120 osob, a letní terasy také
konferenční sál pro100osoba salonekpro30osob. Pohoštění dleVašehopřání zajistíme formou
servírovanéhomenu nebo rautu.

Adresa: Mlýnská 6,
370 01 České Budějovice

← Ubytování – 60 dvoulůžkových pokojů

← Restaurace s kavárnou, letní terasa

← Konferenční prostory – sál, salonek

← Parkování u hotelu, podzemní ga

← Wi-Fi připojení v celém hotelu

Web: www.hotelbudweis.cz
Provozní doba: denně 7:00-22:00

Tel.: +420 389 822 111
E-mail: info@hotelbudweis.cz

aráže

INZERCE

Jak si letos stojí zeměděl-
ci v kraji, popisuje ředi-
telka agrární komory
Hana Šťastná.

Jak letos zatím v jižních Čechách vy-
padají výnosy při žních?
Průměrný výnos u obilovin činí 5,6
tuny z hektaru, což je o šest procent
méně než vloni. Zejména jařin se kvůli
červnovému suchu urodilo méně.

A co třeba řepka či mák?
Meziroční pokles výtěžnosti u řepky
dosahuje 13 procent. U této hlavní olej-
niny navíc hlásí producenti nedosta-
tečnou olejnatost kvůli nedostatku
vláhy v hlavním vegetačním období.
Ani maková pole vizuálně nedávají zá-

minku k optimistickému odhadu vý-
těžnosti.

Jaké obiloviny a další plodiny patří
v kraji k těm nejzastoupenějším?
Plochy oseté obilovinami v Jihočes-
kém kraji letos dosáhly výměry 133 ti-
síc hektarů, z téměř 60 procent okupo-
vaných pšenicí ozimou a ze 13 procent
ozimým ječmenem. Řepka se tu letos
rozkládala na 18 procentech osevních
ploch a řadí kraj na druhou příčku v re-
publice. Z hlediska mezikrajového
srovnánímá region také významné po-
stavení v pěstování triticale, žita, jete-
le, jednoletých pícnin, brambor a lus-
kovin. Potěšujícím trendem je mezi-
roční třicetiprocentní zvětšení ovesné-
ho teritoria. Za dobré znamení považu-
ji, že letos osevní plochy v kraji po-
prvé od roku 2005 neklesly.

Daří se zastavit i propad živočišné

výroby a výrobymasa?
Stavy všech přežvýkavců se v našem re-
gionu oproti loňsku mírně zvýšily, cho-
vy drůbeže dokonce o 23 procent.
Nicméně nejúspěšnějším a nejšťastněj-
ším podnikem živočišné výroby bude
letos asi nejmenovaný zemědělský pod-
nik z Písecka, pokud od něj opravdu
stát vykoupí vepřín v Letech. Byť jde
v tomto případě o pietní důvod, v ko-
nečném důsledku povede k dalšímu
úbytku jihočeských prasat, jejichž chov
je tu brutálně utlumován dlouhodobě.

Brutálně? To je propad třeba o po-
lovinu?
Bohužel je ještě citelnější. Nejhlubší
propad se týká chovu prasnic, kterých
se zde momentálně nachází o 78 pro-
cent méně než v roce 2001. Po dvoule-
tém poklesu cen pod výrobní náklady
se v současnosti jakž takž daří resusci-
tovat producenty mléka a dočasně se

vyplácí i prodej vepřového masa.
Přesto chovatelů hospodářských zví-
řat dlouhodobě ubývá. Jsou omezová-
ni dlouhodobými biologickými proce-
sy, čímdál vrtkavějším počasím, potře-
bou vysokých investic, dumpingový-
mi dovozy potravin, nedostatkem pra-
covních sil, nesčíslnými zákonnými
požadavky i diktátem tržních řetězců.

Jakým způsobem agrární komora
může krotit uvedená omezení?
Dobu březosti krávy ani počasí komo-
ra určitě neovlivní, ale o zjednodušení
legislativy, dotačních pravidel, o kro-
cení úředního šimla a o umravňování
nadnárodních maloobchodních řetěz-
ců se samozřejmě za podpory členské
základny snažíme neustále. Také
o propagaci kvalitních regionálních
potravin formou projektu Chutná hez-
ky. Jihočesky.
— Ludmila Mlsová

Kraj: 133 tisíc hektarů obilovin
Domapyminipivovarů


