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ČINNOST KIS KARLOVARSKÝ KRAJ V OBDOBÍ 
ČERVENEC–ZÁŘÍ 2017

DEN ZLÍNSKÉHO KRAJE 2017

Poradenské centrum personálně využívá 

pro poradenskou činnost odborné učite-

le SZeŠ Dalovice, kteří všichni působili 

před nástupem do školy v zemědělské 

praxi a i v současné době se věnují 

vlastní poradenské práci v regionu jako 

soukromé osoby. V případě potřeby 

spolupracují s poradenským centrem 

externí poradci z řad Regionální agrární 

komory a poradci akreditovaní při MZe, 

případně poradenskými kapacitami 

svazu ekologických zemědělců PRO-BIO 

se sídlem v Šumperku.

V průběhu měsíců července až října se 

poradenská práce soustředila především 

do těchto oblastí:

AEK dotace – podmínky jednotlivých 

dotačních titulů, termíny sečí, limity do-

daného dusíku, zatravňování orné půdy

Zpracování vlastní zemědělské pro-
dukce – konzultace ohledně možnosti 

registrace nebo schválení vlastního 

provozu, místní regionální značení, regi-

onální soutěže výrobců potravin

Evidence ekologicky hospodařící 
farmy – příprava farmy před pravidelnou 

kontrolou ze strany kontrolní organiza-

ce – evidence krmiv, evidence podávání 

léčiv, vyplnění karet honů

Evidence konvenční farmy – kontrola 

a pomoc vypracování povinných evidencí 

farmy v rámci Cross-compliance, přípra-

va na kontrolu CC, evidence hnojení, 

havarijních plánů, pohotovostních plánů, 

povolení k odběru vod, vypracování 

tabulky ekologické újmy

Evidence hnojení a Nitrátová směrnice 

– poradenství v oblasti termínů hnojení, 

limitů hnojení, výpočtů množství dusíku 

dodaných pastvou

Program rozvoje venkova – příprava 

projektů pro 5. kolo, komunikace se SZIF 

při sporných projektech, vedení jednot-

livých projektů, doplňování požadavků 

SZIF, dokládání povinných a nepovinných 

příloh k žádosti.

Zelená nafta – Ve spolupráci s Krajskou 

celní správou byla organizována školení 

– workshopy v učebně výpočetní techni-

ky s cílem naučit zemědělskou veřejnost 

podávat hlášení o zelené naftě prostřed-

nictvím PC. Zodpovídány byly také dotazy 

ohledně nově zavedeného režimu zelené 

nafty i pro práce v živočišné výrobě 

a po zavedení nové směrnice byl potřeba 

výklad tohoto nového legislativního 

dokumentu.

Poradenská práce probíhá v rámci osob-

ních konzultací nebo na základě telefo-

nických a e-mailových dotazů ze strany 

zemědělců. Zemědělská veřejnost má 

k dispozici každý den telefonní linku 

jednoho z poradců, který je schopen 

operativně řešit základní problémy 

a požadavky nebo v případě potřeby spojí 

zástupce farmy s odborníkem na danou 

speciální problematiku. V případě, kdy je 

třeba řešit problém nebo tvorbu evidencí 

přímo na farmě, pracovníci poradenské-

ho centra dojíždí přímo do podniku 

a požadavek je řešen na místě. 

Semináře jsou KIS pořádány podle 

aktuální potřeby s ohledem na potřeby 

zemědělců. V monitorovaném období 

byly spoluorganizovány (ve spolupráci se 

svazem PRO-BIO a Bioinstitutem o.p.s) 

tři semináře, a to na zpracování mléka 

a výrobu sýrů, na výrobu biouzenin a na 

šetrné hospodaření farmy s vodou.

Pokračování práce poradenského centra 

při Střední zemědělské škole zeměděl-

ské podnikatelské subjekty využívají ve 

stále větší míře, protože zemědělská 

veřejnost si na tento styl předávání infor-

mací, upozorňování na případné problé-

my a řešení vzniklých problémů zvykla a 

vzhledem ke složitosti platné legislativy 

se bez práce poradců neobejde.

Zdeněk Perlinger

Také se zde účastnily střední školy se za-

měřením na zemědělství nebo potravinář-

ství. Návštěvníci měli možnost vychutnat si 

tento den všemi smysly. Mezi nabízeným 

sortimentem škol z regionu si návštěvníci 

mohli pochutnat na zelňačce, uzeném 

masu s  trnkovou omáčku, bramborových 

knedlíčcích, dále škvarkové pomazánce 

a mrkvových šátečcích, báleších, ale i oce-

něných vínech značkou TOP-víno Slovácka.  

Představili se i rybáři, myslivci, včelaři, ko-

vářští umělci. K tomu všemu se představila 

desítka hudebních souborů a vše završilo 

vystoupení Hradišťanu s Jirkou Pavlicou. 

Návštěvníci měli možnost vychutnat si 

tento den všemi smysly.  Členka rady Zlín-

ského kraje Margita Balaštíková poděko-

vala za účast na akci slovy: „V našem kraji 

žije řada velmi schopných a pracovitých lidí 

a to kraj činí bohatým a zajímavým. Vy jste 

jeho součástí, jeho kořením. Tvoříte spo-

lečně jeho dobré jméno, rozvíjíte regionální 

ekonomiku, společné vztahy a společně 

vytváříte atmosféru, ve které žijeme 

a vychováváme své děti. Vaší práce si vá-

žím a patří Vám za ně mé poděkování.“

Jana Brázdilová, foto archiv AK Zlín

KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO POKRAČOVALO V LETNÍM A PODZIMNÍM OBDOBÍ V PORADENSKÉ ČINNOSTI MEZI 
ZEMĚDĚLSKOU VEŘEJNOSTÍ. PORADENSKÁ PRÁCE JE PROVÁDĚNA PORADCI SDRUŽENÝMI PŘI PORADENSKÉM CENTRU NA 
ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE, NĚKTERÉ FARMY LEŽÍ V PLZEŇSKÉM A ÚSTECKÉM KRAJI. PROVOZ ZAJIŠŤUJE STŘEDNÍ 
ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA DALOVICE VE SPOLUPRÁCI S REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMOROU.

I KDYŽ POŘADATELŮM DNE ZLÍNSKÉHO KRAJE 2017 NEPŘÁLO POČASÍ, PREZENTOVALO SE V JEHO RÁMCI 8 VÝROBCŮ 
POTRAVIN ZLÍNSKÉHO KRAJE, KTEŘÍ BYLI OCENĚNI ZNAČKOU REGIONÁLNÍ POTRAVINA ZLÍNSKÉHO KRAJE A DALŠÍCH 
20 VÝROBCŮ, KTEŘÍ SI PŘIŠLI PŘEVZÍT OCENĚNÍ PERLA ZLÍNSKA ZA ROK 2017. 
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JIHOČESKÁ KOMORA INFORMUJE NA DÁLKU 
I ZBLÍZKA, VYDALA SBORNÍK ŠKOL A INICIOVALA 
VÝVOJ ELEKTRONICKÉHO TRHU S OBILÍM

TRADIČNÍ SEMINÁŘ POČASÍ, POJIŠTĚNÍ A PGRLF 

V souladu s plánem činnosti Projektu 

regionální přenos informací úřad komory 

během září zorganizoval na Písecku 

seminář věnovaný prezentaci dotací, pří-

spěvků a grantových schémat poskytova-

ných místním zemědělcům, lesníkům 

a včelařům z rozpočtu Jihočeského 

kraje. V Jindřichově Hradci ve stejném 

měsíci připravila workshop na téma 

Trestní zodpovědnost právnických osob.

„Tato akce přinesla komoře zpětnou 

vazbu v podobě požadavku na zpracování 

vzorových dokumentů základního „cri-

minal compliance“ za účelem prevence 

možného postihu fi rem. Takže jsme si 

již u advokátní kanceláře objednali sepis 

vzoru interního řádu, statutu pověřeného 

pracovníka a stručného komentáře 

k užití zmíněných vzorů,“ popisuje 

Hana Šťastná, ředitelka Regionální 

agrární komory Jihočeského kraje další 

přínosy školení. Doplňuje, že na základě 

dalšího podnětu ze strany pravidelných 

uživatelů informačních služeb Krajského 

informačního střediska pro rozvoj ze-

mědělství a venkova Jihočeského kraje, 

iniciovala sérii jednání s analytickými 

experty a vývojáři softwaru na tvorbu 

elektronického monitoringu obchodu 

s obilím v Jihočeském kraji s potenciá-

lem pro agregaci nabídek za účelem 

silnější vyjednávací pozice sdružených 

pěstitelů na společném trhu EU.

O pestrosti aktivit zastřešených národ-

ním dotačním titulem 9.F.e na základě 

letošních Zásad MZe svědčí výčet dalších 

„podzimních“ workshopů v jižních Če-

chách. Zemědělci využívali ke vzdělávání 

třeba pozvánky na seminář osvětlující 

problematiku registru sadů a hnojiv 

v Portálu farmáře či na workshop s ná-

zvem Ochrana pracovníků zemědělská pr-

vovýroby, který se uskutečnil ve spolupráci 

s krajskou hygienickou stanicí. Diskusi, 

vyúsťující v racionální odpor ke stávajícímu 

návrhu novely vyhlášky z dílny Minister-

stva životního prostředí, vynikl workshop 

věnovaný protierozní problematice.

Vzdělávání regionálních výrobců potravin 

a provozovatelů agroturistiky umožnily 

říjnové workshopy poukazující na 

efektivní využití moderních médií 

k propagační činnosti a seznamující 

s rezervačními systémy a také osvěta 

marketingové síly funkčních potravin. 

Aktuálními informacemi o průběhu 

Reformy Společné zemědělské politiky 

chystané po roce 2020 oplýval seminář 

realizovaný předposlední říjnový den 

v Hluboké nad Vltavou. „Počátkem 

listopadu nás potěšil velký zájem 

o účast na seminářích prezentujících 

nové vědecké poznatky o regeneraci 

poškozených půd nebo legislativní ak-

tuality ze sféry značení potravin. Během 

hodnoceného období se nám podařilo 

vydat aktualizovaný Sborník jihočeských 

zemědělských středních škol a učilišť 

a momentálně připravujeme vydání 

Jihočeského zemědělského kalendáře 

pro příští rok. Kromě jiného jsme na 

webových stránkách agroreport.cz 

a v dalších internetových i tištěných 

médiích uveřejnili zhruba sto příspěvků, 

z toho minimálně polovinu vlastních. 

Téměř denně rozesíláme informace 

uživatelům z naší databáze elektronickou 

poštou. Pravidelně, na základě potřeby 

zejména odborné veřejnosti, poskytujeme 

osobní, ale též telefonické nebo e-mailo-

vé konzultace. Každý měsíc zajišťujeme 

v kraji konzultace s akreditovaným porad-

cem Ministerstva zemědělství,“ uzavírá 

vyčerpávající přehled služeb souvisejících 

s nediskriminačním přenosem odborných 

informací v regionu Hana Šťastná.

Zuzana Skořepová, 

foto: archiv RAK Jihočeského kraje

Často býváme svědky toho, že média 

veřejně propagují zemědělce jako věčné

stěžovatele ať prší, sněží nebo svítí 

sluníčko. A i to je jeden z cílů našeho 

semináře – propojovat světy zemědělství 

a nezemědělské veřejnosti, v tomto pří-

padě informovat ony známé osobnosti 

o aktuálních problémech našeho oboru. 

Trend poslední doby je ekologie a „ze-

lenání se“. Přitom velké farmy nejsou 

nutně zlem a rozhodně nedevastují půdu, 

jak jim je často vyčítáno, ale zpět k semi-

náři. RNDr. Taťána Míková je profesionál, 

což bylo patrné z její poutavé přednášky. 

I ona uznala, že počasí je alfou a omegou 

zemědělců a i ona uznala, že aktuální 

předpovědi jsou pro ně velmi důležité. 

Pro meteorology je to stále ještě oříšek. 

Předpovědět přeháňku či bouřku v min. 

rozlišení např. 102 km. Každopádně 

máme šanci do budoucna díky zlepšují-

cím se technologiím. Také excesy počasí, 

které zažíváme, budou asi častějším 

jevem. Budiž nám útěchou, že tornáda 

v takové razanci, jako sledujeme v jiných 

zemích, u nás nebudou. Sucho, které 

je skloňováno už třetím rokem, proto-

že se stále zvětšuje, to bylo téma pro 

odborníka z Akademie výzkumu globální 

změny AV ČR, v.v.i. Mgr. Petra Štěpánka, 

Ph.D. Portál Intersucho, který vznikl na 

základě informací z terénu, je založen na 

vazbě mezi zemědělci a výzkumníky. Je 

však nutné zapojit ještě více zemědělce, 

aby byla vyšší hustota míst, odkud 

informace přicházejí. Vždyť to známe,

Pardubicko je typickým příkladem, kdy 

na jednom poli je různá kvalita půdy daná 

podložím. Excesy počasí hravě zmaří sna-

žení zemědělců během chvilinky. Je úplně 

jedno, jestli to bude mráz na jaře, kroupy 

v létě nebo zmiňované sucho. Slovo dostali 

také zástupci zástupci pojišťoven.

Seminář ukončil svojí přednáškou 

předseda představenstva Podpůrného 

a garančního rolnického a lesnického 

fondu (PGRLF) Ing. Zdeněk Nekula. 

Tématem byl PGRLF jako partner pro 

rozvoj podnikání na venkově za každého 

počasí. Padla zajímavá čísla o činnosti 

PGRLF a konkrétně u podpory zeměděl-

ského pojištění za rok 2017 je odhadová-

na stejná výše podpory jako za rok 2016. 

Co všem zúčastněným chybí a dotklo by 

se téměř všech, je Fond těžko pojisti-

telných rizik (FTPR). To také vyplynulo 

z diskuze, do které se aktivně zapojil 

náš host – radní Pardubického kraje pro 

životní prostředí, zemědělství a venkov 

Ing. Václav Kroutil.

Vladimír Šabata

VYDATNOU PORCÍ BEZPLATNÝCH INFORMACÍ NABÍDLA JIHOČESKÁ AGRÁRNÍ KOMORA V PRVNÍCH TŘECH POPRÁZDNINOVÝCH 
MĚSÍCÍCH ZÁJEMCŮM O LEPŠÍ ORIENTACI V ŘADĚ ODBORNÝCH TÉMAT SOUVISEJÍCÍCH S KONKURENCESCHOPNOSTÍ 
ZEMĚDĚLSKÝCH A ZPRACOVATELSKÝCH SUBJEKTŮ PŮSOBÍCÍCH V REGIONU.

SEMINÁŘ „3P“, JAK HO RÁDI PŘEZDÍVÁME, TEDY POČASÍ, POJIŠTĚNÍ, PGRLF, SE STAL JIŽ TRADIČNÍ AKCÍ V PARDUBICKÉM KRAJI. 
KAŽDÝ ROK SE SNAŽÍME DO NAŠEHO KRAJE PŘIVÉST ZAJÍMAVÉHO A ZNÁMÉHO ODBORNÍKA S VAZBOU NA POČASÍ. 
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VČELAŘI SE SEŠLI V PLASÍCH

KRAJSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE DÁLE KOMUNIKUJE

Seminář pořádala Agentura venkova o.p.s. 

Plzeň ve spolupráci s Gymnáziem a Střed-

ní odbornou školou v Plasích. Organizačně 

se podílel i Včelařský spolek Plasy.

Seminář vedl pan Ladislav Toman 

z Nýrska, dlouholetý chovatel včelích 

matek a odborník, který si své teoretické 

zkušenosti ověřuje prakticky. I proto bylo 

jeho vystoupení vnímáno velmi pozitivně 

všemi zúčastněnými, z nichž většina byla 

rovněž zkušenými včelaři. 

Dověděli se novinky z oblasti legislativy, 

např. že již není nutné nahlašovat obec-

ním úřadům stanoviště včelstev, ale 

i z chovatelské praxe: výběr včelích ma-

tek, úlů, hledání trubčích shromaždišť, 

způsoby krmení a zaléčování včelstev 

a mnoho dalšího. Zajímavá byla i infor-

mace o zkušenostech s chovem čmeláků 

a zdůrazněna byla především nezastu-

pitelná role včel i dalších opylovačů pro 

zemědělství a celkově pro zajišťování 

obživy pro lidi i zvířata.

O tom, že byla akce vnímána velmi pozi-

tivně, svědčí skutečnost, že se seminář 

kvůli diskuzi a odpovědím na dotazy 

protáhl o další hodinu oproti plánované 

době. Dle reakce Mgr. Jiřího Novot-

ného, předsedy plaského včelařského 

spolku, nebyl určitě pan Ladislav Toman 

v Plasích na včelařské vzdělávací akci 

naposledy.

Pavel Bulín,

foto: archiv Agentura Venkova o.p.s. 

Plzeň

20. 9. 2017 – Program rozvoje venkova 

5. kolo, SZIF, Slezská, Praha 2. Seminář 

byl zaměřen na operace: Investice do 

zemědělských podniků, zpracování 

a uvádění na trh zemědělských produktů. 

Přednášející Ing. Lubomír Tomek se také 

zaměřil na fi nanční zdraví a na zkuše-

nosti s výběrovými řízeními. Výběrové 

řízení probudilo čilou diskusi. Přednáše-

jící účastníky upozornil na časté chyby 

v projektech, v žádostech o proplacení, 

ale hlavně ve výběrovém řízení. Semináře 

se účastnilo 45 lidí.

11. 10. 2017 – „Informační podpora 

pro zemědělce v rámci implementace 

směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová 

směrnice) v ČR spojené s výživou rostlin, 

hnojení a hospodaření s ohledem na 

ochranu vody půdy a ovzduší, Katusice 

(Mladá Boleslav). Semináře se zúčastnilo 

45 lidí. Přednášejícím byl Ing. Jan Klír, 

Výzkumný ústav rostlinné výroby. 

12. 10. 2017 – „Informační podpora 

pro zemědělce v rámci implementace 

směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová 

směrnice) v ČR spojené s výživou rostlin, 

hnojení a hospodaření s ohledem na 

ochranu vody půdy a ovzduší, Poštovní 

4, Příbram V. Semináře se zúčastnilo 

31 lidí. Přednášejícím byl Ing. Jan Klír, 

Výzkumný ústav rostlinné výroby.

17. 10. 2017 – „Informační podpora 

pro zemědělce v rámci implementace 

směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová 

směrnice) v ČR spojené s výživou rostlin, 

hnojení a hospodaření s ohledem na 

ochranu vody půdy a ovzduší, Lubenská, 

Rakovník. Semináře se zúčastnilo 44 lidí. 

Přednášejícím byl Ing. Jan Klír, Výzkum-

ný ústav rostlinné výroby.

2. 11. 2017 – Pozemkové úpravy – odbor-

ný seminář pro studenty ČZU, možnost 

fi nancování z PRV, ČZU v Praze Suchdol. 

Počet účastníků 51.

7. 11. 2017 – (Ochrana půdy, inovace 

ochrany půdy, eroze, pedologie, ochrana 

půdy před zábory, limity využití půdy, pro-

tierozní kalkulačka). Seminář se usku-

tečnil v Příbrami. Přednášejícími byli 

Ing. Marek Batysta, Ph.D  Ministerstvo 

zemědělství, Odbor strategie a trvale 

udržitelného rozvoje, Oddělení  ochrany 

půdy a Mgr. Jiří Brázda, Výzkumný ústav 

meliorací a ochrany půdy.    

8. 11. 2017 – Seminář pro začínající 

zemědělce Začínáme podnikat v země-

dělství. Cílem semináře bylo přiblížit 

mladým lidem problematiku podnikání 

v zemědělství se zaměřením na chov 

mléčného skotu. Byly představeny 

dotační možnosti v agrárním sektoru 

s akcentem na Program rozvoje venkova 

2014+. Seminář se uskutečnil v aule 

SZeŠ Boučkova 355/49, Poděbrady. 

Účastníků bylo 85.

14. 11. 2017 – Pozemkové úpravy – 

odborný seminář/workshop pro obce, 

zemědělce. Seminář měl za cíl přiblížit 

účastníkům přípravu a realizaci pozem-

kových úprav a jejich přínos pro obec 

i krajinu. Seminář se uskutečnil v loka-

litě obce Katusice, kde byly pozemkové 

úpravy realizovány. V rámci semináře 

byli účastníci seznámeni se zkušenostmi 

jednotlivých vystupujících s operací 4.3.1 

Pozemkové úpravy Programu rozvoje 

venkova 2014–2020. Přednášejícími 

byli: Ing. M. Benda – Celostátní síť pro 

venkov, Ing. M. Pochop – Výzkumný ústav 

meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Ing. 

Jiří Novotný – Státní pozemkový úřad, 

pobočka Mladá Boleslav, Blahoslav Jírů 

– starosta obce Chotětov, Ing. Michal 

Pochop – Výzkumný ústav meliorací 

a ochrany půdy, v.v.i.

14. 11. 2017 – „Vrácení daně z minerál-

ních olejů použitých pro zemědělskou 

prvovýrobu ve světle novely zákona 

o spotřebních daních“ (zelená nafta, 

problematika pěstování máku a konopí 

z pohledu celní správy). Poštovní 4, 

Příbram V. Přednášející zaměstnanci 

daňového odboru celní správy. Semináře 

se účastnilo 46 lidí.

Dne 15. 11. 2017 proběhl odborný 

seminář „Manažerské fórum zemědělců, 

potravinářů a venkova Středočeského 

kraje a Ústeckého kraje“. Tentokrát se 

fórum uskutečnilo v Žatci. Každý měsíc 

je na různých místech ve Středočeském 

kraji přítomná akreditovaná poradkyně 

Ing. Jaroslava Šamsová. V rámci konzul-

tačních dnů byla k dispozici v Příbrami, 

Rakovníku, Mladé Boleslavi a Kutné 

Hoře. Nejen v průběhu konzultačních ho-

din je možné navštívit se svým dotazem 

kancelář KIS, Poštovní 4, Příbram V, 

2. patro. Konzultační hodiny jsou uveřej-

něny na webu www.kis-stredocesky.cz. 

Dotazy je možné zodpovědět mailem 

i telefonicky – kis.stredocesky@atlas.cz, 

tel: 721 315 260. Funkční je hot-line 

721315260.

Gabriela Jeníčková

TÉMĚŘ ČTYŘICET VČELAŘŮ ZE SEVERNÍHO PLZEŇSKA SE SEŠLO V SOBOTU 4. LISTOPADU 2017 VE STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE 
V PLASÍCH NA SEMINÁŘI NA TÉMA VÝZNAM VČELAŘSTVÍ PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV.

PODZIM VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH JE KAŽDOROČNĚ VE ZNAMENÍ SEMINÁŘŮ. NĚKTERÉ SEMINÁŘE JSOU FINANCOVÁNY 
Z DOTAČNÍHO PROGRAMU 9.F.E MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ, NĚKTERÉ ZE SÍTĚ PRO VENKOV NEBO Z ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÝCH 
A POTRAVINÁŘSKÝCH INFORMACÍ. VE SPOLUPRÁCI A ZA FINANČNÍHO PŘISPĚNÍ VÝŠE JMENOVANÝCH SUBJEKTŮ KIS 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE, O.P.S. USPOŘÁDAL PRO VŠECHNY ZEMĚDĚLSKÉ PODNIKATELE NA RŮZNÁ TÉMATA NÍŽE UVEDENÉ 
SEMINÁŘE. SEMINÁŘE BYLY BEZ POPLATKU. 
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Poskytované informace se týkají přede-

vším aktuálního dění v kraji, dále pak 

národních a evropských podpor, rozvoje 

zemědělství a venkovského prostoru, 

ochrany spotřebitelů (bezpečnost potra-

vin), informací o zemědělské prvovýrobě 

či ekologickém zemědělství. Pro efektiv-

nější šíření informací, lepší dostupnost 

a zvýšení atraktivity informačního stře-

diska byly v rámci jeho činnosti vytvořeny 

nové webové stránky www.rakkhk.cz.  

Letošní dožínky nabídly pětadvaceti 

tisícům návštěvníků nejen regionální 

produkty, ale i soutěže pro děti a bohatý 

kulturní program. Dožínky sice skrápěl 

v sobotu odpoledne déšť, ale na návštěv-

nosti to nebylo znát. U stánků potravi-

nářů a trhovců se tvořily fronty a lidé 

ochutnávali i nakupovali. Zaplněná byla 

hlediště u pódií, kde se vystřídala řada 

kapel a mažoretky, ale také se oceňovali 

zemědělci a vítězové soutěže Potravina 

a potravinář Královéhradeckého kraje 

2017.

Páteční program dožínek patřil Dni 

propagace zemědělství a hlavně dětem. 

Téměř tisíc dětí ze základních a mateř-

ských škol z celého kraje sbíralo razítka 

za soutěže do herních karet, které byly

druhý den slosovány a na děti čekaly 

pěkné ceny. Seznámit se mohly také se 

zemědělskou technikou, prací se psy, 

drezůrou koní a poznat, jak se stříhají 

ovce či spřádá vlna. Sobotní program 

tradičně zahájil dožínkový průvod s kočá-

rovou jízdou městem. Vyrazil od zimního 

stadionu na Malé a Velké náměstí, poté 

po malém okruhu k Magistrátu města, 

kde se připojily mažoretky a kapela 

s Dóžou – maskotem Královéhradeckých 

dožínek. Slavnostní program dále pokra-

čoval oceněním nejlepších zemědělců 

kraje. Za úspěchy v rostlinné výrobě bylo 

oceněno Zemědělské družstvo Všestary, 

AGRO ŽLUNICE, a.s., společnost s r.o. 

Agro Jaroměř, akciová společnost ZOPOS 

Přestavlky a soukromý zemědělec

 Ladislav Chmelík z Horních Vlčkovic.  

Diplomy za úspěchy v chovu skotu 

převzali představitelé Agrodružstva 

Lhota pod Libčany, AGRO Bystřice, a.s., 

Zemědělského družstva Dolany, Země-

dělského družstva Dobruška a Ing. Jan 

Zuzánek z Bernartic u Trutnova. Oceněny 

byly také úspěchy v chovu prasat, a to 

konkrétně společnost MAVE Jičín, a.s. 

a farma Ovčí Dvůr Mgr. Jana Kováče pře-

devším za šlechtění ovcí a koz. Vítězem

 v kategorii drobnochovatelů se za práci 

ve prospěch Českého svazu chovatelů 

stala ZO ČCH Smidary, která již od roku 

1964 pravidelně pořádá výstavy, které 

jsou na vysoké úrovni. Nejlepší rodin-

nou farmou roku 2017 se stala farma 

rodiny Petra Kareše z Holovous. Zvláštní 

ocenění za významný přínos pro rozvoj 

zemědělství v Královéhradeckém kraji 

bylo uděleno za celoživotní práci Ing. 

Ludmile Štěpánkové, která se celý svůj 

pracovní život pohybovala v prostředí 

živočišné výroby a plemenářství.

Na dožínkách se také představili a pře-

vzali ocenění vítězové soutěže Potravina 

a potravinář Královéhradeckého kraje. 

Spotřebitelé svým hlasováním na trzích 

vybrali vítězné výrobky v jednotlivých 

kategoriích. Celkovým vítězem, ale 

i vítězem v kategorii Mlýnské a pekáren-

ské výrobky se v letošním 12. ročníku 

soutěže stala společnost BEAS, a.s., 

pekárna Lično s výrobkem Štrůdlík 

s jablky. Ocenění v dalších kategoriích viz 

www.dozinky.cz.

Diskusní kulatý stůl uspořádal pořadatel 

dožínek – Regionální agrární komora 

Královéhradeckého kraje. Představitelé 

kraje a zemědělských organizací reago-

vali na diskutovaná témata jako voda 

v krajině, zemědělské školství, doprava 

a obslužné komunikace a podpora země-

dělců v kraji. Všichni se shodli na nutnosti 

vzájemné úzké komunikace a řešení 

nastolených témat. Ohledně problematiky 

školství je již stanoven termín na další 

jednání. Obě strany považují proběhlou 

diskuzi za přínosnou a věří, že díky spolu-

práci je šance mnoho problémů řešit. 

Příští rok bude možné na 15. Královéhra-

deckých krajských dožínkách zrekapitu-

lovat, jak bude spolupráce úspěšná.

Simona Vachová, 

foto archiv RAK Královehradeckého kraje

INFORMAČNÍ STŘEDISKO PRO ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA PŘI REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMOŘE KRÁLOVÉHRADECKÉHO 
KRAJE DISTRIBUUJE KAŽDÝ TÝDEN NOVÉ INFORMACE Z OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ JAK ODBORNÍKŮM, TAK ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI. 

GASTRO FOOD FEST V LITOMĚŘICÍCH

Jde o jediný festival svého druhu na 

severu Čech, který se věnuje prezentaci 

kulinářského umění předních restaurací 

nejen z Ústeckého kraje, uznávaných 

kuchařských mistrů celé ČR, degustaci 

lahodných českých, moravských i zahra-

ničních vín, představení minipivovarů se 

speciálními edicemi piv, nechyběli ani 

prodejci delikates a doplňkového sorti-

mentu. Byl zde také vystavován doplňkový 

sortiment, jako je profi  vybavení kuchyní 

i široká nabídka kuchyňských doplňků. 

Na letošním 5. ročníku se představila 

mexická, italská, francouzská, americká, 

řecká, japonská a samozřejmě tradiční 

česká kuchyně. Zajímavostí festivalu byly 

mořské speciality, různě upravený hmyz 

a další pochutiny netradičních chutí.

Ve spolupráci s Okresní agrární komorou 

Most byly představeny vítězné regionální 

potraviny soutěže o značku Regionální 

potravina Ústeckého kraje a potravi-

nářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje 

Přemysla Oráče. Tento festival oslovil 

chuťové, zrakové, čichové i hmatové smy-

sly! Také doprovodný program byl bohatý. 

Vystřídali se zde mistři kuchaři: Marek 

Raditsch, Markéta Hrubešová, Radek 

Šubrt, Lukáš Uher, Marek Svoboda, Petr 

Sejval či Jan Heřmánek.

Festival byl organizovaný pro mladé 

návštěvníky, zejména rodiny s dětmi, 

kteří mohli ochutnávat gastronomické 

speciality a načerpat nové kuchařské 

recepty z různých kuchyní. Přes 11 000 

návštěvníků odcházelo velmi spokojeně. 

Organizátorem GASTRO FOOD FESTu 

bylo výstaviště Zahrada Čech s.r.o., které 

se s touto akcí vypořádalo na výbornou, 

a bylo vidět, že ho připravovali s láskou. 

Příští ročník se koná 20.–21. 10. 2018.

Ludmila Holadová

VE DNECH 21. – 22. ŘÍJNA 2017 SE KONAL NA ZAHRADĚ ČECH V LITOMĚŘICÍCH FESTIVAL DOBRÉHO JÍDLA A PITÍ, 
A TO JIŽ JUBILEJNÍ 5. ROČNÍK. 
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SPOLEK KRUŠNOHORSKÝCH VČELAŘŮ V OAK MOST

Tak jak v předchozích letech proběhl 

i letos za organizační spoluúčasti Regio-

nální agrární komory Ostravsko tradiční 

Polní den sóji v Moravskoslezském kraji, 

a to dne 13. září 2017 v Ostravě Hrabové. 

V úvodu proběhly přednášky o pěstování 

moderních odrůd sóji u nás i v zahraničí, 

o připravovaných změnách, současném 

stavu v chemické ochraně sóji 

a o zkušenostech při pěstování ve spo-

lečnosti Equicentrum s. r. o., následně 

pak praktické ukázky porostů.

V září a říjnu proběhly semináře

k nitrátové směrnici, evidenci půdy LPIS 

a erozi půdy.  Na tyto tři tematické ob-

lasti mohou v současné době zemědělci 

zaměřit svoji pozornost. Cílem seminářů 

na téma „Nitrátová směrnice“ bylo tuto 

problematiku zemědělcům připomenout 

a zopakovat základní pravidla daná 

v Akčním programu nitrátové směrnice 

platném po posledních úpravách od 

1. 8. 2016. Dále bylo cílem připome-

nout, že některé z podmínek platí i pro 

hospodaření v oblastech mimo vymezené 

zranitelné oblasti, protože jsou součástí 

standardů Dobrého zemědělského 

a environmentálního stavu (DZES) a Po-

vinných požadavků na hospodaření (PPH) 

v rámci podmínek podmíněnosti (Cross 

Compliance) a platí tedy pro všechny ža-

datele o přímé platby a některé podpory 

Programu rozvoje venkova. 

Semináře na téma „LPIS – základ 

dotací“ připomenuly účastníkům funkci 

a účel evidence půdy LPIS. Seznámily 

je s principy aktualizace evidence půdy, 

základními rozdíly mezi pojmy půdní 

blok a díl půdního bloku a povinnostmi 

uživatelů půdy evidované v systému LPIS 

z pohledu ohlašování změn a identifi kova-

telnosti hranic dílů půdních bloků v terénu. 

Cílem seminářů „Eroze půdy – redesing 

vrstvy“ bylo v souvislosti s připravovanou 

změnou ve vymezení erozní ohroženosti 

půdy seznámit zemědělce s novými pojmy 

v této oblasti. Současně byla prezentová-

na aktuální verze Příručky ochrany proti 

erozi zemědělské půdy (viz stránky www.

agroporadenstvi.cz). V návaznosti na téma 

eroze půdy budou v dalším období připra-

veny semináře k protierozní 

vyhlášce a protierozní kalkulačce. 

V měsíci říjnu proběhl na Školním statku 

Opava workshop na téma „Podpora po-

travin v Moravskoslezském kraji“. Setká-

ní se zúčastnili zejména menší chovatelé 

ovcí, koz a skotu, kteří zpracovávají pro-

dukci mléka zvířat chovaných na svých 

farmách do vlastních výrobků. Diskuze 

farmářů byla doplněna informacemi 

Státní veterinární správy o požadavcích 

legislativy na chovatele zvířat, zpracova-

tele mléka a prodejce potravin, dále pak 

zástupci Místní akční skupiny Opavsko 

presentovali možnosti dotací do 

rozvoje venkova v jejich působnosti 

a možností označování výrobků 

značkou „OPAVSKÉ SLEZSKO regionální 

produkt“ jako prostředku pro propagaci 

místních regionálních produktů. 

S velkým zájmem účastníků se setkala 

i prezentace Ing. Ivana Houdka, odbor-

níka na pícniny, zaměřená na praktické 

zkušenosti a doporučení týkající se péče 

o travní porosty na intenzivně využí-

vaných pastvinách. V diskuzi byly také 

regionálním výrobcem presentovány 

možnosti mobilních zařízení pro přepra-

vu a prodej farmářských produktů, tak 

aby se tyto produkty dostaly od farmářů 

co nejblíže k zákazníkům v regionu.

K programově posledním akcím infor-

mačního střediska Regionální agrární 

komory Ostravsko se v letošním roce 

zařadily workshopy na téma „Portál 

farmáře – zkušenosti s využitím 

aplikace v praxi“, které proběhly 

ve spolupráci s Masarykovou střední 

školou zemědělskou a Vyšší odbornou 

školou, Opava, Střední odbornou školou 

a Základní školou, Město Albrechtice 

a Střední odbornou školou  Frýdek-

Místek. Účastníci si vyměnili zkušenosti 

s používáním jednotlivých aplikací nabí-

zených na Portálu farmáře a za podpory 

Ing. Martina Odstrčila, akreditovaného 

poradce MZe, se seznámili s novinkami 

v aplikacích přímo při práci na počíta-

čích. Praktické ukázky se zaměřily na 

zdokonalení práce se systémy, jako je 

editace hranic, elektronické ohlášení 

změn, ukázkami evidence hnojení, pastvy 

zvířat i evidencí použití přípravků na 

ochranu rostlin, Portálem farmáře SZIF 

i Registrem zvířat.

Martin Odstrčil, 

foto: archiv RAK Ostravsko

To byl jeden z důvodů, proč jsme založili 

vlastní Spolek krušnohorských včelařů, 

který sdružuje členy a příznivce z této 

oblasti, ostatně nechceme být masovou 

organizací. Spoluprací s Okresní agrární 

komorou Most, jejímž jsme členem, 

chceme pracovat na zlepšení pravidel 

včelaření, která jsou v současné době na 

velmi špatné úrovni. Někteří naši členové 

jsou ještě v Asociaci profesionálních vče-

lařů, která sdružuje včelí farmáře. Máme 

to štěstí, že čestné členství ve spolku 

přijal jeden z největších profesionálů 

nejen Česka, Jan Kolomý.  Spolku hodně 

pomáhá ve vzdělávání, které je asi jedním 

ze tří velkých problémů v oboru. Na stejné 

úrovni je prevence zdraví včel, stejně 

špatnou úroveň má i legislativa a s tím 

spojený odbyt medu. Náš první vzdělávací 

zájezd směřoval právě na jeho farmu, kde 

jsme věnovali přednáškám spojeným 

s praktickými ukázkami práce v chovech. 

Celá akce nám přinesla mnoho důležitých 

poznatků. „Když pomineme neradostnou 

situaci zdraví včelstev, tak hlavním pro-

blémem současného včelařství je nekont-

rolovaný nárůst počtu včelařů a včelstev,“ 

uvedl Jan Kolomý a doplnil, „částečně 

se na tom podílí dotační politika a potom 

vidina lehkého zisku. Je hodně míst, kde 

je silně převčeleno. To vede k rychlejšímu 

šíření nemocí včel, dochází k hladovění 

včel a tím k jejich celkovému oslabení.“ 

Dalším problémem je neopatrně používa-

ná chemie v zemědělství. Důsledkem jsou 

každoroční úhyny včelstev. Vše završuje 

špatná legislativa v obchodu s medem, 

která de facto likviduje větší včelaře. 

Vyjmutí chovu do 60 včelstev z daňové 

povinnosti vede ke vzniku pseudovčelařů, 

kteří jsou vlastně překupníky medu a vět-

šinou uvádějí na trh nekvalitní dovezené 

medy. Navíc vše dovršil ČSV s kauzou 

podniku Včelpo, který poškodil včelaře 

nejvíce. Zcela nehorázným způsobem de-

gradoval značku Český med. Důvěru lze 

ztratit lehko, ale její obnovení trvá dlouho. 

Ze spolupráce s rakouskými a německými 

včelaři vnímáme, že asi nejpodstatnější 

je vrozená disciplína a legislativa jasně 

vymezující hranici. V obou zemích nelze 

vydávat kdejaký dovezený med za originál. 

Prodej ze dvora je tam možný jen přímo 

u včelaře a každý další prodej musí být 

přes registraci. Tyto a mnoho dalších 

užitečných informací aktivně přenášíme 

dále do regionu.  Spolek ve spolupráci 

s OAK Most připravuje také Medové 

Vánoce v Litvínově, jedná se o tradiční 

akci, které chceme vrátit původní podobu. 

Akci zahrnující výstavu, odborný seminář 

pro včelaře, přednášky o životě včel pro 

mládež, ochutnávky medů z regionu 

a mnoho další atraktivních událostí 

můžete navštívit 8.–9. prosince ve Schola 

Humanitas v Litvínově.

Petr Táborský

INFORMAČNÍ CENTRUM REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORY OSTRAVSKO PŘIPRAVILO PRO ZEMĚDĚLCE MORAVSKOSLEZSKÉHO 
KRAJE I V PODZIMNÍCH MĚSÍCÍCH CELOU ŘADU SEMINÁŘŮ A WORKSHOPŮ REAGUJÍCÍCH NA AKTUÁLNÍ POŽADAVKY A POTŘEBY 
ZEMĚDĚLCŮ.

V ČESKÝCH ZEMÍCH A VLASTNĚ I V CELÉ EVROPĚ ZAČÍNÁ BÝT VČELAŘENÍ PROBLEMATICKÝ KONÍČEK. U NÁS NAVÍC FARMAŘENÍ 
JENOM SE VČELSTVY JE TÉMĚŘ NEMOŽNÉ, PROTOŽE ZALOŽENÍ KVALITNÍ VČELÍ FARMY JE PROBLÉM. VELKOU ČÁST VINY NA 
TOM NESE ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ. 


