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Informační magazín č. 4/2017 

 

Osmý ročník soutěže Regionální potravina 

Kvalita, výjimečnost, původ surovin a patriotismus. To jsou hlavní důvody, proč dát přednost 

produktům oceněným značkou Regionální potravina. Soutěž o značku Středočeská Regionální potravina 

2017 ukončila 2.6.2017 příjem žádostí o účast v soutěži. Letos již poosmé. Které výrobky obsadí 

nejvyšší příčku a budou středočeský kraj reprezentovat? To se dovíme už 22.6.2017, kdy se bude konat 

Hodnotitelská komise. Přihlášených výrobků tento rok bylo 94 od 27 výrobců. 

 Už poosmé získají ocenění Regionální potravina nejkvalitnější zemědělské nebo potravinářské 

výrobky, které zvítězí v krajských soutěžích. O značku, která se udílí na čtyři roky, se mohou ucházet 

pouze malé a střední firmy do 250 zaměstnanců. Soutěže o značku Regionální potravina se vyhlašují 

jednou ročně v každém ze 13 krajů České republiky. Soutěží se v devíti kategoriích, v každé vítězí pouze 

jeden výrobek.   

 Přívlastek regionální se v případě oceněných potravin zúročí hned několikrát. Především se jedná o 

produkt vyrobený v konkrétním regionu, což je základní podmínka soutěže. Zároveň i podíl místních 

surovin je stanoven nejméně na 70 procent, hlavní surovina přitom musí být stoprocentně tuzemského 

původu. Výrobky tím mají pevnou vazbu k regionu, například se může jednat o krajové speciality.  

 Přehled soutěžních kategorií je následující:   

 1. Masné výrobky tepelně opracované, 2. Masné výrobky trvanlivé, 3. Sýry včetně tvarohu,  4. Ostatní 

mléčné výrobky,  5. Pekařské výrobky včetně těstovin,  6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek,  7. 

Alkoholické i nealkoholické nápoje (s výjimkou vína),  8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované 

formě,  9. Ostatní  

Ocenění Regionální potravina uděluje ministr zemědělství na základě výsledků hodnocení odborné 

poroty v každém kraji. Státní zemědělský intervenční fond je správcem značky. Hodnotitelské komise 

jsou složené ze zástupců Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, 

Potravinářské i Agrární komory, Státní veterinární správy, Státní zemědělské a potravinářské inspekce 

nebo zástupců kraje. U výrobků se posuzuje inovativnost, senzorické vlastnosti, použité materiály, 

suroviny, způsoby výroby, design výrobku a další okolnosti, například vliv výrobku na zdraví 

spotřebitele nebo dostupnost výrobku na trhu.   

 Značka Regionální potravina přispívá k propagaci výrobku a jeho důvěryhodnosti v očích spotřebitelů. 

Soutěž je doprovázena informační kampaní, která má za cíl podpořit domácí producenty lokálních 

potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání na pultech obchodů, na farmářských trzích či přímo 

u výrobců. Oceněné výrobky a jejich producenti získají kromě možnosti využívat značku Regionální 

potravina také další podporu, zejména prezentaci v katalogu a mapě oceněných výrobků, účast na 
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výstavě Země živitelka či dalších veletrzích, ochutnávkách na různých akcích v krajích a podobně. 

Zároveň je doprovázeno propagací v tisku, televizi a rádiích.   

 Kompletní pravidla soutěže uvádí „Metodika pro udělování značky Regionální potravina“, která je 

spolu s ostatními dokumenty k dispozici na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz, v sekci 

„Pro výrobce“, pod jednotlivými kraji, a to včetně termínů vyhlášení jednotlivých krajských kol a 

informací o průběhu soutěže.   

 Spotřebitelé mohou v současné době vybírat z celkem 416 oceněných produktů, nové přírůstky v 

letošním roce budou známy do 15. července 2017.  

 Vladimíra Nováková tisková mluvčí SZIF, úprava za Středočeskou Regionální potravinu Gabriela 

Jeníčková 

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

O titul Vesnice roku 2017 soutěží celkem 
213 obcí 

Celkem 213 obcí z celé České republiky se přihlásilo do třiadvacátého ročníku soutěže Vesnice roku. 

Ministerstvo pro místní rozvoj každoročně poskytuje oceněným obcím až 32 milionů korun na jejich 

další rozvoj. 

„Tato tradiční soutěž každoročně ukazuje jedinečnost a bohatství našeho českého, moravského a 

slezského venkova. Přeji všem obyvatelům soutěžících obcí hodně štěstí a komisařům spoustu energie a 

inspirativních zážitků," řekla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. 

Nejpočetnější zastoupení má Pardubický kraj s 27 soutěžícími obcemi. V Moravskoslezském kraji 

naopak soutěží nejméně obcí, a to 8. Nejmenší soutěžící obcí jsou Kačlehy z Jihočeského kraje, které 

mají 86 obyvatel. Největší soutěžící obcí je Lom z Ústeckého kraje, které má 3 770 obyvatel. 

Měsíc květen a červen je ve znamení hodnocení krajských kol. Celostátní kolo proběhne na začátku 

měsíce září. Vítěz a nositel titulu „Vesnice roku 2017“ bude vyhlášen 16. září na Jarmarku venkova 

v Luhačovicích.   

Cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, 

zveřejnit rozmanitost a pestrost programů obnovy jednotlivých vesnic a upozornit širokou veřejnost na 

význam venkova, ale také vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen 

zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. 

Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: společenský život, aktivity občanů, 

podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, 

péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry, 

informační technologie obce a koncepční dokumenty. 

Vítězem minulého ročníku a nositelem titulu „Vesnice roku 2016“ je valašská obec Kašava ze Zlínského 

kraje.  

 

Přihlášené obce v roce 2017 ve Středočeském kraji 

Počet Obec Okres Kraj 
Počet 
obyv 

171 Blažejovice Benešov Středočeský kraj 113 

172 Kamberk Benešov Středočeský kraj 136 

173 Louňovice pod Blaníkem Benešov Středočeský kraj 656 

174 Řisuty Kladno Středočeský kraj 347 

175 Zlonice Kladno Středočeský kraj 2 261 

176 Cítov Mělník Středočeský kraj 1 252 

177 Hostín Mělník Středočeský kraj 304 
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178 Dolní Slivno Mladá Boleslav Středočeský kraj 324 

179 Davle Praha-západ Středočeský kraj 1 638 

180 Třebotov Praha-západ Středočeský kraj 1 398 

181 Hvožďany Příbram Středočeský kraj 764 

182 Petrovice Příbram Středočeský kraj 1 311 

183 Krušovice Rakovník Středočeský kraj 625 

 

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

Termín otevření 4. kola příjmu žádostí v 

rámci programů Investiční a Provozní úvěry 

a informace o nových podmínkách 

V Praze dne 2. června 2017  

Nové 4. kolo těchto programů bude s upravenými podmínkami otevřeno dne 26. 6. 2017 v 7:30. 

Upravené znění pravidel je k dispozici na internetových stránkách v sekci Ke stažení. Žádost bude 

možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách 

www.pgrlf.cz v sekci Podat žádost. Upozorňujeme na možnost formulář vyplnit již před zahájením 

příjmu žádostí s tím, že vyplněný formulář je nutné odeslat po otevření příjmu žádostí. Elektronický 

příjem žádostí je popsán v Příručce pro podání žádosti. V případě úspěšného podání žádosti obdrží 

žadatel potvrzovací e-mail, ve kterém bude uvedeno datum podání žádosti a pořadí, v jakém byla žádost 

přijata.  

 Maximální počet žádostí, které mohou být podány v daném kole v rámci obou programů, je 250 žádostí.   

 Program investiční nebo provozní úvěry je určen pro chovatele skotu, ovcí, koz, prasat nebo drůbeže či 

pěstitele ovoce, vinné révy, chmele, zeleniny, brambor, cukrové řepy, květin, školkařských výpěstků 

okrasných či ovocných druhů, pěstitele léčivých, aromatických a kořeninových rostlin (LAKR) nebo 

lnu a konopí, dále zpracovatele zemědělských produktů, podnikatele z řad zpracovatelů dřeva, vlastníků 

lesa a obce, které se zabývají odpovídajícími činnostmi z oblasti lesního hospodářství a zpravování 

dřeva.  

 Novou podporovanou investicí v rámci investičního úvěru je sadbový materiál pro výsadbu vinic na 

základě povolení pro novou výsadbu. Žadatel, který je pěstitelem vinné révy a který pořizuje sadbový 

materiál pro výsadbu vinic na základě povolení pro novou výsadbu, předkládá k žádosti o investiční 

úvěr kopii rozhodnutí o povolení pro novou výsadbu dle čl. 63 a 64 nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 1308/2013, které není starší 3 let.  

 Doporučujeme klientům, aby se s novým zněním pokynů řádně seznámili a před podáním žádosti si 

ověřili, že nemají žádné nedoplatky u Státního pozemkového úřadu.  

 Dovolujeme si naše klienty informovat, že příjem žádostí v rámci současného 3. kola programů 

Investiční a Provozní úvěry bude ukončen dne 23. 6. 2017.  

 Předpokládaný termín otevření příjmu žádostí pro 5. kolo je 23. 10. 2017  

 Pro žadatele jsou k dispozici následující kontakty:  infolinka: 225 989 480 / E-mail: info@pgrlf.cz  

 infolinka úvěrového a analytického oddělení: 727 946 538 IT podpora: helpdesk@pgrlf.cz/tel: 225 

989 475  

Zdroj: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF)   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Beseda o zemědělství na ZŠ Hvožďany 

Zemědělský svaz České republiky pořádá v rámci osvětového projektu Zemědělství žije! 

podporu zemědělskému sektoru na základních školách. 

Besedy se žáky 1-9. ročníků se uskutečnily dne 29. 3. 2017 na základní škole Hvožďany, 

okres Příbram.  

Besedy se žáky byly směřovány k tématům: nezbytnost zemědělství, chov hospodářských 

zvířat, pěstování kulturních plodin, práce se zemědělskou technikou. Jedna beseda trvala dvě 

vyučovací hodiny. První hodina se nesla v duchu prezentace, povídání a promítání fotografií o 

zemědělství všeobecně, půdě, rostlinné výrobě či chovu hospodářských zvířat. Druhou hodinu 

zpestřují soutěže v poznávání sušených plodin a semen zemědělských plodin, ukázky krmiv, 

fotografií zemědělských strojů a značek traktorů. Pro ilustraci propojení zemědělství a 

potravinářství nechyběla ani ukázka potravin a jejich přiřazování k zemědělským komoditám. 

Žáci si mohli zkusit podojit umělé vemeno. 

Besedu pořádala územní organizace Zemědělského svazu Příbram, Beroun ve spolupráci se 

Zemědělských svazem ČR, MAS PODBRDSKO a KIS Středočeského kraje.

 

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nejsnadněji se původ potraviny zjistí u 

masa a vajec 

Autor:  Eva Seifertová      

Čeští spotřebitelé se stále více zajímají o původ potravin a preferují české výrobky. Poznat, která 

potravina je opravdu česká, není však vždy snadné. U potravin živočišného původu, jako jsou třeba 

masné a mléčné výrobky, je to o něco jednodušší. Nejpodrobněji je o původu potraviny spotřebitel v 

současné době informován u masa a vajec, uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.   

Na obalu každé balené potraviny se lze dočíst název a adresu provozovatele potravinářského podniku, 

avšak to nemusí být vždy rovněž výrobce dané potraviny. Podle platné legislativy se jedná o jméno a 

adresu provozovatele, který je zodpovědný za to, jak je potravina označena. Pokud se chce spotřebitel 

dozvědět, kdo potravinu skutečně vyrobil, tak musí na výrobku zabaleném přímo výrobcem hledat 

identifikační značku.  

Identifikační značka je vlastně malý ovál, uvnitř nějž je uvedena zkratka země, ve které je uveden 

výrobce s přiděleným číslem a zkratka slov: Evropské společenství, tedy ES.  

Písmena CZ znamenají, že výrobce je na území ČR a pod dozorem Státní veterinární správy. Podle čísla 

lze potom na stránkách Státní veterinární správy dohledat detaily ke konkrétnímu výrobci: 

https://www.svscr.cz/public/app/subjekty/web_all.php  

Nejpodrobnější informace o původu potraviny, tedy nejen údaje o původu jejího výrobce, ale také 

samotné suroviny získá spotřebitel u masa; konkrétně masa hovězího, vepřového, drůbežího, skopového 

i kozího. „Na obale takového masa musí být uvedena jasná a srozumitelná informace o zemi, kde bylo 

zvíře, z něhož maso pochází, chováno, a o zemi, kde bylo poraženo. V případě, že je maso prodáváno 

nebalené, musí být tyto informace v těsné blízkosti nabízeného masa,“ vysvětlil ústřední ředitel SVS 

Zbyněk Semerád.  

Velmi snadno se původ pozná také u vajíček. Na skořápce každého vajíčka lze totiž najít kód producenta, 

který se skládá mimo jiné i ze zkratky země, kde byla chována nosnice, která vejce snesla, uvedl 

Semerád. Podrobné vysvětlení významu kódu producenta je uvedeno na každé krabičce vajec, dodal. 

  Zdroj: www.zemedelec.cz 

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

Evropský den chráněných území na 
Křivoklátsku 

 

Obecně prospěšná společnost Křivoklátsko ve spolupráci s AOPK ČR, RP Střední Čechy -Správou 

CHKO Křivoklátsko, KPR - Lesní správou Lány a Pivovarem Krušovice, uspořádala v sobotu 27.5.2017 

exkurzi do Evropsky významné lokality Lánská obora. Průvodcem nám byl oborník Štěpán Stanický 

dále pak Karel Lankaš a Josef Jedlička z AOPK ČR – Správy CHKO Křivoklátsko. Více než 40 

účastníků se dozvědělo nejen o historii Lánské obory a jejího využití v současnosti, ale i o historii 

zříceniny Jivno a Klíčavské přehrady. Zastavili jsme se u „Dohodového dubu“ pod nímž byla podepsána 

v roce 1921 tzv. „Malá dohoda“, vojenskopolitický pakt Československa, Rumunska a Jugoslávie. 

Celou cestu jsme pozorovali stáda siky japonského, jelena evropského, daňka skvrnitého a dokonce nás 

vystrašila stáda prasete divokého. Zoolog Správy CHKO Křivoklátsko nám vyprávěl o vzácných druzích 

http://www.zemedelec.cz/
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hmyzu – kovaříku fialovém, páchníku hnědém a tesaříku obrovském, kterého jsme si stejně jako 

velebruba tupého či skokana hnědého mohli prohlédnout zblízka.  

Poslední zastávkou byla ukázka zabezpečení svahů u Vodního díla Klíčava, které zde probíhá v několika 

etapách. Hlavním cílem je zabránit půdní erozi na svazích v okolí přehrady. 

Děkuji všem účastníkům, fotografům i průvodcům a těším se s nimi na viděnou v říjnu na Dni Stromů. 

 

Za Křivoklátsko, o.p.s. Jiřina Prošková 

 

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

Vyjádření SZIF k článku z Mladé fronty DNES 

k tématu značek regionálních potravin 

Praha 31. května 2017 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) reaguje na článek „Potravina a teď 

i Dobrota. Kraj zakládá svou soutěž“ uveřejněný v Mladé frontě DNES 31. května a upřesňuje některé 

informace. Uvedený článek pojednává o tom, že Karlovarský kraj bude mít nyní dvě samostatné soutěže 

o regionální potraviny. K Regionální potravině přibude ještě značka Dobrota Karlovarského kraje.   

 Dnes se v Mladé frontě Dnes objevil článek, že se regionální výrobci Karlovarského kraje mohou nyní 

ucházet o dvě značky: Regionální potravina, kterou uděluje ministr zemědělství a spravuje ji SZIF, nově 

pak značka Dobrota Karlovarského kraje pod vedením samotného kraje. Protože právě v těchto dnech 

startuje již 8. ročník soutěže Regionální potravina 2017, chtěli bychom k situaci podat několik 

vysvětlujících informací.  

 Státní zemědělský intervenční fond vypsal v loňském roce veřejnou zakázku, která měla za cíl najít 

organizátora soutěží o Regionální potravinu v jednotlivých krajích na následující dva roky. Pro 

zajišťování soutěže v Karlovarském kraji se přihlásily dvě agentury: FESTING, s.r.o. a Geometry 

Global, s.r.o., výběrové řízení vyhrála první z nich. Autor článku v MF Dnes se pozastavuje nad tím, že 

organizováním soutěže byla pověřena agentura z Hradce Králové, když s předchozím 
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spoluorganizátorem soutěže, Střední zemědělskou školou v Dalovicích, probíhala spolupráce bez 

problému. Důvodem byl fakt, že se původní spoluorganizátor do soutěže vůbec nepřihlásil, dle informací 

vyplývajících z uvedeného článku pravděpodobně kvůli vysoké administrativní náročnosti, která je 

ovšem standardní pro tento typ soutěží.  

 Na obhajobu vyšší náročnosti uvádíme, že se jedná o soutěž garantovanou státem, která je postavena 

na nutnosti dodržování pravidel. Díky tomu však značka přináší zákazníkům jistotu: „Co nakoupím, je 

prověřeno.“ Ocenění totiž získají jen skutečně nejlepší výrobky za danou kategorii. Každoročně může 

značku v každém kraji obdržet pouze 9 výrobků a tento nízký počet je zárukou exkluzivity. Výrobky se 

značkou Regionální potravina jsou zároveň pod větším „drobnohledem“ dozorových orgánů (Státní 

veterinární správy a Státní zemědělské a potravinářské inspekce). Ano, značku nezíská každý, jen 

nejkvalitnější zemědělské a potravinářské výrobky.  

 Značka Regionální potravina je zavedená, zákazníci ji znají a vyhledávají ji. Samotným výrobcům 

přináší velkou podporu, zejména prezentaci v katalogu a mapě oceněných výrobků, účast na výstavě 

Země živitelka, Regionfestu či dalších veletrzích, ochutnávkách na různých akcích v krajích a podobně. 

Zároveň je doprovázeno propagací v tisku, televizi a rádiích. Poslední průzkum ukázal, že téměř 96 

procent výrobců vnímá označení Regionální potravina jako přínos pro spotřebu místních potravin a bude 

o získání značky znovu usilovat. Ocenění jim totiž zvýšilo poptávku po výrobcích.  

Loňská účast v soutěži v Karlovarském kraji svědčí o tom, že je zde o značku mezi výrobci zájem. Bylo 

přihlášeno 111 výrobků, předpokládáme, že v letošním roce tomu bude podobně. Zájemci z tohoto kraje 

mohou posílat své přihlášky do 20. června 2017. Více informací naleznete na webových stránkách 

www.regionalnipotravina.cz, v sekci „Pro výrobce“, pod jednotlivými kraji.  

 Věříme, že nová značka Dobrota Karlovarského kraje stávající Regionální potravinu neovlivní a že se 

spotřebitel v označení neztratí. Vždyť cílem obou značek by měla být prezentace toho nejlepšího v 

regionu a šíření povědomí o produktech, které se vyrábí „za humny“.  

 Vladimíra Nováková tisková mluvčí SZIF  

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

Sedláci a živnostníci založili Podnikatelskou 
chartu 

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) a Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR (SPŽ ČR) 

se dohodli na založení Podnikatelské charty.   

Znepokojující situace vůči segmentu soukromých zemědělců, 

malých a středních podnikatelů a živnostníků jednoznačně 

ukazuje, že o jejich bytí či nebytí je třeba nepřetržitě bojovat 

a nenechat se unášet uspokojením, že problémy v 

podnikatelském prostředí vyřeší někdo za ně. Proto se zástupci 

sedláků a živnostníků - Asociace soukromého zemědělství ČR 

(ASZ ČR) a Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR (SPŽ ČR) 

- dohodli na založení Podnikatelské charty. Jde o novou 

platformu, která bude vytvářet lepší podmínky pro malé a střední podnikatele a živnostníky formou 

řešení konkrétních předkládaných kauz, jež toto podnikání bezdůvodně omezují, ztěžují či jiným 

způsobem komplikují.   

„Naší největší snahou bude zejména aktivně se vzepřít všem krokům, které vedou k postupné devastaci 

krajiny a života na venkově a útlumu malého, především rodinného podnikání, zániku venkovských 
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hospod, malých krámků a živností. Tyto postupy likvidují mnohdy více než 20leté snahy o očištění 

českého venkova od odéru kolektivizace a jsou hazardem jak s prostředky vynaloženými do tohoto 

prostoru, tak především s iniciativou a podnikavostí lidí, kteří si vzali za své na venkově žít a podnikat,“ 

říká předseda ASZ ČR Josef Stehlík. 

Nejviditelnějším projevem postupných ztrát svobod v důsledku nezvládnutelné byrokracie, které tento 

nebezpečný fenomén provázejí, je jednoznačně elektronická evidence tržeb. 

„Nejsme a nikdy jsme nebyli zastánci nepoctivých podnikatelů a živnostníků, kteří dokáží parazitovat 

na mezerách v naší legislativě a nefunkčnosti či neschopnosti státní správy. Je však třeba náležitě se 

ohradit proti klimatu, které je nejen kolem zákona o EET dlouhodobě vytvářeno, tedy že podnikatelé a 

živnostníci jsou zloději a nepoctivci,“ upozorňuje předseda představenstva SPŽ ČR Bedřich Danda.  

Nově založená Podnikatelská charta si klade za cíl: 

 Předkládat stěžejní problémy, jejichž neřešení či navržená legislativní řešení mají negativní 

dopady na podnikatelské prostředí. 

 Shromažďovat i dílčí poznatky, které zbytečně zatěžují podnikatelskou veřejnost jak 

administrativně, tak finančně, nebo jsou ve vzájemném rozporu. 

 Vytvářet společný tlak jednotlivých profesních organizací a tím sjednotit úsilí v odstraňování 

nesmyslných legislativních opatření a poukazovat na často účelově prosazované lobbistické 

zájmy ať již politických stran či hnutí nebo velkých průmyslových či odborových svazů. 

 Využívat svých kontaktů s vládní administrativou při řešení schválených problémů. 

 V rámci společných tiskových prohlášení a konferencí tyto problémy medializovat.  

Pouze tak je možné zabránit přijímání dalších populistických a pro veřejnost líbivých opatření, která 

však ve svém důsledku vedou k destrukci podnikatelského prostředí a popírání podnikatelských svobod 

na svobodném trhu. 

Zdroj: tisková zpráva Asociace soukromého zemědělství ČR  

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

Regionální muzeum v Jílovém vystavuje 

královské koruny Karla IV. 

Nejvýznamnější klenoty a symboly středověkého křesťanského světa – koruny, kterých Karel IV. jako 

panovník dosáhl, představuje výstava Karlovy koruny a korunovace, která je k vidění v Regionálním 

muzeu v Jílovém u Prahy. Hlavními exponáty jsou repliky říšské císařské a české královské koruny, 

které pro Středočeský kraj vytvořil turnovský zlatník Jiří Urban. V červenci doplní kolekci 

korunovačních klenotů Otce vlasti takzvaná Železná koruna italských králů a královská koruna svaté 

říše římské, které pocházejí ze soukromé sbírky.   

„Tato ucelená kolekce královských korun byla poprvé prezentována letos v pražském Karolinu na 

výstavě Magičtí Lucemburkové,“ řekla ředitelka Regionálního muzea v Jílovém u Prahy Šárka Juřinová. 

Zážitek z výstavy podle ní ještě umocní skutečnost, že všechny koruny budou prezentovány v přenesené 

replice karlštejnské kaple Svatého kříže.   

Jílovské muzeum připomnělo Karla IV. už loni u příležitosti 700. výročí panovníkova narození 

úspěšným projektem Karel IV. – zlato pro Korunu. Mimo jiné připomněl, že ze zdejších dolů získával 

král český a císař římský peníze na své korunovace, stavby i cesty.  
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Repliky říšské císařské a české královské koruny jsou podle odborníků nejzdařilejšími kopiemi 

originálů, které jsou nádhernou ukázkou mistrovské dovednosti středověkých zlatníků a šperkařů. 

Nechal je vyrobit Středočeský kraj a obě jsou uloženy v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. 

Železná koruna italských králů a královská koruna svaté říše římské pocházejí ze soukromé sbírky, která 

je součástí projektu Magičtí Lucemburkové a jílovskému muzeu je zapůjčil jeho autor Oldřich Beneš. 

Císařská koruna je nejvýznamnějším symbolem svrchované panovnické moci ve středověké Evropě a 

byla vytvořena v 10. století pro císaře Otu I. Velikého a upravována v 11. a 12. století. Vyrobena je z 

ryzího zlata, váží 3,5 kg a zdobí ji 169 drahých kamenů a tisícovka perel. Svoji podobou navazuje na 

byzantskou tradici, korunu tvoří 8 desek s filigránem a smalty s biblickými motivy. Číslo 8 je zde 

symbolem věčného života a spásy podle Kristova zmrtvýchvstání osmého dne velikonočního týdne. 

Karel IV. ji získal od synů zemřelého císaře Ludvíka Bavora roku 1350 a nechal ji převézt do Čech, kde 

byla nejdříve uložena na Pražském hradě, po dokončení Karlštejna pak v hradní kapli Svatého kříže, 

jejíž výzdoba symbolizuje nebeské vojsko světců a světic jako ochránců koruny, říše i království. Touto 

korunou byl Karel IV. korunován v Římě hned dvakrát, a to o Velikonocích roku 1355 a znovu pak při 

císařské korunovaci své čtvrté manželky Alžběty Pomořanské v roce 1368. Dnes je originál koruny 

trvale uložen ve Vídni v císařském hradě Hoffburg. 

Dalším vystaveným klenotem je replika Svatováclavské koruny, symbolu české státnosti a 

svrchovanosti panovnické moci českých králů. Byla vyrobena na přímý pokyn Karla IV. v polovině 40. 

let 14. století a v neděli 2. září roku 1347 s ní byl Karel ve Svatovítském chrámu prvním pražským 

arcibiskupem Arnoštem z Pardubic slavnostně korunován. Koruna vytvořená ze zlata, pocházejícího 

převážně z jílovského zlatonosného pásma, má výšku i šířku 19 centimetrů, váží 2,36 kg a zdobí ji drahé 

kameny mimořádné velikosti a krásy. Podle vůle Karla IV. byla uložena ve zvláštním prostoru 

Svatovítské katedrály na lebce sv. knížete Václava jako věčného ideálního panovníka a nebeského 

ochránce Českého království. 

Takzvaná Železná koruna italských králů byla vyrobena pro 

langobardské krále mezi 5. až 9. stoletím v severní Itálii, je ze zlata, 

má průměr pouhých 15 centimetrů a váží půl kilogramu. 

Pojmenování „Železná“ získala po údajném hřebu z Kristova 

kříže, jenž měl být její součástí. Karel IV. s ní byl korunován při 

své první císařské jízdě 6. ledna 1355 v Miláně.  

Kopie královské říšské koruny má nejblíže k originálu, a to 

použitým materiálem, kterým je tak jako u původního klenotu 

pozlacené stříbro. Korunu, kterou zdobí antické gemy z přírodních 

kamenů, nechal vyrobit Karel IV. před polovinou 14. století v 

Praze a korunován s ní byl 25. července 1349 v Cáchách. Zde je 

také uložen originál na relikviáři svatého Karla Velikého. 

Výstavu v jílovském muzeu doplňuje textová a obrazová část, seznamující nejen se vznikem a historií 

jednotlivých korun, ale i s korunovacemi Karla IV. a s koncepcí, symbolikou a mystikou jeho vlády jako 

českého krále i císaře Svaté říše římské. 

Expozice byla návštěvníkům otevřena 6. května 2017, ucelená kolekce všech replik korunovačních 

klenotů Otce vlasti zde bude vystavena poslední měsíc, tedy od 2. do 31. července 2017. 

Přiložené fotografie jsou z archivu PhDr. Petra Juřiny PhD. 

Kontakt pro další informace: Autoři projektu: Jan Vizner, tel.: 731 927 101, e-mail: vizner.2012@seznam.cz, PhDr. Petr 

Juřina PhD., tel. 607 504 761, e-mail: jurina@archaia.cz 

Ředitelka muzea: Mgr. Šárka Juřinová, tel: 723 322 861, e-mail: reditelka@muzeumjilove.cz  

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

mailto:reditelka@muzeumjilove.cz
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Neveklov se zapojil do pilotního projektu 

Bezpečná škola 

 

Zvýšit bezpečnost dětí, žáků, studentů a personálu škol a školských zařízení je cílem projektu Bezpečná 

škola. Jako první ve Středočeském kraji se do něj zapojilo město Neveklov. Kromě osvěty a vzdělávání 

školského personálu nechalo na vlastní náklady ve svých školních objektech namontovat nové 

mechanické zámkové systémy.  

„Vyměnili jsme zámky ve všech třech našich školách, stálo to asi 350 000 korun. Co je to ale proti 

případnému ohrožení zdraví nebo života,“ uvedl neveklovský starosta Jan Slabý. Investovat do 

zabezpečení škol se město podle něj rozhodlo bez finanční pobídky státu. Jedním z impulsů byla tragická 

událost ve škole ve Žďáru nad Sázavou, kde před dvěma lety po útoku psychicky nemocné ženy zemřel 

šestnáctiletý student. Dalším důvodem pro realizaci bezpečnostních opatření byla nová provozovna na 

výrobu zámkových systémů, kterou v Neveklově otevřela firma EG-LINE a.s. „Zajímalo mě, kolik lidí 

zaměstná. Když mi pak majitel představil program firmy a zjistil jsem, že vyrábějí těžko překonatelné 

zámkové systémy, že jsou v Cechu mechanických zámkových systémů ČR (CMZS) a že se 

Středočeským krajem a Ministerstvem vnitra připravují pilotní projekt Bezpečná škola, tak jsme se do 

něj přihlásili,“ dodal starosta.  

V rámci zvýšení bezpečnosti město podle starosty kromě nových zámkových a kamerových systémů ve 

školách investuje také do osvěty a vzdělávání. „Máme už za sebou takzvané školení problematiky 

aktivního střelce, kdy policista ze zásahové jednotky vysvětlil školskému personálu, jak se chovat v 

případě útoku. S hasičským záchranným sborem jsme nacvičovali simulovaný únik nebezpečné látky 

spojený s evakuací střední školy a zasedáním krizového štábu,“ popsal Jan Slabý.  

Majitel firmy EG-LINE a.s. a cechmistr CMZS Petr Fráz uvedl, že volba zařadit Neveklov do pilotního 

projektu se nabízela sama. „Jsou zde ideální podmínky – je zde mateřská, základní a střední škola i 

ubytovací zařízení pro žáky a studenty. Významným podnětem byla samotná architektura školních 

budov, která dovolila na jednom místě ukázat problémy malého i velkého objektu. Navíc zde máme 

středisko výroby bezpečnostních zámků, v němž zaměstnáváme lidi se sníženou pracovní schopností,“ 

shrnul Petr Fráz.  

Na základě licencí vyrábí EG-LINE a.s v Neveklově bezpečnostní uzamykací systémy, které plně 

vyhovují technické normě ČSN 73 44 00 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, 

realizaci a užívání škol a školských zařízení. Norma nabyla účinnosti 1. září 2016 a metodiku její 

aplikace do praxe zpracovalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Asociací Bezpečná škola, z.s. 

„Metodika je k dispozici zřizovatelům i ředitelům škol. Podle ní by měly být prvním krokem ke zvýšení 

bezpečnosti audity škol. Máme na ně i první dotační titul z Ministerstva pro místní rozvoj – v první vlně 

o něj mohou požádat od 1. 5. do 31. 12. 2017 mateřské a základní školy tvořené třídami 1. stupně s 

počtem tříd do pěti. Audit vyjde na 10 000 až 20 000 korun. Jeho výsledkem bude materiál, který jasně 

řekne, jestli daná škola má nějaký problém, a jak ho má řešit,“ uvedl Petr Fráz. Dodal, že podle statistiky 

tvoří 75 procent bezpečnosti škol lidský faktor; režimová opatření, jako uzamykací a přístupový systém 

nebo kamery, jsou jen podpůrnými prostředky.  

Audity zároveň doporučí, jak by se měly aktualizovat školní a provozní řády jednotlivých zařízení. Podle 

asociace by se aspoň jednou ročně měl provádět praktický nácvik chování žáků a personálu škol v 

případě ohrožení. „Cvičení s útočníkem by ale mohlo být pro účastníky stresující, tudíž by to bylo spíš 

kontraproduktivní. Je proto opět potřeba zapracovat na jednotné metodice v rámci republiky, a to pod 

záštitou policie, která by měla stanovit jasná pravidla i pro obecní policii, jak se chovat v podobném 

případě,“ dodal Petr Fráz. 
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Po Neveklovu, který byl první, probíhají podobné pilotní projekty v dalších čtyřech středočeských 

městech, ve čtyřech školách v Karlovarském kraji a na několika školách v jižních Čechách.  

Cech mechanických zámkových systémů je oborová organizace sdružující podnikatele, fyzické i 

právnické osoby, které podnikají a působí v oblasti výroby klíčů a montáží mechanických zábranných 

prostředků – zámkových systémů. V roce 2005 ve spolupráci s Ministerstvem vnitra uvedl do života 

projekt Bezpečná země, který se snaží vysvětlovat občanům, jak mají správně zabezpečit své 

nemovitosti. Na něj pak navázal projekt Bezpečná škola.  

Asociace Bezpečná škola, z.s. je samostatným, nezávislým, zájmovým a dobrovolným spolkem 

fyzických a právnických osob vyvíjejících činnost v oblasti bezpečnosti osob a majetku v prostorách 

školských zařízení. Sdružuje odborníky v oblasti řízení bezpečnosti a rizik. 

Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s. 

Kontakt pro další informace: 

Ing. Jan Slabý, starosta Neveklova, tel.: 603 259 619 

Ing. Petr Fráz, cechmistr Cechu mechanických zámkových systémů ČR, tel.: 602 305 217 

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

 

Národní síť místních akčních skupin ČR už 

deset let pomáhá rozvoji venkovských 

regionů 

Propojovat místní aktéry, kteří usilují o rozvoj venkovského prostoru, je cílem Národní sítě Místních 

akčních skupin České republiky, z. s. (NS MAS), jež v těchto dnech slaví desáté výročí svého vzniku. 

Stala se respektovanou organizací, která hájí zájmy venkovských regionů  

 místních akčních skupin (MAS) – ve vztahu k orgánům státu a zároveň vytváří podmínky pro 

rozšiřování vlivu a úlohy MAS při administraci dotací z fondů určených k podpoře rozvoje venkova.  

V letech 2007–2013 získaly MAS na realizaci strategických plánů 5,3 miliardy korun z Programu 

rozvoje venkova (PRV). V programovacím období 2014–2020 by tato částka měla být více než 

trojnásobná.  

„Snahou NS MAS v posledních deseti letech bylo vyjednat co nejširší podporu českého venkova 

z Evropské unie. Komunitně vedený místní rozvoj, respektive metodu LEADER, kterou MAS uplatňují, 

se pro období 2014–2020 podařilo prosadit do čtyř operačních programů,“ řekl místopředseda NS 

MAS Jan Florian. 

Velkým problémem podle něj je ale proces schvalování Strategií komunitně vedeného místního rozvoje 

(SCLLD), které se vztahují k území jednotlivých MAS a jsou podmínkou pro čerpání evropských dotací. 

„Ze strany ministerstev to trvá už velmi dlouho. Za dva roky od podání prvních strategií prošla úspěšně 

tímto procesem jen polovina z nich. Zbytek přitom musí být dle nařízení EU vyhodnocen do konce 

letošního roku. Bariérou pro rychlé čerpání dotací je také zdlouhavá komunikace s ministerstvy při 

přípravě a vyhlašování výzev a funkčnost, respektive spíš nefunkčnost, monitorovacího systému,“ 

posteskl si. 

„Některá ministerstva spravující jednotlivé operační programy řeší až přílišné detaily, a tak komplikují 

nebo oddalují rozdělování evropských dotací na projekty ve venkovském prostoru,“ řekl předseda NS 

MAS Ing. Jiří Krist. Jak tyto problémy odstranit bude jedním z témat konference LeaderFEST 2017, 
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která se uskuteční 31. května – 1. června v Hlinsku v Čechách. Hostem tohoto mezinárodního setkání 

zástupců MAS a dalších příznivců venkova bude také ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka.  

„Snažíme se také využít veškeré dostupné prostředky, které jako střešní nevládní organizace máme, 

abychom urychlili hodnocení strategií a následné vyhlašování výzev a schvalování projektů,“ doplnil 

Florian. Na komplikovanou situaci v oblasti podpory rozvoje venkovských regionů se NS MAS snaží 

dlouhodobě upozorňovat, a to i ve spolupráci s dalšími střešními organizacemi, jako je Sdružení 

místních samospráv, Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova nebo Asociace krajů. „Bohužel naše 

možnost přímo ovlivnit některé procesy je značně omezená, přesto jsme aktivní a neustále předkládáme 

návrhy řešení problémů, které nám naši členové hlásí,“ dodal. 

NS MAS byla oficiálně založena v dubnu 2007, už od listopadu 2005 ale fungovala jako neformální 

seskupení místních akčních skupin pod názvem Národní síť rozvoje venkova.  V současné době je jejími 

členy 167 ze 179 existujících MAS. 

Kontakt pro média: 

Ing. Jiří Krist, předseda NS MAS, krist@masopavsko.cz, tel. 724 790 088 

Jan Florian, místopředseda NS MAS, j.florian@nsmascr.cz, tel. 774 499 396 

Bc. Veronika Foltýnová, tajemnice NS MAS, v.foltynova@nsmascr.cz, tel. 731 656 117 

 

Mapa pokrytí území České republiky místními akčními skupinami se schválenými/neschválenými 

Strategiemi komunitně vedeného místního rozvoje 

 
Archiv NS MAS 

 

 

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

 

mailto:krist@masopavsko.cz
mailto:j.florian@nsmascr.cz
mailto:v.foltynova@nsmascr.cz
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Nové pivo Ferdinand s přeškrtnutým klasem 

Benešovský pivovar Ferdinand si nadělil ke 120. výročí od svého vzniku nový druh piva. Od 

června zařadí do sortimentu bezlepkové pivo, které je už devátým „bratrem“ v řadě skutečných 

piv. Je tak třetím tuzemským pivovarem, který vaří pivo bez lepku- glutenu. Výrobek patří do 

licenčního systému ELS, který je jednotný ve všech evropských zemích.  

Bezlepkové pivo Ferdinand je obdobou klasického dvanáctistupňového světlého ležáku Prémium 

z varny pivovaru Ferdinand Benešov ovšem s tou výjimkou, že si na něm mohou pochutnat bez obav i 

lidé nemocní celiakií. Výrobek se podrobil zkouškám v několika akreditovaných laboratořích.  

Poprvé ho budou moci ochutnat návštěvníci 12. fóra celiaků v PVA Expo Praha Letňany, které se 

koná 27. května k Mezinárodnímu dni celiakie. U stánku bude k dostání nejen v lahvích, ale mimořádně 

i točené. 

I pivo pro celiaky vaří ze sladu a chmele 

Každý Čech vypije podle statistik ročně kolem 140 litrů piva. Smůlu však mají lidé trpící celiakií, to 

znamená nesnášenlivostí lepku či alergií na lepek, protože důležitá surovina – slad obsahuje lepek. 

Bezlepkové pivo vyrábí v Česku jen dva pivovary (Žatec a Bernard). Ferdinand je nyní třetím a 

bezlepkové pivo vaří z tradičních surovin – slad, chmel a voda.  

„Technologický postup je stejný – varna, spilka, sklep, používají se stejné suroviny i kvasnice, zásadně 

se výroba neliší, jen v jedné technologické výjimce. Vybrali jsme klasickou dvanáctku, rozdíl v chuti 

není téměř žádný,“ říká výrobní ředitel a sládek Jaroslav Lebeda. „Velkou výhodou je, že se můžeme 

držet tradičních surovin a nemusíme používat pohanku nebo kukuřici. Tím pivo chutná jako pivo a ne 

jako jeho napodobenina,“ upozornil Lebeda.  

Nové bezlepkové pivo bylo testováno odborníky a podle protokolů o zkoušce vzorku obsah lepku je 

méně než 10 mg/l (legislativní limit je 20 mg/l), pšeničný prolamin znám jako gliadin obsahuje méně 

než 5 mg/l. „Tyto hodnoty jsou potvrzené dvěma nezávislými analýzami. Je nutné je provést, abychom 

mohli bezpečně distribuovat pivo do obchodní sítě,“ doplnil Lebeda.  

Jednu zkoušku bezlepkového vzorku provedla akreditovaná laboratoř firmy ALS s.r.o. 

(www.alsglobal.cz) (protokol č. FP1700924).  Druhou analýzu prováděl Výzkumný ústav pivovarský a 

sladařský (protokol č. 1886/17).  

Byl také proveden audit výrobního procesu, nezávislou auditorskou společností, který prokázal, že byla 

zvolena správná výrobní praxe, která odpovídá zásadám výroby bezlepkových potravin. „Kvasná káď 

či ležácký tank jsou v každém případě vždy perfektně očištěné. Na stáčení bezlepkového piva použijeme 

navíc nové nepoužité lahve,“ ubezpečil Lebeda.  

Bezlepkový Ferdinand bude v lahvích 

Bezlepkové pivo se bude prodávat především jako lahvové. O stáčení do PETlahví zatím neuvažují. 

„Můžeme ho stáčet také do menších sudů, aby se mohl točit například na veletrzích, nebo jednáme 

s několika bezlepkovými restauracemi, které v Praze pomalu vznikají,“ poznamenal Lebeda. Zákazníci 

se setkají s benešovským bezlepkovým Ferdinandem v pivovarském obchodě na adrese Ferdinanda v 

Benešově, ve zdravých výživách a specializovaných prodejnách po celé republice, ale i v některých 

obchodních řetězcích.  

Cena půllitru by neměla významně přesáhnout dvacet korun. Doporučená prodejní cena bude zhruba 20 

až 22 korun. „Musí se zohlednit pracnost výroby i náklady na vypracování analýz u akreditovaných 

laboratoří, které budeme provádět z každé várky,“ vysvětlil Lebeda.  
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A proč se pivovar rozhodl pro bezlepkové pivo? „Cítili jsme, že je po něm poptávka. Přibývá nejen lidí 

s celiakií ale je trend, že i lidé, kteří netrpí tímto onemocněním, dodržují bezlepkovou dietu,“ dodal 

Lebeda. Některá bezlepková piva se do Česka dovážejí, ale jejich cena je dvakrát až třikrát vyšší. Podle 

vedení pivovaru by na exportních trzích mohli být konkurenceschopní hlavně cenou, a tak chtějí pivo 

bez lepku vyvážet i do zahraničí.  

Zdroj: pivovar Ferdinand 

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

 

Stát zadal vypracování studie vybudování 

dvou nádrží v místech, která trpí suchem 

Stát si nechává vypracovat studii opatření v povodí středočeského Rakovnického a Kolešovického 

potoka. Měla by být hotová do konce letošního roku. Uvedl to generální ředitel státního podniku 

Povodí Vltavy Petr Kubala. V těchto místech, která trpí častým suchem, mají vzniknout dvě vodní 

nádrže – Senomaty a Šanov. Opatření by měla zajistit kvalitu vody i dostatečné množství. Dvě nové 

nádrže ve středních Čechách by mohly být hotovy podle loňského vládního usnesení v roce 2022. 

Zatím stát nechává vypracovávat potřebnou dokumentaci, hlavně kvůli vypořádání majetkoprávních 

vztahů.  

Nádrže budou mít celkový objem 1,2 milionu metrů krychlových, stát by měly 152,8 milionu korun. V 

suchých obdobích budou zlepšovat průtoky v tamních vodních tocích a zemědělci by z nich mohli 

odebírat vodu na závlahy. Nádrž Senomaty na Kolešovickém potoce by měla mít plochu při plném 

objemu 25,6 hektaru a Šanov na Rakovnickém potoce 22,2 hektaru.  

Pokud by i po vybudování nádrží bylo v oblasti sucho, mohl by být podle ředitele vybudován přívod 

vody z nádrže Nechranice, studii proveditelnosti povodí už má. To by podle Kubaly bylo možné, ale 

drahé, proto to nepovažuje za příliš reálné. Idea propojení Nechranic a Rakovnicka vznikla proto, že se 

nepodařilo prosadit vybudování další nádrže – Hlubocké pily v Karlovarském kraji, uvedl ředitel divize 

společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba Jan Cihlář. Vodohospodáři tak hledají další řešení, jak 

vodu do oblasti přivést. Výsledkem by mohl být 62kilometrový přivaděč z Nechranic.  

Podle rozhodnutí vlády se počítá se zahájením prací i na větších dvou nádržích, a to na pěčínské nádrži 

na Královéhradecku a na nádrži ve Vlachovicích na Zlínsku. Celková výše investic může být až 16,5 

miliardy korun.    

Zdroj: www.zemedelec.cz 

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

Začíná sklizeň jahod. Ministerstvo pro jejich 
pěstování přichystalo podpory 

Tisková zpráva – Každý Čech sní za rok průměrně kolem 2,5 kilogramu jahod. V roce 2016 v ČR 

rostlo toto ovoce na více než 1 800 hektarech, a to jak v komerčním zemědělství, tak v 

domácnostech. Loni Ministerstvo přichystalo nové podpory pro pěstování jahod způsobem, který 

je šetrný k životnímu prostředí.  

http://www.zemedelec.cz/
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„Podpory, které jsme zavedli v loňském roce, využili pěstitelé na přibližně 100 hektarech polí. Peníze 

směřovaly na pěstování jahod v systému šetrném k životnímu prostředí a v ekologickém zemědělství. 

Dostalo je 18 zemědělců, celková částka přesáhla milion korun. Zdánlivě to není mnoho, ale jahody 

budou vždy patřit mezi ovoce, jehož pěstování vyžaduje vysokou pracnost. Proto je jejich podpora krok 

správným směrem. Zvlášť, když jsou naše jahody mnohem chutnější než ty, které se k nám ještě nezralé 

vozí přes půlku Evropy,“ řekl ministr Marian Jurečka. 

Letošní sazba na pěstování jahod způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí (tzv. integrovaná 

produkce jahodníku), dosáhla 11 700 korun na hektar. V ekologickém zemědělství je to 18 077 korun 

na hektar, pokud zemědělec teprve přechází do ekologického režimu. Pokud v něm už funguje, je sazba 

15 753 korun na hektar. Počty zemědělců, kteří budou mít zájem o tyto dotace v letošním roce, nejsou 

zatím známy. Vyplynou až z vyhodnocení podaných žádostí na přelomu července a srpna.  

To ale nejsou jediné způsoby, jak Ministerstvo zemědělství přispívá k většímu rozšíření pěstování jahod. 

Zemědělci mohou žádat například o dotace na ovocné druhy s vysokou pracností, mezi které patří i 

jahodník. Zatímco v roce 2015 požádali o příspěvek na celkem 252 hektarů, v roce 2016 už to bylo na 

450 hektarů jahodových polí, což je při sazbě 8 495 korun na hektar přibližně 4 miliony korun. Letošní 

mrazy poškodily i jahodová pole. Ministerstvo zemědělství společně s Ovocnářskou unií ČR upřesňuje 

odhady škod a jedná o podmínkách připravovaných kompenzací. 

 Plochy jahod – včetně dopočtu domácností 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Jahody (ha) 2 153 1 897 1 814 1 789 1 643 1 779 1 688 1 878 

  

Výnos jahod v ČR - včetně dopočtu domácností 

Ovocný druh 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Jahody (t/ha) 5,02 5,04 4,86 4,02 4,85 5,81 5,74 4,94 

Pramen: ČSÚ 

Poznámka: údaje za zemědělský sektor s dopočtem sektoru domácností 

 Kam pro jahody najdete zde 

 Markéta Ježková, tisková mluvčí Ministerstva zemědělství 

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

  

 

 

 

 

 

 

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktualne/samosber-jahod-prehled-po-krajich-1.html
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Česká technologická platforma pro zemědělství  

ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i.  

si Vás dovoluje pozvat na seminář  

Využívání genetických zdrojů rostlin v praxi 
jako zdrojů rezistence k abiotickým a 

biotickým stresům 

který se koná v úterý 20.6.2017 od 10:00  

v aule VURV, v.v.i. Praha - Ruzyně  

Program:  

10:00 - 10:40 Genetické zdroje rostlin (GZR): k čemu jsou, proč je konzervovat a chránit (Vojtěch 

Holubec)  

10:40 – 11:00 Genetické zdroje rostlin a změna klimatu z pohledu Ministerstva zemědělství (Vlastimil 

Zedek)  

11:00 – 11:20 Kde najít informace o GZR (Ludmila Papoušková)  

11:20 – 11:50 Potenciál GZR ve šlechtění na abiotické stresy – pšenice a řepka (Miroslav Klíma)  

11:50 – 12:00 Diskuse  

12:00 – 13:00 Oběd  

13:00 – 13:30 Potenciál GZR ve šlechtění na biotické stresy (Jana Chrpová)  

13:30 – 13:50 Potenciál planých druhů Triticaeae ve šlechtění (Vojtěch Holubec)  

14:10 – 14:30 Olejniny v době měnícího se klimatu (Andrea Rychlá)  

14:30 – 14:40 Diskuse  

14:40 – 15:00 Přestávka na kávu  

15:00 – 15:20 Šlechtění chmele (Vladimír Nesvadba)  

15:20 – 15:40 Genetické zdroje ovocných plodin a jejich využití (Jiří Sedlák)  

16:00 – 16:20 Méně známé druhy motýlokvětých pícnin pro suché podmínky (Daniela Knotová)  

16:30 závěrečná diskuse  

Růst populace i jejích nároků na kvalitu a rozmanitost potravin vytváří nové požadavky na zemědělskou 

produkci. Také se změnou klimatu se zvyšují nároky na pěstované plodiny, aby zajišťovaly dostatečný 
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výnos ve vysoké kvalitě a jakosti, bez toxických látek. Zachování široké genetické diverzity 

zemědělských plodin je proto klíčové pro hledání nových vlastností těchto rostlin, jako jsou např. 

odolnost k suchu, chladu či odolnost proti chorobám a škůdcům, šlechtění raných či naopak pozdních 

odrůd, atd. Zdroji těchto důležitých vlastností mohou být i staré a krajové odrůdy či plané a opomíjené 

druhy. Aby nedocházelo ke ztrátám těchto cenných materiálů a zůstaly uchovány pro další generace, 

existuje v České republice Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-

biodiversity. Cílem semináře je seznámit účastníky s Národním programem a jeho možnostmi využití 

ve šlechtění plodin pro měnící se klima.  

Přijďte se seznámit s naší prací, srdečně Vás zveme!  

Informace pro účastníky:  

Seminář se bude konat v úterý 20.6.2017 od 10:00.  

Prezence účastníků od 9:30 hodin.  

Předpokládaný konec v 17:00  

Malé občerstvení v průběhu semináře zajištěno  

Možnost parkování v areálu  

Kontakt: janovska@vurv.cz  

Jak se k nám dostanete?  

Umístění ústavu ukazuje mapa. Nejbližší zastávkou MHD je "Ciolkovského" (Vlastina ulice, sídliště 

Na Dědině).  

Přímé spojení ze stanice metra linky A "Nádraží Veleslavín" je linkou č. 142. S přestupem pak linkou 

č. 119 (výstup na stanici "Divoká Šárka", přestup na linky č. 108, 142, 191).  

Vyhledání spojení do stanice "Ciolkovského" - viz www.dpp.cz.  

Rovněž je možné využít vlak z Prahy - Masarykova nádraží do nádraží Praha - Ruzyně (trať z Prahy 

na Kladno). Cesta trvá cca 25 min., vlaky jezdí každou hodinu. Z Masarykova nádraží např. v 08:30, 

09:30 atd. Zpět z Ruzyně vždy 3 minuty před celou hodinou (např. 14:57). Cesta pěšky z nádraží 

Praha - Ruzyně do ústavu trvá 10 min.  

V areálu VÚRV je možno parkovat. Do areálu ústavu vás vpustí vrátný. Stačí, pokud mu oznámíte, že 

jedete na seminář a nahlásíte číslo vaší SPZ.  

Seminář je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro 

zemědělství 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Demofarmy 2017 
ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. 

22. 6.2017 

Místo konání: salonek v hlavní budově ZD Krásná Hora nad 

Vltavou a.s. 

Program semináře: 

9:00 - 9:30 Prezence 

9:30 – 9:50 Zahájení a představení podniku (Ing. Jiří Zelenka, předseda 

představenstva) 

9:50 – 10:20 Představení projektu „demofarmy“ na podniku ZD Krásná Hora nad  

 Vltavou a.s. (Ing. Marcel Herout, agronom farma Petrovice) 

10:20 – 10:40 Přestávka (občerstvení) 

10:40 – 11:10 Ověřování půdoochranných tech. polním simulátorem (Ing. David Kincl,  

  Ing. Jan Srbek, Oddělení Pedologie a ochrany půdy VÚMOP) 

11:10 – 12:00 Představení protierozní kalkulačky (Ing. Ivan Novotný, Ing. Martin Mistr Ph.D., 

Oddělení Půdní služba VÚMOP) 

Praktické ukázky v terénu: 

pozemek Čelikovské: Výklad u polního simulátoru deště u různých technologií  

  pěstování kukuřice 

pozemek Pod kravínem Týnčany: Praktická ukázka metody strip – till (vojtěško-tráva) 

pozemek Čimelí: Praktická ukázka metody strip – till (nevymrzající meziplodina) 

Kontakt: Ing. Marcel Herout, mail: heroutzdkh@seznam.cz, tel: 737 289 212 

Registrace na seminář nejpozději pět dní předem na dané tel. číslo či email. 

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

Informační magazín vydává:  

 

Krajské informační středisko Středočeského kraje, 

o.p.s. 

Poštovní IV,  261 01 Příbram V.  

Tel: 721 315 260  

Ing. Gabriela Jeníčková kis.stredocesky@atlas.cz  

www.kis-stredocesky.cz 

za podpory Ministerstva zemědělství  

mailto:heroutzdkh@seznam.cz
mailto:kis.stredocesky@atlas.cz
http://www.kis-stredocesky.cz/

