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Rozpis Konzultačních hodin KIS 

Středočeského kraje je na webu KISu 

Rozpis zde: http://www.kis-stredocesky.cz/default.asp?ch=715&typ=5 

 

 

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

 

 

Ochutnávky Středočeské Regionální 

potraviny 

 

Navštivte dne 20. 8. 2017 od 12 do 16 hodin stánek Středočeské Regionální potraviny v rámci 

vyhlášení Vesnice roku Středočeského kraje v obci Hvožďany, fotbalový stadion, okres 

Příbram. Vítězné výrobky bude možné ochutnat i zakoupit.  

   

Navštivte také stánek Regionální potraviny na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích 

pavilon T1, kde ve dnech 24. 8. a 25. 8. 2017 od 9 – 18hodin budou k ochutnání a prodeji 

vítězné výrobky ze Středočeského kraje. 

 

Níže přehled ochutnávek po celém Středočeském kraji. 

 

Gabriela Jeníčková, KIS Středočeského kraje 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.kis-stredocesky.cz/default.asp?ch=715&typ=5
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Přehled ochutnávek ve Středočeském kraji v roce 2017 

ochutnávková akce den konání čas konání 

Skalecká pouť 2017 Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy, náměstí F. X. 
Svobody, okres Praha - západ 

22.7.2017 so 8-14 hod 

Vyhlášení Středočeské Vesnice roku 2017, Hvožďany, okres Příbram 20.8.2017 ne 12 - 16 hod 

Gastro festival REGIONFEST spojený s Národními dožínkami, Praha 
Letná 

8.9.2017 pá 13-18 hod 

Gastro festival REGIONFEST spojený s Národními dožínkami, Praha 
Letná 

9.9.2017 so 8-15 hod 

Trhy v Rakovníku, Husovo náměstí, okres Rakovník 14.9.2017 čt 8-13 hod 

Farmářské trhy Kladno, náměstí Starosty Pavla, okres Kladno 15.9.2017 pá 8-13 hod 

Farmářský trh Beroun, Husovo náměstí, okres Beroun 19.9.2017 út 7-12 hod 

3. Podbrdský farmářský a řemeslný trh Rožmitál pod Třemšínem, 
Podbrdské muzeum, Palackého 10, Rožmitál p.Tř, okres Příbram 

23.9.2017 so 9-13hod 

Svatováclavské slavnosti Votice, Komenského náměstí, okres Benešov 28.9.2017 čt 10-16 hod 

 Výstava Zemědělec, Masarykova, Lysá nad Labem, okres Nymburk 5.10.2017 čt 9-17 hod 

 Výstava Zemědělec, Masarykova, Lysá nad Labem, okres Nymburk 6.10.2017 pá 9-17 hod 

Festival řemesel a jablečných slavností, Strančice, areál minigolfu vedle 
vlakového nádraží, okres Praha - východ 

7.10.2017 so 10-16 hod 

 Výstava Zemědělec, Masarykova, Lysá nad Labem, okres Nymburk 7.10.2017 so 9-17 hod 

 Výstava Zemědělec, Masarykova, Lysá nad Labem, okres Nymburk 8.10.2017 ne 9-15 hod 

Farmářské trhy Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí, okres Mladá 
Boleslav 

20.10.2017 pá 8-13 hod 
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Zahájení příjmu žádostí v rámci programu 

Pojištění produkce lesních školek 

V Praze dne 2. srpna 2017  

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. dne 1. 8. 2017 zahajuje příjem žádostí o 

poskytnutí podpory v rámci programu Pojištění produkce lesních školek. V souladu se 

Zásadami pro poskytování podpory bude příjem žádostí ukončen ke dni 1. 11. 2017.  

Pravidla programu prošla některými úpravami. Nové znění Zásad programu neomezuje velikost 

podniku žadatele a především je navýšena možná výše podpory až na 50 % (původně 30 %) 

prokázaných uhrazených nákladů na pojištění v příslušném roce.  

Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění produkce lesních školek včetně formuláře 

žádosti jsou přístupné na internetových stránkách www.pgrlf.cz. Žádosti jsou přijímány 

prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF, prostřednictvím PGRLF, a.s. nebo 

prostřednictvím elektronického příjmu žádostí na www.pgrlf.cz/podat-zadost/ 

  

Zdroj: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond 

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

Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014 

- 2020 (verze 3) - platná a účinná od 2. 8. 

2017 

V Praze dne 2. srpna 2017  

Tato aktualizovaná Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na 

období 2014 – 2020 (dále jen „příručka“) stanovuje závazný postup pro zadávání zakázek 

malého rozsahu všemi žadateli/příjemci dotace z Programu rozvoje venkova na období 2014 

– 2020 (dále „PRV“) a zakázek vyšší hodnoty všemi žadateli/příjemci dotace z PRV, kteří 

nespadají pod režim ZZVZ.  

Níže naleznete zpřesněnou příručku.  

Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 20142020 

(verze 3): 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2F

nepub%2F1501741251947.pdf 

 

Zdroj: Ministerstva zemědělství ČR 

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

 

http://www.pgrlf.cz/podat-zadost/
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnepub%2F1501741251947.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fnepub%2F1501741251947.pdf
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5. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje 

venkova 2014-2020 

V Praze dne 2. srpna 2017  

Dne 2. 8. 2017 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka Pravidla, kterými se stanovují 

podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 

(dále jen „Pravidla“), pro 5. kolo příjmu žádostí.  

V 5. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, 

inovací a na projekty spolupráce za více než 2,6 miliardy korun.   

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 5. kolo příjmu žádostí na operace 4.1.1 Investice do 

zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 8.3.1 

Zavádění preventivních opatření v lesích, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách, 8.5.1 

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní 

hospodářství, 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP, 16.2.2 Podpora vývoje nových 

produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, 

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů, 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky 

krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce 

při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových 

procesech.  

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 10. října 2017 

8:00 hodin do 30. října 2017 13:00 hodin.  

 Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací 

předběžně stanoven následovně: Operace Alokace (Kč) 4.1.1 Investice do zemědělských 

podniků 1 137 168 000 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů* 575 000 

000 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích** 35 000 000 8.4.1 Obnova lesních porostů 

po kalamitách** 112 000 000 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 

46 000 000 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 100 000 000 16.1.1 Podpora 

operačních skupin a projektů EIP 140 000 000 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů 

a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 440 000 000 16.3.1 

Sdílení zařízení a zdrojů 27 500 000 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky 

krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů  50 000 000 16.6.1 Horizontální a vertikální 

spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v 

průmyslových procesech 5 500 000 * Alokace pro operaci 4.2.1 zohledňuje nově zařazený 

záměr c) Výrobci pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků. ** U těchto operací se 

vzhledem k výši finanční alokace a průběhu čerpání finančních prostředků uvažuje o realizaci 

dvou výzev, a to v roce 2017 a 2019. 

Více informací zde: 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2

F1501741940881.pdf 

Zdroj: SZIF 

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

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1501741940881.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Faktuality%2F1501741940881.pdf
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Německo: rekordní nárůst ploch v 

ekologickém zemědělství 

 

Podle Německého federálního ministerstva zemědělství  rostly plochy v ekologickém 

zemědělství v loňském roce rekordním tempem.  

Zemědělské plochy obhospodařované kontrolovaným ekologickým způsobem vzrostly 

v loňském roce v Německu o 14,9 procenta na celkem 1 251 320 hektarů. Počet biofarem ve 

stejném období vzrostl o  9, 6 procenta na 27 132 (2015: 24 736). Počet zpracovatelů 

bioproduktů také vzrostl, konkrétně o 2 procenta na 9 499 (2015: 9 311). Celkový počet 

podnikatelů v ekologickém zemědělství vzrostl vloni o 7,7 procenta na 41 200. Plochy 

ekologického zemědělství se na celkových plochách zemědělské půdy podílí již 7,5 procenty. 

Německý ministr zemědělství Christian Schmidt prohlásil: “Ekologické zemědělství se stalo 

důležitým pilířem německého zemědělství a trhu s potravinami. Nic se nesmí postavit do cesty 

tomuto úspěchu. Nadále hodlám podporovat růst biosektoru. Můj cíl je 20 procent ploch 

v ekologickém režimu, abychom uspokojili rostoucí poptávku po biopotravinách“.   

Zdroj: Bio-markt.info 

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

Příjem žádostí ve druhé výzvě OP Rybářství 

2014-2020 

V Praze dne 2. srpna 2017  

Další příjem Žádostí o podporu ve druhé výzvě OP Rybářství 2014-2020 proběhne v říjnu 2017.  

V rámci druhé výzvy Operačního programu Rybářství 2014-2020 budou moci žadatelé 

předkládat Žádosti o podporu na projekty opatření:  

2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby - opatření je zaměřeno na vysazování 

úhoře říčního do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry. Vysazování je 

realizováno ve formě monté nebo rozkrmeného mladého úhoře.  

Řídicí orgán OP Rybářství upozorňuje žadatele, že příjem Žádostí o podporu se bude řídit 

Pravidly pro žadatele a příjemce na projekty opatření 2.5. OP Rybářství 2014-2020, verzí 2 

podepsanou ministrem zemědělství dne 20. 7. 2017 (dále jen „Pravidla“).  

Příjemci dotace jsou podniky akvakultury, které jsou uživateli vybraných rybářských revírů. 

Podpora může být poskytnuta právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury 

provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.  Podpora může být také 

poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům, a dále podnikům akvakultury, které mají 

smluvní vztah s rybářskými svazy a rybářskými spolky, které jsou uživateli vybraných 

rybářských revírů.  

Příjem žádostí ve druhé výzvě bude probíhat od 10. 10. 2017 od 9 hod.  
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Všechny Žádosti o podporu budou v souladu s Pravidly přijímány elektronicky prostřednictvím 

portálu Farmáře bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF.  

Příjem žádostí končí 30. 10. 2017 ve 13 hod.  

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva 

zemědělství www.eagri.cz 

  

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR 

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

Rozhodnutí o odebrání značky kvality KLASA 

 Praha, 28. července 2017 – Celé portfolio oceněných výrobků ovocných a ovocně zeleninových 

šťáv a pyré s názvem Ovocňák společnosti TOKO AGRI a.s. přišlo o značku kvality KLASA. 

Důvody jsou dva: Ačkoliv značkou KLASA bylo oceněno 21 výrobků, na svém obalu ji měly 

i výrobky neoceněné. Druhým důvodem je fakt, že u výrobků, které již ocenění získaly, byly 

provedeny neschválené změny obalů. Prokázaly to výsledky kontroly ze strany Státní 

zemědělské a potravinářské inspekce a zjištění při kontrole žádosti v rámci projektu „Ovoce a 

zelenina do škol“.  

 Značka KLASA je prestižní ocenění, které si zaslouží jen kvalitní potravinářské a zemědělské 

výrobky. Vlastníkem a gestorem značky je Ministerstvo zemědělství, správcem je Státní 

zemědělský intervenční fond.   

 V případě, kdy dozorová organizace (Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní 

veterinární správa) zjistí jakoukoli nesrovnalost, okamžitě situaci řešíme. V případě závažného 

pochybení se značka odebírá a informujeme veřejnost. Chtěli bychom spotřebitele ujistit, že na 

kontrolu oceněných výrobků klademe velký důraz. Dojde-li k odebrání značky, je to pro 

zákazníka důkaz, že o značku pečujeme a staráme se, aby se parametry, za které byl výrobek 

ohodnocen, neměnily. Udělením značky posouzení kvality nekončí, ale naopak začíná.   

 V rámci kontroly bylo zjištěno, že společnost neoprávněně užívala logo značky KLASA i na 

neoceněných výrobcích. Zároveň kontrola prokázala, že u oceněných výrobků došlo k úpravám 

obalů, které nebyly schváleny administrátorem. Společnosti TOKO AGRI a.s. byla značka 

odebrána 12. července za porušení Metodiky pro udělování značky KLASA. Prodleva mezi 

odebráním značky a dnešním oznámením je dána zákonnou lhůtou, která musela uplynout kvůli 

odvolání firmy.   

 Společnost TOKO AGRI a.s. byla vyzvána k neprodlenému odstranění loga značky KLASA z 

obalu těchto výrobků.   

 Spotřebitele tímto informujeme, že se mohou při jakékoli pochybnosti v souvislosti s 

oceněnými výrobky obrátit na naši infolinku info@eklasa.cz. Každý podnět obratem řešíme a 

předáváme dozorovým orgánům k prošetření. Naším cílem je zajišťovat, aby v portfoliu 

oceněných výrobků značkou KLASA byly nabízeny jen skutečně maximálně kvalitní výrobky.  

 Vladimíra Nováková tisková mluvčí SZIF 

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

http://www.eagri.cz/
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Výzva MZe k podávání předběžných žádostí 

k DP 20.B. 

V Praze dne 27. července 2017  

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání předběžných žádostí k DP 20.B. pro plnění účelu 

dotace v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 v termínu od 1. 8. 2017 do 31. 8. 2017.   

Vlastní vyhlášení dotačního programu je provedeno zveřejněním Zásad, kterými se stanovují 

podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017, na základě § 1, § 2, a § 2d zákona č. 252/1997 

Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.  

Podání předběžných žádostí na národní dotační program 20.B. na základě této výzvy je, dle 

pravidel EU a schválení Evropské komise, podmínkou pro jejich čerpání.  

Předběžná žádost a vyplněné příslušné tabulky (č.: 7.a., 7.b., 7.c., 7.d. a 7.e.)  se podávají v 

listinné podobě v jednom vyhotovení na místně příslušném pracovišti Státního zemědělského a 

intervenčního fondu (SZIF) – v oddělení příjmu žádostí a LPIS (OPŽL). V předběžné žádosti 

v Tabulce č. 7 žadatel označí, které vyplněné tabulky (č.: 7.a., 7.b., 7.c., 7.d. a 7.e.) k předběžné 

žádosti přikládá.  

Pokud žadatel nepodá předběžnou žádost ve stanoveném termínu, nemůže následně podat 

vlastní žádost o dotaci a čerpat tuto podporu v roce 2018.  

Vzor předběžné žádostí na dotační program 20.B. – Zlepšení životních podmínek v chovu 

drůbeže pro plnění účelu dotace v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 je uveden v Příloze č. 1 

této výzvy.  

  

Příloha č. 1 - Předběžná žádost pro plnění účelu dotace v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 

zde: 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fnarodni_dotace

%2Fnarodni_dotace%2F1501573988370.pdf 

  

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR  

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

 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fnarodni_dotace%2Fnarodni_dotace%2F1501573988370.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fnarodni_dotace%2Fnarodni_dotace%2F1501573988370.pdf
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Zdroj: MZe 

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

Výjimky pro použití konvenčních objemných 
krmiv v ekologickém zemědělství v roce 2017 

4.8.2017 

Ministerstvo zemědělství,  ve svém dopise ze dne 3. 8. 2017 (viz níže), vzhledem k mimořádně 

nepříznivé meteorologické situaci v České republice v průběhu měsíců května, června a 

července tohoto roku, kdy kombinací faktorů velmi vysokých teplot a zároveň výrazně nízkého 

úhrnu srážek došlo k významným ztrátám na produkci pícnin, avizuje možnost ekologických 

zemědělců žádat o výjimky podle článku 47 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 889/2008 bez 

nutnosti dokládání dalších důkazů prokazujících rozsah, místo a typ katastrofy, jejichž 

doložení je k žádosti o výjimku vyžadováno Metodickým pokynem č. 4/2016 (viz níže). 

Toto opatření však platí výhradně pro žádosti o výjimky pro používání konvenčních 

objemných krmiv (seno a senáž). 

Žádost o výjimku musí v každém případě obsahovat kompletní informace o identifikaci 

žadatele a zejména pak o specifických kritériích požadované výjimky, mezi které patří: 

 informace o druhu a kategorii zvířat, které bude konvenční krmivo zkrmováno; 

 počet kusů, kterým bude konvenční krmivo zkrmováno; 

 druh a množství konvenčního krmiva, pro jehož zkrmování je žádáno o výjimku; 

 specifikace období, po které bude konvenční krmivo zkrmováno včetně uvedení 

předpokládaného data obnovy ekologického režimu (tedy datum, kdy bude žadatel opět 

plnit všechny podmínky ekologického zemědělství); 

 popis opatření, která budou přijata k obnovení ekologického režimu. 
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Formulář pro podání žádosti o výjimku (viz níže) je potřeba kompletně vyplnit, podepsat a 

zaslat na Ministerstvo zemědělství, Odbor environmentální a ekologického zemědělství. 

Dovolujeme si upozornit na povinnost ekologických zemědělců informovat o využití této 

výjimky svoji kontrolní organizaci, která je zodpovědná za kontrolu dodržení všech 

podmínek udělené výjimky a kontrolu dodržení opatření pro následné obnovení ekologického 

režimu. 

V případě dotazů či nejasností se obracejte na pracovníky Oddělení ekologického zemědělství. 

Jméno Telefon E-mailová adresa 

Kateřina Widtmannová 221 812 025 katerina.widtmannova@mze.cz 

Ing. Tereza Musilová 221 812 358 tereza.musilova@mze.cz 

Ing. Martin Charvát 221 812 743 martin.charvat@mze.cz 

 

 Přílohy 

 Dopis - Informace ohledně katastrofické události - sucho 2017 (PDF, 198 KB)  

Formuláře 

 Formulář - Žádost o výjimku - katastrofické události (XLS, 143 KB)  

Související odkazy 

 Metodický pokyn č. 4/2016 (PDF, 1 MB)  

Související legislativa 

 Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 

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

MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR V KUTNÉ HOŘE 

NABÍDNE V SRPNU SOBOTNÍ PROHLÍDKY 

31. července 2017 

 

Ne každý měl možnost prohlédnout si znovu otevřený pivovar v Lorci během Slavností piva 

Kutná Hora. Proto jsou každou sobotu v srpnu (a první v září) vždy od 14 hodin naplánované 

exkurze, které zájemcům umožní nahlédnout do míst, kde se již půl roku vaří pivo Kutná 

Hora. 

http://eagri.cz/public/web/file/544912/Dopis_k_suchu_2017.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/531748/Zadost_o_vyjimku_katastroficke_udalosti.xls
http://eagri.cz/public/web/file/533376/MP_4_2016.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/predpisy-es-eu/Legislativa-EU_x2006-2010_NarizeniEK-2008-889-EZ.html
http://eagri.cz/public/web/file/544912/Dopis_k_suchu_2017.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/544912/Dopis_k_suchu_2017.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/531748/Zadost_o_vyjimku_katastroficke_udalosti.xls
http://eagri.cz/public/web/file/533376/MP_4_2016.pdf


11 
 

Zájemci o prohlídky tak postupně navštíví varnu pivovaru, kde se dozví něco k historii vaření 

piva v Kutné Hoře, podívají se také do spilky, ležáckých sklepů nebo na lahvovnu. Pro starší 

18 let je pak připravena degustace tankového piva. Průvodkyní bude paní Růžena Jiránková, 

emeritní sládková pivovaru, tudíž se návštěvníci mohou těšit na podrobný výklad k technologii 

vaření piva. 

Prohlídky Měšťanského pivovaru v Kutné Hoře jsou naplánované na sobotu  5., 12., 19. a 26. 

srpna a také 2. září. Začínají vždy ve 14 hodin odpoledne a je možné je objednat přes web 

pivovaru na adrese www.pivokutnahora.cz/prohlidky 

Cena pro dospělého včetně degustace je 95 korun, mladší 18 let platí 70 Kč (bez degustace). 

Děti do 6 let jdou zdarma. Prohlídka se koná od pěti osob, maximum na skupinu je pak 20 lidí. 

 

Informace pro novináře: 

Pro více informací prosím kontaktujte Petra Podlešáka ppodlesak@pivokutnahora.cznebo 

+420 724 412 864 

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

Nové turistické mapy nabízejí tipy na 

„Rodinné výlety v Posázaví“ 

 

Trasy pro pěší, cyklisty a vodáky, turistické cíle i přírodní zajímavosti nabízí nová série tří 

skládacích map nazvaných „Rodinné výlety v Posázaví“, kterou vydala společnost Posázaví 

o.p.s. Od příštího týdne bude k dostání ZDARMA v informačních centrech a zařízeních 

vybraných partnerů. Na mapy naváže turistický průvodce, který vyjde na podzim.  

„Naposledy jsme podobnou mapu vydali v roce 2009. Přestože je už dávno rozebraná, lidé se 

na ni pořád ptají. Připravili jsme proto hned tři podobné mapy, v nichž nabízíme dohromady 30 

tipů na výlety v Posázaví. Vyberou si z nich pěší turisté, cyklisté, vodáci, rodiny s dětmi i zdatní 

sportovci. Většinu tras jsme osobně prověřili,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. 

Bohunka Zemanová. 

Mapa dolního Posázaví, zhruba od Stvořidel po soutok s Vltavou, byla rozdělena na tři 

samostatné části – každá z nich má z jedné strany svou kartografickou podobu a z druhé strany 

deset tipů na výlety v daném území. Každá mapa vychází v nákladu 20 000 výtisků (dohromady 

60 000 kusů). 

Cyklotrasy i trasy pro pěší jsou vedeny zajímavými turistickými lokalitami, například kolem 

hory Blaník, podél řeky Sázavy, okolím vodní nádrže Švihov, krajem Josefa Suka, Jana 

Herbena nebo Sidonie Nádherné. Většina tras je okružních, takže si každý může zvolit 

libovolné místo startu i cíle, stejně jako náročnost vybrané cesty. Vzhledem k terénu (lesní 

cesty, místní komunikace, silnice nižších tříd), doporučujeme na ně vyjet na trekových kolech. 

Většina cyklovýletů je vhodných i pro pěší turistiku. 

http://www.pivokutnahora.cz/prohlidky
mailto:ppodlesak@pivokutnahora.cz
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Mezi tipy na výlety jsou také naučné stezky, kterých v regionu není málo – například v 

Hradištku, Kácově, na Konopišti nebo v kraji pod Blaníkem. Zapřisáhlým „pochodníkům“ pak 

doporučujeme třeba některou z tras tradičního pochodu Po stopách kocoura Mikeše.  

Příznivcům vody (a nejen jim) jsou pak určeny výlety lodí po Sázavě od Stvořidel až po soutok 

Sázavy s Vltavou. Upozorňují na zajímavá místa během plavby i na nebezpečné jezy. 

V současné době připravuje společnost Posázaví o.p.s. novou propagační brožuru – turistického 

průvodce, který vyjde na podzim. Bude vycházet z mapového podkladu Rodinných výletů a 

budou v něm podrobnější informace o regionu a jeho zajímavostech. 

 

Jaroslava Tůmová 

Kontakt pro další informace: 

Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637 

Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081 

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

Vážení příznivci lesa a lesnictví, 

 

chtěl bych vás jménem České lesnické společnosti pozvat na seminář "Ořešák černý – 

dřevina roku 2017 ", jehož součástí bude také venkovní pochůzka,  pořádaný 29.8. 

v Kunovicích. Zvyšující se znalosti v oblasti genetiky ukazují, že naše dosavadní představy o 

původnosti dřevin je třeba revidovat. To, spolu s předpokládanou změnou klimatických 

podmínek, dlouhodobou industrializací krajiny i požadavky společnosti vyvolávají potřebu na 

upřesnění a případné přehodnocení druhové skladby našich lesů. Je tedy přirozené, že v 

poslední době je značný zájem věnován ořešáku černému, který byl pro rok 2017 vyhlášen 

státním podnikem LČR dřevinou roku. 

Příští týden bude také spuštěno přihlašování na seminář "Aktivní lesnický management pro 

podporu biodiverzity a plnění funkcí lesa",  který se uskuteční 12.9. na ČZU v Praze. 

Seminář bude zaměřený na prezentaci aktivního přístupu managementu lesních porostů s cílem 

zvyšovat jejich biodiverzitu a posilovat plnění jejich funkcí. Cílem je prezentovat aktivní 

přístup jako vhodnou alternativu managementu i v lesích s významnou fukncí ochrany přírody. 

 

Podrobné informace nejen o těchto akcích a přihlašování najdete zde. 

Těším se na vaši případnou účast! 

 

Lesu zdar 

 

Zdeněk Vacek 

tajemník ČLS 

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

mailto:tumova@posazavi.com
mailto:zemanova@posazavi.com
http://www.cesles.cz/odborne-akce/pripravovane-akce?acm=1450_125
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Máslo je nejdražší v historii. Zemědělcům 

zisk nepřináší 

Praha/ČR - V červnu dosáhla cena másla svého rekordního maxima. Ke 13. 6. vzrostla na 

187,50 Kč za kilogram. To je cca 47 Kč za čtvrtkilové balení, které známe z obchodů 

nejčastěji. Cena másla roste nejenom u nás, ale v celé Evropě, kde jen v květnu se jeho 

cena navýšila o téměř 7 %. Z této ceny ale rozhodně neprofitují zemědělci. Výkupní cena 

mléka v EU klesla o 1 % a cena u nás, i přes růst v minulém období, zemědělcům stále 

nepokrývá výrobní náklady.  

Nárůst cen másla je realizován v důsledku rozhodnutí jiných článků agrobyznysu. Tedy nikoliv 

zvyšováním cen zemědělské prvovýroby – vždyť cena zemědělců za mléko je po řadu let 

podnákladová, ale na výrobce mléka tlačí jejich odběratelé - mlékárny a následně hlavně 

obchodní řetězce. V loňském roce, kdy vrcholila krize mléčného trhu, řada mlékáren v případě 

neakceptování nízké nákupní ceny hrozila zemědělcům výpověďmi dodávek mléka.  

Zemědělci na mléku prodělávají 

„O jakých ekonomických přínosech pro zemědělce ze zvyšování spotřebitelské ceny másla lze 

hovořit, když je nákupní cena mléka dlouhodobě nižší než náklady? Za posledních deset let 

byly průměrné vynaložené náklady na produkci mléka v průměru o 0,50 Kč/l vyšší oproti 

průměrné ceně placené zemědělcům za mléko,“ říká předseda Zemědělského svazu Martin 

Pýcha. Z důvodu dlouhodobé podnákladovosti zemědělci z prodeje mléka nemohou realizovat 

žádné marže.  

Je to paradox – zemědělci na výrobě mléka prodělávají, ale mlékárny a zejména nadnárodní 

řetězce vydělávají. Někteří lidé se diví, jak to, že si zemědělci tolik stěžují na tlak obchodních 

řetězců, když do nich produkci přímo nedodávají. Ale tento tlak je vyvíjen nepřímo 

zprostředkovaně přes nejrůznější mezičlánky potravinové vertikály. Příčinou rostoucích 

spotřebitelských cen jsou i rostoucí marže obchodníků. Zemědělský svaz po řadu let 

doporučoval, aby ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českým statistickým úřadem 

analyzovalo vývoj marží obchodníků u základních potravin. Na vysoké marže obchodních 

řetězců opakovaně poukazuje i prezident ČR Zeman i ministr zemědělství Jurečka. 

  

Co je tedy za růstem cen másla? 

Spotřebitelé se poslední dobou začínají věnovat tomu, co jedí a co kupují. A když přišli na to, 

že živočišné tuky nejsou škodlivé, začali více kupovat máslo. Vzrostla tak poptávka a proti 

tomu se mírně snížila výroba másla v EU. Ta za prvních 5 měsíců letošního roku klesla o 6,5 

% proti stejnému období roku 2016. Na tuto situaci obchodníci a mlékárny hbitě zareagovaly a 

cena másla se vyšroubovala na historické maximum.  

Současná cena másla u nás je tak dána především nárůstem marže, kterou si obchod a mlékárny 

určují. Reagují tak na poptávku, která v poslední době roste, zemědělci z toho však mají jen 

velmi málo. Na druhou stranu je třeba říci, že nízká cena másla, která zde byla v minulých 

letech rozhodně neodpovídala výrobním nákladům. Zemědělský svaz tak vnímá současný 

nárůst ceny másla jako návrat k normálnímu stavu s tím, že nezbytné, aby spravedlivý podíl na 

jeho konečné ceně získali také zemědělci. 

 Eva Fruhwirtová/Jana Sixtová, Zemědělský svaz ČR 
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Zemědělský svaz upozorňuje: Čeští 

zemědělci mají za litr mléka o korunu méně 
než zemědělci v EU 

Praha/ČR - Čeští prvovýrobci vstoupili do roku 2017 s nejnižší cenou mléka v celé 

Evropské unii. Ačkoliv se cena mléka do prvního pololetí v České republice mírně zvýšila 

i v současnosti dostávají čeští zemědělci za litr mléka o korunu méně, než je průměrná 

cena v EU. Výkupní cena mléka u nás dosáhla v červnu 8,3 Kč a pro zemědělce je stále 

podnákladová. 

 Cena mléka v EU od začátku roku víceméně stagnuje. Zatímco v lednu, dubnu a červnu mírně 

rostla, ve zbylých třech měsících reálně klesala, a tak skutečné zvýšení ceny mléka za první 

pololetí je zcela marginální.  

„V průměru roku 2014, roku 2015 a v dosavadním průběhu roku 2017 jsme v ceně 

mléka na cca 89 % váženého průměru ceny v zemích EU,“ vypočítává předseda Zemědělského 

svazu Martin Pýcha. Nejnižší cena v Evropské unii v 1. pololetí 2017 byla v Litvě (po přepočtu 

cca 7,76 Kč/l). Následovalo Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko. Na 24. místě od konce v unii 

v cenách mléka – byla ČR.  

Cena za 1. pololetí 2017 dle našeho Mlékárenského výkazu byla 8,14 Kč/l. Průměrná 

cena mléka v EU za 1. pololetí 2017 po přepočtu činila 9,14 Kč/l, což znamená přesně o 1 Kč 

na každý litr mléka více než u nás. 

Cena mléka za 1. pololetí 2017 byla dle ČSÚ v České republice (8,06 Kč/l) nižší než v 

roce 2005, kdy se zemědělcům za mléko vyplácelo 8,21 Kč/l. Cena mléka za 1. pololetí 2017 

(8,06 Kč/l) je jen o málo vyšší oproti ceně v r. 2002 (8,05 Kč/l).  

  

Čeští zemědělci zvyšují kvalitu mléka 

Růst ceny mléka je u nás do určité míry tažen zvyšováním jeho kvality. V obsahu bílkovin 

předstihujeme řadu evropských zemí. Tučnost mléka v průběhu roku mírně kolísá, ale to není 

nic překvapujícího a mlékárny s těmito výkyvy normálně počítají. Z dlouhodobého pohledu se 

ovšem tučnost u nás drží stále kolem 4 % a naopak stále mírně roste. Za období leden až květen 

2017 byla průměrná tučnost dle tabulky 3,94 %. 

   Tuk v % Bílkoviny v % 

Průměr r. 2011 3,88 3,38 

Průměr r. 2012 3,85 3,39 

Průměr r. 2013 3,88 3,40 

Průměr r. 2014 3,87 3,42 

Průměr r. 2015 3,84 3,39 

Březen 2016 3,97 3,46 
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Duben 2016 3,91 3,42 

Květen 2016 3,86 3,40 

Červen 2016 3,78 3,36 

Červenec 2016 3,74 3,34 

Srpen 2016 3,79 3,35 

Září 2016 3,87 3,39 

Říjen 2016 3,97 3,48 

Listopad 2016 4,03 3,54 

Prosinec 2016 4,03 3,54 

Průměr r. 2016 3,91 3,43 

Leden 2017 4,05 3,53 

Únor 17 4,00 3,50 

Březen 2017 3,91 3,45 

Duben 3,89 3,42 

Květen 2017 3,86 3,49 

Červen 2017 3,75 3,36 

1. pololetí 2017 3,91 3,45 

  Cena mléka je podnákladová  

Z výsledků posledního nákladového šetření výroby mléka v ČR, který s podporou 

Zemědělského svazu organizuje Výzkumný ústav živočišné výroby, se ukazuje, že výrobní 

náklady v loňském roce dosahovaly 8,41 Kč/l mléka. Současná realizační cena mléka u nás tak 

ani nepokrývá výrobní náklady loňského roku. Vzhledem k rostoucím mzdám, cenám 

pohonných hmot ale i k předpokládanému zvýšení ceny krmiv vlivem horší úrody lze 

předpokládat, že výrobní náklady v letošním roce budou vyšší. 

 Eva Fruhwirtová/Jana Sixtová, Zemědělský svaz ČR 

   

PŘÍLOHY 

tz-cena-mle-aka-je-v-cr-podna-akladova-a.doc  

 

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

http://www.zscr.cz/media/upload/1502196289_tz-cena-mle-aka-je-v-cr-podna-akladova-a.doc
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