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Den otevřených dveří v ZD Krásná Hora nad 

Vltavou 
 

ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. patří k jedněm z nejznámějších zemědělských podniků v 

republice s mnohaletou tradicí. Pro veřejnost připravila tato společnost na sobotu 16. září 2017 

den otevřených dveří. Pátek 15. září byl věnován školám a odborné veřejnosti.  

  

Zemědělský areál za páteční dopoledne navštívilo 520 dětí a studentů z okolních základních a 

středních škol. Odpolední blok pro odbornou veřejnost zahájil předseda ZD Krásná Hora nad  

Vltavou Ing. Jiří Zelenka za účasti ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky, předsedy 

Zemědělského svazu Ing. Martina Pýchy a Ing. Bohumila Belady - víceprezidenta Agrární 

komory. Po prohlídce areálu zemědělského podniku v Krásné Hoře se odborná veřejnost 

přesunula do střediska v Petrovicích, kde prohlídka pokračovala. V místním sále bylo 

přichystáno občerstvení a o zemědělství se debatovalo do pozdních hodin.   

Sobotní odpoledne si do zemědělského podniku přišlo užít 850 lidí z řad široké veřejnosti. 

Nejvíce jich dorazilo do Krásné Hory, ale i Petrovice navštívilo mnoho lidí. Návštěvníci se 

účastnili komentované prohlídky stájí s českým strakatým skotem, dojírny a teletníku, ale i 

prohlídky bioplynové stanice či ukázky zemědělské techniky. Pro zájemce byl připraven 

autobus, který dopravil zájemce na prohlídku střediska chovu holštýnského skotu v Petrovicích.  

Pro všechny velké i malé návštěvníky byl připraven bohatý program. Zemědělský svaz ČR 

nachystal zábavné naučně vědomostní soutěže o nezbytnosti zemědělské výroby s odkazem na 

produkci potravin a potřebu přitáhnout mladé lidi do zemědělství. Děti i se svými rodiči 

navštívili naučnou stezku, poznávali semínka, rostliny, přiřazovali potraviny z jakých rostlin a 

zvířat pochází. Byli seznámeni s potravou, co konzumují dojnice v ZD Krásná Hora. Naučný 

program byl připraven Zemědělským svazem z projektu Zemědělství žije!  

Nejmladší děti byli unešené ze semínkoviště, kde si mohli pohrát. Pro všechny bylo připraveno 

bohaté občerstvení.  

ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. byla vybrána mezi sedm demonstračních farem, které při 

hospodaření využívají inovativních prostředků, jenž přispívají v boji proti erozi a napomáhají 

ochraně půd a zadržení vody v krajině.  

  

„Hospodaříme ve středním Povltaví, významnou roli pro nás hraje živočišná výroba, konkrétně 

chov mléčného skotu,“ říká Ing. Jiří Zelenka, předseda představenstva ZD Krásná Hora nad 

Vltavou a.s. Dodává, že zemědělství v očích veřejnosti není příliš v oblibě, právě proto se 

rozhodli otevřít brány i pro laickou veřejnost. „Rádi bychom totiž ukázali, že dnešní 

zemědělství a zejména pak péče o zvířata i o půdu je na vysoké úrovni. Pracovat v zemědělství 

se mladým příliš nechce, přestože se jedná o velmi perspektivní a moderní obor, který nikdy, z 

důvodu nutnosti produkovat potraviny, nezanikne. Práce v zemědělství vyžaduje kvalifikované 

pracovníky jak v živočišné výrobě, kde je potřeba si uvědomit, že i přes automatizaci a moderní 

technologie pracujeme s živými tvory, nebo v rostlinné výrobě, kde hledáme odborníky, kteří 

dokáží několikamilionové stroje nejen řídit, ale i opravit“ vysvětluje.  
  



 

Bludiště                                                                         Semínkoviště  

 

Porodna                                                                        Odchovna telat 

 
 

Naučná stezka, poznávačka  , dojení krávy                                            

 

Slavnostní zahájení za účasti ministra zemědělství  



   

 

Poznávačka                                                       
  

Výstava zemědělských strojů  

 

Stáje v Krásné Hoře                                                      Prohlídka v Petrovicích    

  

Ing. Gabriela Jeníčková, Zemědělský svaz ČR, územní organizace Příbram a Beroun  

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

 

Školení na 5. kolo PRV proběhlo ve 

Středních Čechách 

Dne 20. září 2017 ve Slezské ulici v Praze se konal seminář se zaměřením na představení 

operací 5. kola Programu 

rozvoje venkova se 

zaměřením na operace: 

Investice do zemědělských 

podniků, Zpracování a 

uvádění na trh zemědělských 

produktů. Přednášející Ing. 

Lubomír Tomek se také 

zaměřil na Finanční zdraví a 

na zkušenosti s výběrovými 

řízeními. Výběrové řízení 

probudilo čilou diskusi. 

Přednášející účastníky 



upozornil na časté chyby v projektech, v žádostech o proplacení, ale hlavně ve výběrovém 

řízení. Semináře se účastnilo 45 lidí. 

 

Ing. Gabriela Jeníčková, KIS Středočeského kraje, o.p.s. 

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

 

 

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

 



Heřmanov slaví titul "Vesnice roku 2017" 

18. 9. 2017 

Výsledky soutěže Vesnice roku 2017 jsou odtajněny! Titul Vesnice roku získala obec 

Heřmanov z Kraje Vysočina. Na druhé příčce se umístila obec Lukavice z Pardubického kraje 

a třetí místo obsadila obec Slavkov ze Zlínského kraje. Vítězové již 23. ročníku byli za účasti 

ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové slavnostně vyhlášeni v Luhačovicích. 

„Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova se v uplynulých třiadvaceti letech stala 

fenoménem českého, moravského a slezského venkova. Jejím cílem je mimo jiné povzbudit 

obyvatele obcí k aktivní účasti na rozvoji svého domova, otevřít rozmanitost a pestrost 

programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam našeho venkova. Děkuji 

nejen vítězům, ale i všem dalším zúčastněným obcím a už nyní se těším na příští ročník,“ řekla 

při příležitosti předání cen ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. 

 

V rámci celostátního kola byla již potřetí udělena také „Vesnice roku 2017 – Cena veřejnosti“, 

kterou vyhlásil předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl. Cena putuje do obce Slavkov 

ze Zlínského kraje. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová mimo jiné vyhlásila i 

„koláčovou cenu“ za nejlepší domácí koláče. Tu získala obec Břasy z Plzeňského kraje. 

 
 

Foto: Obec Hvožďany, text: www.vesnice roku.cz 

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

Heřmanov 



 

 

Slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku 

Středočeského kraje – 20.8.2017 
 
 

V neděli 20. srpna 2017 na fotbalovém hřišti ve Hvožďanech se uskutečnilo slavnostní předání 

ocenění obcím, které se zúčastnili soutěže Vesnice roku ve Středočeském kraji.  

 

Zlatá stuha za vítězství v krajském kole byla předána obci Hvožďany (okres Příbram) 

Modrá stuha za společenský život získala obec Cítov (okres Mělník) 

Bílá stuha za činnost mládeže obdržela obec Třebotov (okres Praha-západ) 
Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí si převzala obec Hostín (okres Mělník) 
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Video od regionální televize Fonka: https://www.youtube.com/watch?v=RoLfcz3hJCw 

 

Foto text Ing. Gabriela Jeníčková, KIS Středočeského kraje o.p.s. 

 

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

 

 

 
 

Cítov 

https://www.youtube.com/watch?v=RoLfcz3hJCw
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České republice hrozí konec živočišné 

výroby 
 
Větrný Jeníkov/Praha – V rámci současné diskuse o nové Společné zemědělské politice po roce 2020 

zaznívají hlasy o možnosti zastropování plateb pro větší zemědělské podniky. Cílem je ušetřit 

finanční prostředky, které budou chybět v evropském rozpočtu po odchodu Británie a nastavení 

jiných evropských priorit. Pokud by došlo k takovému rozhodnutí, mělo by to negativní 

důsledky pro české a slovenské zemědělství. V podstatě by to znamenalo devastaci zbytku 

živočišné výroby u nás, především chovu dojených krav, prasata drůbeže.  

 

Ministerstvo zemědělství ve své pozici zcela logicky povinné zastropování odmítá, stejně tak i 

Zemědělský svaz ČR. Společně se zástupci politických stran o tom budou diskutovat zemědělci 

zastupující regionální organizace svazu z celé republiky ve čtvrtek 7. září ve Větrném 

Jeníkově.  
 

„V současné době funguje zastropování na dobrovolné bázi. Některé členské státy Evropské 

unie platby stropují. Každý stát má stropy nastavené jinak, podle svých podmínek. V České 

republice, kde je největší průměrná výměra zemědělských podniků je aplikováno, krácení 

plateb, pro větší podniky s dotací nad 150 tisíc eur. Pokrácená částka se ale převede do 

Programu rozvoje venkova, takže peníze zůstanou v České republice. Menší zemědělci jsou 

také zvýhodňováni v mnoha dalšími způsoby např. v Programu rozvoje venkova, národních 

podporách ale i např. v podmínkách kontrol“ popisuje předseda Zemědělského svazu Martin 

Pýcha.  

 

Zemědělský svaz je zásadně proti zastropování 

Povinné zastropování vystaví naše zemědělce do nekonkurenceschopného postavení, proti 

čemuž se Zemědělský svaz ČR ohrazuje. „Evropská unie chce zavést stropy, aby ušetřila 

finanční prostředky, tudíž je velmi pravděpodobně, že prostředky odebrané našim zemědělců 

by se nepřeváděli do našeho Programu rozvoje venkova, jako tomu je nyní. Česká republika 

prostě o ty peníze přijde,“ uvádí předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. 

Již dnes naši zemědělci nemají stejné podmínky, především pak výši podpor, a pokud tuto 

nerovnost prohloubíme, tak to pro část z nich bude znamenat ohrožení jejich existence. 

 

Ohroženy jsou velké podniky. A tím i živočišná výroba 

Zastropování, o kterém se dnes hovoří, by dopadlo v České republice na 768 podniků (31 

fyzických a 737 právnických osob) z celkového počtu přes 26,5 tis zemědělských podniků. 

Dotčené podniky zaměstnávají 42 % všech zaměstnanců v zemědělském sektoru. Vážně bude 

ohroženo 51 % chovaného skotu a 70 % z celkového počtu dojnic a také většinu chovaných 

prasat a drůbeže, protože právě živočišná výroba je doménou velkých podniků. Nebudou-li 

finance, podniky nebudou mít jak dále provozovat živočišnou výrobu a přeorientují se na 

nenákladnou rostlinnou výrobu. Nebude mléko, nebude maso a nebude organická hmota 

v půdě, ohrožena bude také biodiverzita v krajině..   

 

Ministerstvo zemědělství ČR chce sice zabránit zastropování, v čemž má od 

Zemědělského svazu ČR plnou podporu, zároveň ale hledá kompromis, a navrhuje zavést 

degresivitu plateb a  zároveň redistributivní platbu, což je možnost zvýšené dotace na první 

hektary. Zemědělský svaz ČR  

 

 



 

 

ovšem apeluje na ministerstvo zemědělství, že kombinace není žádoucí. „Musíme si vybrat. 

Jedno, nebo druhé,“ zdůraznil Pýcha.  

 

Zdroj: Zemědělský svaz 

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

 

Ministr Marian Jurečka byl 10. 9. hostem 
pořadu Partie 

Ministr zemědělství Marian Jurečka v neděli 10. 9. 2017 v pořadu Partie na FTV Prima 

diskutoval s poslancem a bývalým ministrem zemědělství Petrem Bendlem. Přepis rozhovoru 

je zde: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/vystoupeni-v-mediich/rozhovor-s-

marianem-jureckou-a-petrem.html 

  

Video je zde 

 

http://prima.iprima.cz/partie/10092017 
 

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

 

Interview ČT24 s ministrem zemědělství 
Marianem Jurečkou 

18.9.2017 

Rozhovor na téma mj. dvojí kvality potravin v EU je zde: 

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/vystoupeni-v-mediich/interview-ct24-s-

ministrem-zemedelstvi-2.html 

 

     

Video je zde 

 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/217411058040915/ 
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