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Již pátým rokem Okresní agrární komora v Mostě prezentuje nejlepší regionální potraviny na 
výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích.

Poslední dva roky jsme prezentaci Ústeckého kraje organizovali ve společném stánku 
Ústeckého kraje – Statutárního města Mostu a Okresní agrární komory Most.

Na zahájení přijela delegace ze Zambijské republiky, ze Slovenské republiky, z dalekého 
Azerbajdžánu, z Kuby, delegace z republiky Srbsko, z Bosny a Hercegoviny a z Běloruska.

Čísla o výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA

 vystavovatelé 550 – tj. o 40 více než v roce 2016

 přes 21 000 m2 výstavních ploch

 návštěvnost rekordní – 109 278 lidí – je to nejvíce od roku 2005, proti loňsku se 

návštěvnost zvýšila o 20 000 lidí

 kulturní i odborný program

 6 dnů plných netradičních zážitků

Přinášíme Vám postřehy z některých dnů, které jsme na výstavišti v Českých Budějovicích 
prožili ve stánku OAK.

44. ročník Země živitelky byl v řadě věcí nový a průlomový, který byl prezentován čtyřmi 
směry:

 pestrost oboru

 vývoj napříč dobou

 zážitkové zemědělství

 absolutní novinkou byl „dětský zemědělský svět“ – naučná stezka, dětská farma atd. 

Zážitkové zemědělství doplnili i Národní dožínky a vyhlášení celorepublikového 

„ROKU VENKOVA“.

Postřehy a střípky z výstavy Země živitelka 
v Českých Budějovicích 2017

(25.8.-29.8.2017)
Motto „Cesta zemědělstvím“
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Slavnostní zahájení výstavy bylo oproti minulým letům netradiční a na pódiu zasedli 
k slavnostním projevům prezidenti Miloš Zeman, Václav Klaus, Zdeněk Jandejsek – prezident 
Agrární komory ČR, Miroslav Toman – prezident Potravinářské komory ČR, Martin Pýcha –
předseda Zemědělského svazu ČR, Karel Havlíček – předseda Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků ČR, Marián Jurečka – ministr zemědělství, Milan Štěch – předseda 
Senátu parlamentu ČR, Ivana Stráská – hejtmanka Jihočeského kraje, Jiří Svoboda – primátor 
města České Budějovice a ředitel výstaviště – Leoš Kutner.

Všichni předsedající pronesli zdravice, poděkovali zemědělcům za práci a popřáli, aby se jim 
v dalších letech dařilo. Hlavním tématem byly České potraviny, jejich ceny a potravinová 
soběstačnost. Výjimkou z projevů, jako vždy, byl projev prezidenta ČR Miloše Zemana. 

Z jeho projevu vyjímáme: 
Upozornil na nesmyslnost některých dotací i na nutnost zadržování vody v krajině. V projevu 
zdůraznil, že pokud máme mít v lásce dotace EU, tak proto, že z nich něco vyrábíme, ne 
proto, že dostaneme dotace na to, abychom výrobu zastavili. 

„Zdá se mi, že v poslední době Evropská unie, na kterou už tady bylo řečeno několik 
kritických slov, přikročuje ke krokům, o nichž jsme až dosud četli pouze v románech, a sice že 
vyplácí dotace na nevýrobu, nikoli na výrobu, ale na nevýrobu, a mně to připadá jako 
naprosté zvěrstvo“ řekl prezident zemědělcům, kvůli nimž byly tyto dotace zaváděny. Dotace 
měly snížit evropskou nadprodukci mléka, Evropská komise tehdy doufala, že se tak alespoň 
částečně sníží výkupní ceny mléka, které tehdy zemědělci prodávali pod výrobními náklady. 
Podle Zemana je nesmysl brzdit dotacemi výrobce a zároveň se snažit podporovat vývozy 
mimo EU. 

Okomentoval také projekt Richarda Brabce, ministra životního prostředí, projekt Ochrany 
vody zvaný „DĚŠŤOVKA“. „Nic proti tomu, ať každý rodinný domek má plechový sud na 
zachycování dešťové vody, on už ho většinou stejně má, ale tímto tenhle problém 
nezachráníme. Před sto lety bylo v našich zemích třikrát víc rybníků, než je teď“,  uvedl Miloš 
Zeman.

„Obnova malých, středních i velkých rybníků je dle jeho slov řešením. Oznamuji vám, že 
v lánském parku jsme obnovili zašlý rybník, Václave“, dodal Zeman s úsměvem na bývalého 
prezidenta České republiky. „Je lepší udělat jakoukoli malou věc, než jenom kázat druhým, co 
mají udělat oni“.

První den na nás v našem stánku navštívili: 

 prezident Miloš Zeman s doprovodem, který ochutnal z regionálních potravin 

tlačenku od řezníka Vojtěcha Strausse z Mostu. 

 prezident Václav Klaus s doprovodem, kterému chutnal hlavně čerstvý chléb pana 

Jiřího Ondečky z Děčína, se škvarkovým sádlem od mosteckého řezníka Vojtěcha 

Strausse 

 ministr životního prostředí Richard Brabec

 senátor Jan Veleba – senátor a exprezident AK ČR 



 manželé Vybíralovi z Polabských mlékáren, které potěšila prezentace jejich výrobků 

(Farmářské BIO máslo a Kozí gouda) z jejich provozovny ve Varnsdorfu

 1. náměstek primátora města Mostu Marek Hrvol a ředitel sportovní haly v Mostě 

Petr Formánek

 náš potravinář Jiří Ondečko, pekař z Děčína

 náš zemědělec Kamil Karban ze Lhenic

Pavilon „T“ byl místem prezentace POTRAVIN A PODPORY ZEMĚDĚLSTVÍ. Státní zemědělský 
intervenční fond zde představil národní značku kvality potravin KLASA, kterou si zaslouží jen 
ty nejkvalitnější výrobky a značku Regionální potravina, kterou uděluje ministerstvo 
zemědělství nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí 
v krajských soutěžích.

Potraviny vystavovaly v pavilonu T1 Jihočeský kraj, Ústecký kraj, kraj Vysočina, Ovocnářská a 
Zelinářská unie a Vinařský fond.

Návštěvníci si mohli na výstavě vybrat to, co je zajímá, byla však také místem setkání 
zemědělských a lesnických podnikatelů, k navázání nových obchodních partnerství a 
zajímavých setkání i navázání nových přátelství. Návštěvníci se mohli na vlastní oči 
přesvědčit, jak nesmírně důležitým oborem zemědělství je. Pavilon T, který je věnován vždy 
českým potravinám měl návštěvnost největší a návštěvníci mohli ochutnat skvělé, české a 
kvalitní potraviny a věříme, že budou většími patrioty českých výrobků a nebudou kupovat 
v tak velké míře dovážené výrobky ze zahraničí, které jsou vyráběné ve dvojí kvalitě tak, jak 
to objevily kontroly a potvrdily analýzy VŠCHT.

Společný stánek Ústeckého kraje, Statutárního města Mostu a Okresní agrární komory Most 
měl na výstavišti velký úspěch. Po celou dobu výstavy zde Petra Ludwigová s kolektivem 
z krajského úřadu prezentovali Ústecký kraj formou propagačních materiálů, brožur, letáčků 
a nejkrásnějších kulturních památek v Ústeckém kraji. Okresní agrární komora Most zde 
měla složitý úkol, u doprovodných aktivit projektu Regionální potraviny ÚK 2 dny 
prezentovala vítězné regionální potraviny Ústeckého kraje, a kromě toho po celou dobu 
výstavy se prezentovala formou ochutnávek, výstavkou a přímým prodejem nejlepších 
regionálních potravin, ale také formou propagačních materiálů, letáčků, katalogů, roll-upů 
prezentovala Statutární město Most, které podporuje Okresní agrární komoru Most v této 
činnosti pro celý Ústecký kraj.

Po celou dobu výstavy zajišťovaly dvě pracovnice OAK Most – Radka Plachá a Monika Plachá 
– tyto prezentace bez ohledu na volný čas. Nedílnou součástí této akce je vybrat nejlepší 
potraviny Ústeckého kraje k prezentaci a zejména je tam dovézt. S tím nám pomohl nezištně 
pan Vojtěch Strauss, řezník z Mostu vlastním chladícím autem a pan Jiří Ondečko z pekárny 
Děčín. 

Ve stánku jsme prezentovali tyto výrobky:

 Dorletka a Makovec od Jaroslavy Michalcové z Roudnice nad Labem

 Květák od zemědělce Petra Tůmy z Českých Kopist

 Retro šunkový salám – řeznictví Stříbrný Louny



 Vepřové maso od Zrcadla a Uzený losos v oleji od firmy VAROZA s.r.o. Březno

 Kozí kefír, ovčí čerstvý sýr a ovčí jogurt – od Jakuba Laušmana z Držovic

 Julčin tučný tvaroh s medem a čerstvý kozí sýr Legenda z farmy Barbory Marešové 

z Břvan

 Čerstvý kozí sýr přírodní od manželů Malinových z Nové Vísky

 Farmářské BIO máslo a kozí gouda z mlékárny Varnsdorf

 Vepřové sádlo se škvarkami, Francouzská paštika, klobásy, uzená plec, tlačenka a 

špekáčky od mosteckého řezníka Vojtěcha Strausse

 Menčíkova podkova a tlačenka z Varnsdorfských uzenin s.r.o.

 Novobranský pršut – Karé, Archivní sušená šunka a Novobranské korálky z pršutérie 

pana Chovanečka z Litoměřic

 Sedmý schod ze Žateckého pivovaru

 Moštíky z moštárny Louny

 Květový med lipový od včelaře Ing. Radka Geletiče z Lovosic

 Sušené švestky Karlátka od Karly Ščepkové z Bělušic

 Sušené hrušky, jablka a červená řepa z firmy Severofrukt Trávčice

 Chléb Onďasův Podmáslák a Onďasův rohlík pekaře Jiřího Ondečky z Děčína

Návštěvníci obdivovali uspořádání našeho společného stánku. Všechny regionální potraviny 
jim velice chutnaly a nestačili se divit, jak chutné a kvalitní potraviny se v Ústeckém kraji 
vyrábí. Návštěvníky zaujal český květák, který se umístil v regionální potravině v kategorii 
ovoce a zelenina na prvním místě, a který vypěstoval zemědělec Petr Tůma z Českých Kopist 
na Litoměřicku. Velký úspěch mělo také žatecké pivo „Sedmý schod“, ze Žateckého pivovaru, 
které zvítězilo v kategorii alkoholických nápojů, na prvním místě. 

Projekt „RODINNÉ STŘÍBRO ÚSTECKÉHO KRAJE“, kam byla i prezentace regionálních 
potravin zařazena, byl prezentován Okresní agrární komorou Most velice úspěšně.

Letošní „Země živitelka“ byla nejen pro zemědělce, ale i pro ostatní účastníky výstavy. Měla 
k vidění mnoho moderních zemědělských strojů a služeb pro zemědělství. Ihned po vstupu 
hlavní branou byl vystaven nejmodernější kombajn CR10.90 od NEW HOLLANDIA 
AGRICULTURE, který drží oficiální světový rekord a to:

 ve sklizni pšenice s výkonem 797 tun zrna / 8 hod.

 CR 8.90 drží oficiální světový rekord ve sklizni sóji s výkonem 434 tun / 8 hod.,

který jednoznačně potvrdil dosavadní rekord ve sklizni obilí zapsaný do Guinessovy knihy 
rekordů.

Na výstavě byl také vystaven unikát a jeden nejvzácnějších exponátů naší zemědělské 
historie – pětadvaceti metrová parní oračka Přemysl, kterou zapůjčilo Národní zemědělské 
muzeum. 

Je to stroj firmy JOHN FOWLER z Anglie vyrobený v roce 1906, dlouhý 7 metrů a spolu s ním 
je vystaven historický pluh. Od 70. let 18. století byla parní orba rozšířena po celém území 



Čech. Orba probíhala tak, že na každou stranu pole se postavila jedna lokomobila, mezi ně se 
umístil orací pluh a vše se propojilo ocelovým lanem, jedna z lokomobilů vždy k sobě pluh 
navíjela, druhá odvíjela. Jakmile pluh dooral až k lokomobilu, která ho k sobě navíjela, tam 
byla brázda doorána. V tento okamžik lokomobila zatroubila, popojela o kousek dopředu, 
pluh se převrátil, aby mohl orat na druhou stranu a navíjet si ho začala lokomobila na druhé 
straně. Takto se postupovalo stále dopředu, parní oračky vždy o brázdu popojížděly a brzo
bylo celé pole zoráno.

MEZINÁRODNÍ AGROSALON ZEMĚ ŽIVITELKA SKONČIL. 

Za OAK Most bychom chtěli poděkovat:

 vedení Ústeckého kraje, který tuto akci finančně podporoval a bez něhož bychom 

nemohli tuto akci vůbec organizovat

 vedení magistrátu Statutárního města Mostu, nejen za finanční podporu, ale také 

za podporu mosteckých zemědělců a OAK Most

 všem severočeským potravinářům, kteří vyrobili tak skvělé potraviny, že obstály 

v konkurenci jiných krajů i zahraničních výrobků

 pracovnicím Okresní agrární komory Most – paní Radce Plaché a Monice Plaché, za 

zajištění a prezentaci regionálních výrobků 

 panu Vojtěchu Straussovi a Jiřímu Ondečkovi za velkou pomoc při dovozu potravin 

do Českých Budějovic

 paní Mgr. Petře Ludwigové s kolektivem, z krajského úřadu, která zajistila stánek na 

výstavišti na vysoké úrovni a po celou dobu výstavy prezentovala Ústecký kraj a 

úzce spolupracovala s našimi pracovnicemi

 v neposlední řadě všem občanům, kteří nakupují především české potraviny a tím 

podporují české potravináře a zemědělce

Záštitu nad 44. Mezinárodním salonem Země živitelka udělili:

 Ing. Miloš Zeman, prezident ČR

 Ing. Marián Jurečka, ministr zemědělství ČR

 Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj ČR

 Mgr. Ivana Stránská, hejtmanka Jihočeského kraje

 Jiří Svoboda, primátor města České Budějovice 

 Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident Agrární komory ČR

 Ing. Miroslav Toman, CSc., prezident Potravinářské komory ČR

 Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR

 prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., rektor České zemědělské univerzity v Praze



Těšíme se na další ročník výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích v roce 
2018 a obracíme se na všechny naše potravináře a zemědělce, aby už teď 
připravovali své výrobky do soutěže o značku „Regionální potravina“ a o 

značku „Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla 
Oráče 2018“.

V Mostě, dne 30.8.2017              Ludmila Holadová, ředitelka
Vydává: OAK Most – IC 
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