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Posláním Krajské agrární komory 
Ústeckého kraje je podpora podni-
katelských aktivit v zemědělství, 
potravinářství a lesnictví a ochrana 
zájmů a zajišťování potřeb svých 
členů.

Sídlí v Droužkovicích, ul. SNP 
č.p. 144, PSČ 431 44.

Jejími členy jsou Okresní agrární komora Chomutov, Agrární komora 
Děčín - Ústí nad Labem, z.s., Okresní agrární komora Most, Agrární ko-
mora Litoměřicka a Okresní agrární komora Louny.

Předsedou je ing. Jaroslav Brožka (OAK Chomutov), místopředsedou 
Miroslav Novák (AK Litoměřicka).

Činnost Krajské agrární komory zajišťuje její představenstvo a úřad.  
Poskytuje informační servis, poradenství, pořádá odborné akce, před-
nášky, semináře, konference atp.

Krajská agrární komora Ústeckého kraje úzce spolupracuje s Ústeckým 
krajem. Ten jí také na její činnost poskytuje finanční podporu.  

www.kakuk.cz


Ve středu 14. září letošního roku proběhla v oblasti města Verneřice vý-
znamná chovatelská akce. Jednalo se o mezinárodní konferenci, spoje-
nou s výměnou zkušeností, jak chovat masná plemena skotu v podmín-
kách podhorských oblastí. Součástí akce byly ukázky chovu plemene 
Blonde ď Aquitaine Agrokomplexu Verneřice , spol. s r.o., který obhos-
podařuje 1630 ha převážně luk a pastvin, z toho 140 ha orné půdy pře-
vážně s výrobou ovsa.

Mezinárodní konference  
chovatelů masného skotu letos 

již po sedmé

Krajská agrární komora Ústeckého kraje



Až do roku 1990 se v okrese 
Děčín chovalo 8 800 ks dojných  
krav, které se chovaly na produkci 
mléka. V 90. letech se situace 

podstatně změnila a stavy skotu 
se snížily na 40 % původního 
stavu. A tak v současné době 
se produkcí mléka na Děčínsku 
zabývá jen 6 zemědělců s počtem 
cca 400 ks chovaných dojnic. 
Převodným křížením došlo k 
tomu, že červenostrakatý skot, 
který se zde choval, byl překřížen 
masnými plemeny, především 
plemen Limousine, 
Blonde ď Aquitaine, 
Hereford, Charolaís, 
masný Simental. Jsou 
to zvířata, která se 
vyznačují velmi dobrou 
zmasilostí a velmi 
kvalitním masem,  
o které je na trhu 
značný zájem.

Agrární komora Děčín – Ústí nad 
Labem vede chovatele, kteří mají 
větší chovatelskou základnu, k bu-
dování a provozování menších ja-

tek s možností prode-
je kvalitního hovězího 
masa a to přímo z vlast-
ních jatek nebo prodejen. 
Cílem je dosáhnout toho, 
aby zdejší také venkov-
ské obyvatelstvo nemu-
selo za nákupy do su-
permarketů v Ústí nad 
Labem nebo Děčíně. Po-
máháme  zavedení pro-

vozu v současné době na osmi 
provozech. Jateční provozy  již 
fungují v Dobrné, Studánce, Sla-
vojově, Agrokomplexu Verneřice.

Agrokomplex Verneřice provo-
zuje jatky již déle než 10 let. Vše 
je postaveno na zpracování masa 
ze zvířat z vlastního chovu. Je to 
podnik, který svou organizací i za-



jištěním krmivové základny pat-
ří mezi příklady dobré praxe. Je 
důkazem, že lze i v podhorských 
oblastech efektivně hospodařit.
Účastníci konference v dopoled-

ní části vyslechli zajímavé odbor-
né přednášky, přednesené našimi 
předními odborníky a to p. Karlem 
Šebou, který za 20 let vybudoval 
špičkový chov Blonde ď Aquitaine 
a své zkušenosti, získané při spo-
lupráci s Českomoravským sva-
zem chovatelů masného skotu, 
umí velmi dobře předat  chovatel-
ské veřejnosti. Dále zaujal svými 
zkušenostmi Ing. Jan Káčer z Ji-
hočeského družstva Chovatel Čes-
ké Budějovice. S podnětným roz-

borem chovu masných plemen  
v sousední Spolkové republice 
Německo Ing. Clemens Braschos 
a se zkušenostmi s obnovou luk a 
pastvin na Slovensku se prezento-

val Ing. Vladimír Šmajstrla. Příno-
sem byla účast náměstka ministra 
zemědělství ČR Ing. Pavla Seká-
če, který podrobně vysvětlil někte-
ré otázky, týkající se podpory ze-
mědělství a opatření do budoucna.

Nejzajímavější částí této akce byla 
exkurze v terénu, kdy se účastníci 
konference autobusem dopravili  
k jednotlivým chovaným stádům 
na pastvinách pod Bukovou ho-
rou.  Perfektní výklad podal nestor 



verneřického Agrokomplexu p. Jo-
sef Douša, který velmi dobře rea-
goval na vznesené dotazy k ustáje-
ní, chovu na pastvinách a odchovu 
telat. Rovněž účastníky seznámil 

se způsobem řešení zimního ustá-
jení v drsných přírodních podmín-
kách v nadmořské výšce kolem 
600 metrů. Na závěr exkurse se 
uskutečnila prohlídka velmi dobře 
zařízených jatek, které na kte-
ré bezprostředně navazuje zpraco-
vání a výroba masných produktů, 
prodávaných ve vlastním prodej-
ním středisku. Jejich kvalita je 
obecně známa vítězstvími v regio-
nálních soutěžích Ústeckého kraje 
(Regionální potravina Ústeckého 

kraje, soutěž „O nejlepší potravi-
nářský výrobek Ústeckého kraje - 
Kraje Přemysla Oráče“. 

Na Agrokomplexu pracuje sehraný 

kolektiv pracovníků, o čemž svěd-
čilo i to, jak dobře připravili  
k ochutnávce a pohoštění své po-
travinářské produkty, za což skli-
dili od organizátorů poděkování.

Součástí konference bylo oceně-
ní nejlepších chovatelů masné-
ho skotu Ústeckého kraje a předá-
ní diplomů a pohárů. Patřil mezi 
ně  Adolf Loos s manželkou Ka-
teřinou z Hory Svaté Kateřiny, Jo-
sef Douša z Verneřic, Petr Houdek 



ze Šluknova, Ing. Jan Machač z 
Chřibské a Bohumil Kudla z Hor-
ního Podluži. Zvláštní ocenění 
za úspěšnou prezentaci Ústeckého 
kraje na celostátní výstavě Země 
Živitelka v Českých Budějovicích 
převzal z rukou náměstka ministra 
zemědělství za I. místo a titul šam-
piona v kategorii vodičů  a ošet-
řovatelů do 10 let Eduard Němec 
mladší a jeho sestra Eliška Něm-
cová za titul šampiona v kategorii 

vodičů a ošetřovatelů do 15 let. 

O tom, že se jedná o akci již tra-
dičně úspěšnou svědčí zájem o ni. 
Letošního, v pořadí již VII. roční-
ku se zúčastnila přibližně stovka 
účastníků. 

Ing. František Loudát, CSc.

Rozloha Ústeckého kraje je 5 335 km2, což představuje 6,8 % 
rozlohy České republiky. Zemědělská půda zaujímá téměř 52 % 
území kraje, lesy se rozkládají na 30 % a vodní plochy na 2 % 
území.

Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů (Děčín, Chomutov, Li-
toměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem), které se dále 
člení na 354 obcí nejrůznější velikosti, z toho je 59 obcí se statu-
tem města.



Obhospodařovaná zemědělská půda celkem 215 961 ha
orná půda 151 712 ha
chmelnice 3 189 ha
z toho plodící 2 716 ha
vinice 309 ha
z toho plodící 287 ha
zahrady 27 ha
ovocné sady 2 004 ha
trvalé travní porosty 58 675 ha
ostatní trvalé kultury 45 ha

Zemědělská půda v Ústeckém kraji k 31.5.2016

zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-k-31-kvetnu-2016

Osevní plocha celkem 146 791 ha
zrniny celkem 94 860 ha
obiloviny celkem 92 496 ha
• pšenice celkem 66 598 ha
• žito celkem 1 026 ha
• ječmen celkem 19 305 ha
• oves 1 091 ha
• kukuřice na zrno 3 413 ha
luskoviny na zrno celkem 2 364 ha
okopaniny celkem 3 767 ha
• brambory celkem 533 ha
• cukrovka technická 3 195 ha

Plochy osevů v Ústeckém kraji k 31.5.2016

https://www.czso.cz/csu/czso/soupis


k 1.4. 2013 2014 2015 2016
koně 2 345 2 207 2 302 2 197
skot 23 246 38 760 40 605 41 907
z toho krávy 14 988 15 538 16 795 17 078
prasata 85 362 86933 100 289 102 651
ovce 14 757 15 717 16 089 16 002
drůbež 464 569 813 362 610 375 636 119
z toho slepice 349 206 80 531 64 409 48 125

Vývoj stavů hospodářských zvířat v Ústeckém kraji 

zdroj: https://www.czso.cz/csu/xu/cz0420_zemedelstvi

Výroba masa v tunách v ČR podle krajů v roce 2015

vepřové maso hovězí a telecí 
maso

Česká republika celkem 227 739 68 286
Hl. město Praha a Středočes-
ký kraj

27 115 4 831

Jihočeský kraj 52 871 3 439
Plzeňský kraj 18 660 8 181
Karlovarský kraj 75 675
Ústecký kraj 1 699 1 079
Liberecký kraj 1 681 1 264
Královéhradecký kraj 18 336 5 557
Pardubický kraj 10 639 17 084
Kraj Vysočina 23 845 14 547
Jihomoravský kraj 31 947 2 667
Olomoucký kraj 21 347 2 200
Zlínský kraj 6 548 4 154

zdroj: https://www.czso.cz/csu/xu/cz0420_zemedelstvi


Chov masného skotu je často spojen  
se systémem ekologického zemědělství    
Zastoupení EZ v jednotlivých kra-
jích ČR není rovnoměrné. Hlav-
ními oblastmi EZ jsou tradičně 
méně příznivé horské a podhor-
ské oblasti ČR. Až 88 % výměry 
zařazené v EZ se nachází v těch-
to méně příznivých oblastech (jde 
o téměř veškerou výměru TTP a 
65 % orné půdy). Největší plo-
chy půdy v EZ se nacházejí v po-
hraničních hornatých okresech 
Jihočeského, Plzeňského, Mo-
ravskoslezského, Karlovarské-
ho a Ústeckého kraje.  V těch-
to pěti krajích se nachází téměř 60 
% ploch v EZ a dva z nich vedou 
dlouhodobě s nejvyšší průměrnou 
velikostí ekofarem (242 ha v kraji 
Karlovarském a 166 ha v kraji Ús-
teckém). V minulých letech býva-
la průměrná velikost farem v těch-
to krajích i vyšší.

Z pohledu meziročního vývoje do-
šlo k nárůstu počtu ekofarem té-
měř ve všech krajích vyjma Jiho-
moravského. Nejvyšší procentní 
nárůst byl zaznamenán (mimo 
Hlavní město Praha) v Plzeň-
ském a Ústeckém kraji, dále pak 
ve Středočeském a Libereckém 
kraji. Výměra půdy v EZ vzrostla 

meziročně v devíti krajích, nejvíce 
hektarů přibylo v Jihočeském, Ús-
teckém a Libereckém kraji. Nao-
pak k největšímu procentnímu sní-
žení výměry došlo na Vysočině, v 
Pardubickém a Olomouckém kraji 
(údaje roku 2015).

Hlavními plodinami na orné půdě 
byly stejně jako v předchozích le-
tech pícniny (45 % podíl) a obi-
loviny (43 % podíl). Na rozdíl 
od předchozích dvou let došlo  
v roce 2015 k nárůstu plochy obi-
lovin o 15 %. Podobně jako  
v předchozích letech byly nej-
častěji pěstovanými obilovina-
mi pšenice a oves. Tyto dvě plodi-
ny společně zaujímaly okolo 45 % 
celkové plochy obilovin v EZ.  
S podílem ploch nad 10 % násle-
dovaly tritikále, ječmen a špalda. 
V rámci pícnin dominují v EZ jed-
noznačně víceleté pícniny (téměř 
91 %), na rozdíl od konvenčního 
systému hospodaření, kde s 63 % 
podílem převládají jednoleté píc-
niny, zejména kukuřice na siláž.
Živočišná výroba zaznamenala  
v roce 2015 další nárůst počtu 
ekologicky chovaných zvířat  
o 4,5 %. 



kraj
výměra cel-
kové půdy 
v  EZ (ha)

Z toho výměre (ha)

OP TTP TK

Karlovarský 53 322 4 080 49 164 75
Liberecký 33 531 1 965 31 152 382
Moravsko-
slezský

55 032 4 424 49 931 658

Zlínský 36 909 5 837 30 118 940
Ústecký 44 889 2 309 41 957 600
Jihočeský 72 612 6 242 65 845 511
Plzeňský 55 713 10 575 44 816 309
Olomoucký 37 006 2 474 34 233 286
Královéhra-
decký

22 161 2 568 19 417 173

Pardubický 13 563 1 680 11 800 84
Vysočina 19 640 7 526 11 972 139
Jihomorav-
ský

17 312 10 371 4 944 1 979

Středočeský 17 225 4 439 12 079 692
Hlavní měs-
to Praha

73 42 20 11

celkem 478 988 64 529 407 448 6 839

Na ekofarmách bylo chováno
okolo 399 tis. kusů zvířat, což 
při přepočtu na dobytčí jednot-
ky představuje zhruba 196 tis. DJ. 
Tento údaj zahrnuje pouze tzv. 
BIO zvířata, tj. zvířata chovaná  
v ekologickém režimu, která pro-
šla přechodným obdobím. Stej-

ně jako v předchozích letech do-
minoval jednoznačně chov skotu 
(237 tis. kusů a 87 % podíl na cel-
kovém počtu DJ), následovaný 
chovem ovcí (102 tis. kusů a 8 % 
podíl). Hlavní kategorie hospodář-
ských zvířat, jako jsou skot, malí 
přežvýkavci a drůbež, zaznamena-

Zastoupení ploch EZ dle užití půdy na jejich celkové výměře  
v krajích ČR v roce 2015



ly meziroční nárůst. U prasat do-
šlo k poměrně výraznému, téměř 12 
% poklesu chovaných zvířat. Stavy 
koní se snížily jen mírně o 1 %.  
K dalšímu poklesu došlo opět
také v počtu chovaných včelstev,  
a to o více než 30 %.

Stejně jako v předchozích letech po-
kračoval i v roce 2015 nárůst sta-
vů skotu (o 5,7 %), avšak na rozdíl 
od předchozího roku byl způsoben 
výhradně navýšením stavů chova-
ných zvířat v kategorii skot ostat-
ní (14,4%). Významný pokles nastal  
u kategorie jatečný skot, kde se po-
čty vykrmovaných zvířat, se který-
mi se v daném roce počítá na po-
rážku, snížily o 7,3 %. Méně 
dramatický byl pak pokles počtu 
dojnic a KBTPM, jejichž stavy se 
snížily o méně než 0,5 %. Přesto 
podíl dojnic na celkovém stavu 
skotu v EZ stále výrazně zaostává 
za celorepublikovým poměrem  
(3,1 % v EZ proti celkovým 26,7 % 
dojnic v ČR).

Ministerstvo zemědělství na zákla-
dě § 29 zákona č. 242/2000 Sb., o 
ekologickém zemědělství pověřuje 
kontrolní organizace, které provádě-
jí kontrolu a certifikaci registrova-
ných osob podnikajících v ekologic-
kém zemědělství, tj. ekologických 
zemědělců, výrobců a zpracovatelů 
biopotravin a bioproduktů, obchod-

níků a dalších registrovaných osob 
ve smyslu zákona č. 242/2000 Sb., 
o ekologickém zemědělství.
V roce 2015 byly MZe pověřeny 
následující kontrolní subjekty:
• KEZ o.p.s., Poděbradova 909, 

537 01 Chrudim, www.kez.cz
• ABCERT AG, organizační slož-

ka, Komenského 1, 586 01 Jih-
lava, www.abcert.cz

• Biokont CZ, s.r.o., Měříčkova 
34, 621 00 Brno,  
www.biokont.cz

• BUREAU VERITAS CZECH 
REPUBLIC. s.r.o., Olbrachtova 
1, 140 02 Praha 4,  
www.ekozemedelstvi.cz

Nejčastějším porušením pravidel 
ekologického zemědělství v roce 
2015 (stejně jako v roce 2014) byla 
absence výjimky k provádění zá-
kroků na zvířatech, přivedení nepo-
voleného počtu konvenčních zvířat 
na ekofarmu při rozšiřování stá-
da, neověření certifikátu dodavate-
le, použití nepovolených přípravků 
na ochranu rostlin nebo použití ne-
povolených látek při čištění a dez-
infekci, nedodržení pravidel při do-
vozu bioproduktů ze třetích zemí 
nebo nezajištění vhodných podmí-
nek ustájení a welfare zvířat.

zdroj: 
http://eagri.cz/public/web/file/513472/

Roc_enka_EZ_2015_www_komplet.pdf

www.kez.cz
www.abcert.cz
www.biokont.cz
www.ekozemedelstvi.cz
http://eagri.cz/public/web/file/513472/Roc_enka_EZ_2015_www_komplet.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/513472/Roc_enka_EZ_2015_www_komplet.pdf


Cílem pravidelného setkávání ze-
mědělců a mladé zemědělské ge-
nerace u památníku Přemysla Orá-
če ve Stadicích na Královském 
poli je dále získávat názornou pro-
pagací zemědělství mladé lidi pro 
dodržování národních tradic, ob-
novu výroby selských potravinář-
ských výrobků v regionu  a nau-

čit je vztahu k přírodě a zvířatům. 
Přínos tohoto projektu spatřujeme 
v propagaci zemědělství Ústecké-
ho kraje, propagaci regionálních 
potravinářských výrobků Ústec-
kého kraje, ale také připomenutí si 
historie českého národa. Zeměděl-

ci Ústeckého kraje spolu s mladou 
nastupující zemědělskou generací 
– posluchači odborných škol  
se zemědělským a lesnickým za-
měřením si připomněli odkaz za-
kladatele přemyslovské dynastie  
a její podíl na historii zemědělství 
v regionu.

Pro mladou generaci je tato akce 
také poučením o tradicích a kultu-
ře českého národa, ale především 
také vytvářením vztahu k příro-
dě, zvířatům a českému zeměděl-
ství. Snahou je představit vítěze v 
jednotlivých disciplinách, jejich 

Pravidelná setkávání zemědělců ve Stadicích



zručnost a všestrannost a využít to 
k propagaci činnosti jednotlivých 
odborných škol pro širokou veřej-
nost.

Letošní soutěže žáků středních 
škol se zúčastnilo pět soutěžních 
družstev, a to Střední lesnická ško-
la Šluknov, Střední škola zahrad-
nická a zemědělská Děčín – Lib-
verda, Střední odborná škola 
Lovosice, zástupci Obchodní aka-
demie a Střední odborné školy ze-
mědělské a ekologické Žatec a  
SOŠ TGA Chomutov. Čtyřčlenná 
družstva soutěžila v ovládání trak-
toru , ručním dojení, teoretických 
znalostech v oboru a přehlídce 

školní a mimoškolní dovednosti. 
Vítězem se stalo družstvo Střed-
ní školy zahradnické a zemědělské   
A.E. Komerse z Děčína – Libver-
dy, které si za své absolutní vítěz-
ství zaslouženě převzalo velký po-
hár šampióna, diplom a exkluzivní 
dort s aktuální tematikou.

Slavnostní atmosféru vyplňovala 
živá hudba jednoho z aktivních ze-
mědělců Ústeckého kraje Vratisla-
va Hory z Plání - Babin II. Svým 
vystoupením přispěli i nejmladší 
účastníci – žáci Základní školy  
z Řehlovic pásmem národních pís-
ní. Účastníci setkání ocenili milé 
vystoupení dětí velkým potleskem. 
Velice poutavé  bylo vystoupení 
místní kronikářky Dr. Anny Raue-
rové, která přiblížila některé za-
jímavé poznatky z historie s pou-
kazem na skutečnosti, že před 700 
lety navštívil osadu Stadice římský 
císař a český král Karel IV. Po-
četná skupina jezdců selské jízdy, 
která má své sídlo v Řehlovicích 
a jedná se o velmi aktivní skupinu 
děvčat, které se věnují jezdeckým 
koním. Řemesla prezentoval ven-
kovský kovář a chovatele drobné-
ho hospodářského zvířectva.

Ing. František Loudát, CSc.





Letos se konala na výstavě Země 
živitelka Jihočeská beef show - 
2.jihočeská LIMOUSINE show.

Naše zvířata se předváděla v pon-
dělí 29.8. Stejně jako předešlý roč-
ník (2014) byl tento den ve zna-
mení pořádných srážek, pršelo jen 
se lilo... Podle toho jsme vypadali 
my, zvířata i předvadiště. Jen nála-
du nám to nepokazilo.

Nejdříve se hodnotila kategorie ja-
lovic, pak šly na řadu mladší  
a starší krávy a konečně naše zví-
řata. Plemenní býci - registrova-
ní v roce 2016 a plemenní býci 
nad 3 roky. Do Budějovic jsme le-
tos vybrali dva mladší býky, kte-
ří prošli odchovem u nás na farmě. 
Oba mají excelentní původ a podle 
našeho názoru i exteriér je nad-
průměrný. Bláha ze Sv.Kateřiny 
ve 210 dnech 345kg, v roce 565kg 
a Bronec ze Sv.Kateřiny ve 210 
dnech 400kg a roční váha 630 
kg. Každý je jiný a každý má své 
přednosti. 

Francouzký sudí (posuzovatel) Je-
an-Luc Kress to neměl vůbec leh-
ké. Když po hodnocení všech zú-
častněných zvířat začal vyhlašovat 
vítěze, nervozita stoupala. 3. mís-
to Bobo z Todně... 2.místo Adrián 
VFU... a konečně 1.místo, tedy 
národní vítěz v této kategorii, 
BLÁHA ZE SV.KATEŘINY....
ten pocit se nedá popsat. Je to 
štěstí a výsledek naší práce, kterou 
teď vidí i ti ostatní.

Do starších býků jsme přihlásili 
našeho 7 letého Belota. Je to zku-
šený býk, který získal ocenění jak 
v Brně, tak v Č. Budějovicích. 
Předvádění bylo stejně náročné 
jako u předešlé kategorie. Při vy-
hlašování výsledků ukápla i slzič-
ka. Náš Brouček, jak mu doma ří-
káme, se umístil na druhém místě.

Po skončení  všech kategorií jdou 
všichni vítězové zpět do předva-
diště a bojuje se o absolutního 
šampiona plemene. Ty nervy ne-
přeji nikomu....

Chovatelské úspěchy manželů  
Adolfa a Kateřiny Loosových

DRUHÁ JIHOČESKÁ LIMOUSINE SHOW 
NA VÝSTAVĚ ZEMĚ ŽIVITELKA

2.jihočeská
Sv.Kateřiny
Sv.Kateřiny
2.místo
1.místo
SV.KATEŘINY


Pan Kress se rozhodoval a odů-
vodňoval svoje rozhodnutí, na-
konec přišel k nám a s úsměvem 
řekl, že tento býk je ten nejlepší 
a má před sebou budoucnost. Už 
nám ani ten déšť nevadil, tenhle 
pocit byl ještě silnější - děláme to 
dobře, ať nám to vydrží!!!

MVDr. Kateřina Loosová

Majiteli této rodinné farmy jsou 
manželé Adolf a Kateřina Looso-
vi. Farma se nachází v Krušných 
horách, v Hoře Svaté Kateřiny. 

Hospodaří na pozemcích
v nadmořské výšce 730 - 910 m. 
Vzhledem k tomu je zaměřena 
na chov skotu bez tržní produkce
mléka. Jako jediná v regionu se 
zabývá chovem plemenných zvířat  
plemene limousine.

Manželé Loosovi patří mezi vý-
znamné a uznávané chovatele. 
Po úspěchu na výstavě Techag-
ro v Brně v roce 2012 získali dal-
ší významná ocenění svých zvířat 
na výstavě Země Živitelka v Čes-
kých Budějovicích a to jak v roce 
2014, tak i v letošním roce (2016). 



Farma v roce 2015 oslavila 20let 
od svého vzniku.   

kontakt:
Loos Adolf
Dlouhá 26 
435 46 Hora Sv. Kateřiny
tel.+420 603 50 78 47
e-mail: loosadolf@seznam.cz

mailto:loosadolf@seznam.cz


Farma Machač Chřibská

Rodinná farma se nachází v ob-
lasti Národního parku Českého 
Švýcarska, kde v krásné oblas-
ti hospodaříme na principech eko-
logického zemědělství. Speciali-
zujeme se na chov skotu Hereford 
(steakové bio maso), chov ovcí 
Zwartbles (bio jehněčí a skopové) 
a chov koní a to vše spojené s kva-
litní údržbou okolní krajiny, tj. ob-
hospodařovaných pozemků.

Stěžejní podnikatelskou aktivitou 
je jak produkce plemenného mate-
riálu, tak výroba kvalitního hově-
zího, skopového a jehněčího masa.

Skot a ovce jsou chované celoroč-
ně na pastvinách, jen v zimních 
měsících ho přikrmujeme. Přiro-
zený způsob chovu zvířat je záru-
kou, že chovaná zvířata jsou v ma-
ximální fyzické kondici a pohodě. 

Vedle produkce plemenného mate-
riálu, masa jatečních zvířat  
a střižné vlny, budoucímu pěsto-
vání zeleniny bude farma přispívat 
ke kvalitnímu zachování krajinné-
ho rázu trvalých travních poros-
tů, nacházejících se v zóně CHKO 
Lužické hory a CHKO Labské 

Pískovce a Národního Parku Čes-
ké Švýcarsko.

Počátek firmy se datuje rokem 
2000 a od roku 2005 má rodinná 
farma v Chřibské statut ekofarmy. 
Obhospodařovaná plocha předsta-
vuje 230 ha zemědělské půdy,  
z toho 155 ha je vlastních. 

SKOT PLEMENE HEREFORD
(steakové bio maso)

Masné plemeno skotu Hereford 
pohází z oblasti Herefordshire  
v Anglii. Je to nejrozšířenější mas-
né plemeno v mírných oblastech  
v Austrálii.

Herefodský skot patří v rámci svě-
tových masných plemen mezi jed-
no z nejstarších a nejrozšířeněj-
ších plemen skotu. Lze se s ním 
setkat prakticky ve všech klimatic-
kých oblastech světa, neboť je vy-
soce adaptabilní a vyniká značnou 
zdravotní odolností a nenáročností 
na přírodní prostředí. 

Na území ČR se toto plemeno 
chová od roku l974, kdy byla do-
vezena do tehdejší republiky Ka-



nadská populace zvířat, a to do ně-
kolika zemědělských podniků  
v Čechách i na Slovensku. Jednalo 
se o bezrohý typ skotu a zvířata se 
vyznačovala spíše malým až střed-
ním rámcem i když s dobře vyvi-
nutými šířkovými a hloubkovými 
rozměry rozhodujících tělesných 
partií. Hereford je v ČR chován již 
od roku 1975.

Skot Hereford je velmi klidné spo-
lehlivé a nenáročné plemeno  
se snadnými porody. I při krmné 
dávce složené z pastvy, sena a se-

náže lze docílit kvalitních chova-
telských úspěchů. 

zdroj:
http://www.farmamachac.cz

kontakt:
Ing. Jan Machač
407 44 Chřibská 20
tel. 415 381 325, 602 407 817
e-mail ing.machac@sfim.cz

http://www.farmamachac.cz
mailto:ing.machac@sfim.cz


Agrokomplex Verneřice

Společnost byla založena 28. září 1992 panem Josefem Doušou  
a jeho synem. Po rozpadu Státního statku Verneřice od něj odkou-
pila stávající vybavení, budovy i zvířata. Firma přijala i většinu za-
městnanců, z nichž někteří ve firmě pracují dodnes.

Firma Agrokomplex spol. s r. o. sídlí a podniká ve Verneřicích. Oblast 
města Verneřice je zahrnuta v CHKO České středohoří, kde se také na-
cházejí veškeré pozemky na kterých firma dnes hospodaří.

V duchu zachování kvality zem. 
výroby firma v roce 2008 vstoupi-
la do přechodného období pro zís-
kání certifikátů ekologického ze-
mědělství. V současné době je 
veškerá rostlinná i živočišná pro-
dukce certifikována jako BIO. 
Firma Agrokomplex spol. s r.o. 
je typická rodinná firma dbající 
na tradiční zemědělskou výrobu  
a šetrné hospodaření s pozemky  
v této oblasti. 

Veškeré činnosti ve firmě jsou roz-
děleny podle svého charakteru 
na zemědělskou a nezemědělskou 
činnost.

BIO CHOV SKOTU

Firma Agrokomplex spol. s r. o. 
chová v průměru 1200 – 1300 ks 
masného typu skotu včetně te-
lat, kříženců plemen Česká stra-
ka a Blond d´ Aquitain. Reproduk-
ce stáda je zajišťována přirozenou 
plemenitbou.

Veškerý skot včetně hovězího 
žíru se pase od začátku dubna až 
do pozdního podzimu (v závislosti 
na počasí je to většinou druhá po-
lovina listopadu) nepřetržitě  
24 hodin denně.

Zvířata jsou rozdělena v době pas-
tvy podle věkových skupin a kate-
gorií. Každé skupině zvířat je vy-



mezen pastevní areál, který je dále 
rozdělen na jednotlivé výběhy s 
vlastním napajedlem. Po vypase-
ní se zvířata přehánějí na nově ob-
rostlé výběhy. Jako oplocení je vy-
užíván elektrický ohradník.

V zimním období je většina sko-
tu ustájena na stelivovém provo-
zu (matky) nebo kombinovaném 
provozu (ostatní skot – ½ rošty + 
½ podestýlka). V současné době 
je dokončováno ustájení s volným 
přístupem na pastvinu, které bude 
rovněž využíváno v zimním ob-
dobí.

Krmení skotu je ze 100% zajiště-
no vlastními zdroji (seno, senáž, 
GPS, šrot), v současné době firma 
hospodaří s 30% rezervou krmiv 
pro příští rok.

BIO JATKY   
  
Jatka se nacházejí v Areálu me-
chanizace na okraji města Verne-
řice. Byly postaveny v roce 2001 
a plně odpovídají požadavků SVS 
ČR a EU. V roce 2009 byla pro 
potřeby Jatek postavena ČOV.

Jatky získali v roce 2007 certifikát 
ekologických jatek „BIO“. Od to-
hoto roku zde lze porážet i zvířa-
ta s certifikátem BIO. V současné 

době jatka slouží převážně k po-
rážce skotu z vlastní BIO farmy,  
s časovým odstupem zde lze porá-
žet i zvířata z konvenčních chovů. 

V současné době jatky přijímají  
k porážce skot, prasata, ovce, kozy 
v omezené míře i koně. Vše i for-
mou „domácích porážek“.

Porážkové dny jsou pondělí – stře-
da, čtvrtek a pátek slouží k expedi-
ci masa a sanitaci jatek.
Jatky firmy Agrokomplex s r. o. 
mají omezenou kapacitu porážky, 
týdně se poráží max. 10 ks skotu. 

ŘEZNICTVÍ A MASNÁ 
VÝROBA 

Nákupní středisko, ve kterém se 
nachází řeznictví a výrobna, firma 
vlastní od roku 1993. Je situová-
no na Mírovém náměstí v samém 
centru města Verneřice.  

V současné době zde firma provo-
zuje řeznictví a v suterénu výrob-
nu masných výrobků, která byla 
vybudována v roce 2002. Prostory 
prodejny potravin jsou v součas-
nosti pronajímány.

Firma dodává do spotřebitelské 
sítě vlastní BIO hovězí maso, vep-
řové maso se nakupuje



a zpracovává pro volný prodej  
v řeznictví a k výrobě masných 
výrobků.

Ve výrobně masných výrobků se 
firma zaměřuje na tradiční výrobu 
– vepřové hody, teplé občerstvení 
a kvalitní uzeninu bez přísad, jako 
jsou sója, rýže apod.

Firma rovněž v omezeném množ-
ství vyrábí rautové občerstvení 
(pouze na základě včasné a závaz-
né objednávky). 

zdroj:
http://agrokomplex-vernerice.cz

kontakty:
Josef Douša, tel.: +420 736 537 186
Jakub Douša, tel.: +420 731 489 340
Ing. Helena Doušová
tel.: +420 731 109 973

Regionální potravina 
Ústeckého kraje

Celkem 9 výrobků s výjimečnou 
kvalitou a chuťovými vlastnostmi
z Ústeckého kraje ocenila odborná 
komise soutěže Regionální potra-
vina 2016. 

O tuto značku, která je zárukou 
místního regionálního původu, se 

letos ucházel rekordní počet 247 
produktů od 53 výrobců. O logo 
soutěžily v devíti kategoriích, nej-
silnější zastoupení mělo 66 výrob-
ků z kategorie Masné výrobky te-
pelně opracované, včetně uzených 
mas.

Výrobky hodnotily dvě 7členné 
komise tvořené zástupci Minister-
stva zemědělství ČR, krajského
úřadu, Státního zemědělského in-
tervenčního fondu, Státní země-
dělské a potravinářské inspekce,
Státní veterinární správy ČR, 
Agrární komory ČR a Potravinář-
ské komory ČR. Vzhledem k his-
toricky nejvyššímu počtu přihláše-
ných výrobků měly obě komise při 
výběru vítězných výrobků velmi 
náročnou práci.

http://agrokomplex-vernerice.cz


K udělení značky Regionální potravina Ústeckého kraje 2016 navrhla 
hodnotitelská komise devět výrobků z následujících kategorií:

1
Masné výrobky tepelně 
opracované
včetně uzených mas

PEČENÉ KOLENO BEZ KOSTI
ASTUR-KA, s.r.o.

2
Masné výrobky trvanlivé, 
tepelněne opracované, kon-
zervy a polokonzervy

TRADIČNÍ JÁTROVÁ PAŠTIKA
Čongrády s.r.o.

3 Sýry včetně tvarohu
GOUDA KOZÍ SÝR
POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.

4 Mléčné výrobky ostatní
PASTEROVANÉ KOZÍ MLÉKO
Ondřej Malina

5 Pekařské výrobky včetně 
těstovin

MAKOVEC BEZ MOUKY
Jaroslava Michalcová

6 Cukrářské výrobky včetně 
cukrovinek

VĚTRNÍK MONOPOL
Gabriela Schönbauerová - Pivovar 
Monopol

7 Alkoholické a nealkoholic-
ké nápoje

JABLEČNO-RAKYTNÍKOVÁ 
ŠŤÁVA S DUŽINOU
LoPe Fruit s.r.o.

8
Ovoce a zelenina v čerstvé 
nebo zpracované formě

JABLKA SUŠENÁ - KOSTKY
SEVEROFRUKT, akciová společ-
nost

9 Ostatní
KVĚTOVÝ MED - LIPOVÝ
Ing. Radek Geletič



Soutěž Regionální potravina je 
projektem ministerstva zeměděl-
ství určeným na podporu malých  
a středních zemědělců a produ-
centů potravin v jednotlivých kra-
jích České republiky. Oceněný 
výrobek získá právo zdarma uží-
vat značku Regionální potravi-
na po dobu čtyř let na obalu svého 
výrobku. 

V současné době značku nosí 475 
produktů ze 13 regionů Čech  

a Moravy. Administraci značky 
provádí Státní zemědělský inter-
venční fond. Podrobné informace  
o soutěži můžete najít na webo-
vých stránkách www.regionalni-
potravina.cz.

Kontakt na regionálního koordinátora 
soutěže:
Holadová Ludmila - Okresní agrární ko-
mora Most
Tel: +420 602 341 689
E-mail: oakmo@oakmo.cz

Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého 
kraje – Kraje Přemysla Oráče pro rok 2016

V Litoměřicích na Zahradě Čech dne 14.4.2016 bylo 254 výrobků 
od 56 výrobců a soutěžilo o značku „Nejlepší potravinářský vý-
robek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče“.

Soutěž byla organizována pod 
záštitou hejtmana Ústeckého kraje 
Oldřicha Bubeníčka a za finanční 
podpory Ústeckého kraje.

Výsledky vzhledem k vysokému 
počtu účastníků soutěže hodnotily 
dvě hodnotitelské komise, jmeno-
vané hejtmanem Ústeckého kraje 
a složené ze zástupců krajského 

úřadu, Státní zemědělské a potra-
vinářské inspekce, Státní veteri-
nární správy ČR, Krajské hygi-
enické stanice Ústeckého kraje, 
Krajské agrární komory Ústecké-
ho kraje a Státního zemědělského
intervenčního fondu Severozápad.

Hodnotitelská komise měla složi-
tou práci vybrat ty nejlepší výrob-

www.regionalnipotravina.cz
www.regionalnipotravina.cz
mailto:oakmo@oakmo.cz


ky z tak vysokého počtu, oceně-
ní by si zasloužili všichni. Malí a 
střední výrobci kladou především 
důraz na kvalitu použitých regi-
onálních surovin, vyšší míru při-
dané hodnoty, ale zároveň také 
na správné označování svých vý-
robků ve vztahu k ústeckému re-
gionu.

Celkem 14 výrobků s výjimečnou 
kvalitou a chuťovými vlastnostmi 
ocenila odborná komise jmenova-
ná hejtmanem Ústeckého kraje. 

Protože úroveň kvality soutěžících 
výrobků byla nadprůměrná, hod-
notitelská komise navrhla hejtma-
novi ještě dalších 6 mimořádných
ocenění.

Potěšitelné je také to, že se do sou-
těže přihlásilo 13 nových výrobců.
1. náměstek hejtmana RSDr. Sta-
nislav Rybák, se vyjádřil k letošní-
mu hodnocení nejlepších výrobků 
Ústeckého kraje – kraje Přemysla 
Oráče takto:

„Tak jako každý rok mě příjemně 
překvapila vysoká kvalita naprosté 
většiny regionálních výrobků. Jde 
o historicky nejvyšší počet přihlá-

šených výrobců a jejich produktů, 
což svědčí o tom, že i v našem Ús-
teckém kraji jsou lidé, kteří dokáží 
svou vynikající prací potěšit ostat-
ní. Zvlášť chci poděkovat za prá-
ci všech, kteří se na organizaci po-
díleli.“ 

Soutěž Ústeckého kraje o značku 
„Nejlepší potravinářský výrobek 
Ústeckého kraje – Kraje
Přemysla Oráče“ je projektem 
na podporu malých a středních 
producentů potravin v Ústeckého 
kraji.

Oceněný výrobek získává prá-
vo zdarma užívat značku „Nejlep-
ší potravinářský výrobek Ústecké-
ho kraje – Kraje Přemysla Oráče“ 
po dobu výroby svého výrobku.  
V současné době nosí tuto značku 
v Ústeckém kraji 167 producentů.

Všem vítězům patří velká gratu-
lace.

Garantem a organizátorem sou-
těže byla Okresní agrární komo-
ra Most.

Ludmila Holadová
ředitelka OAK Most

www.kisuk.cz

www.kisuk.cz


Program rozvoje venkova - harmonogram 
výzev pro rok 2017

Jarní kolo (zpravidla v termínu 1. 4.–15. 4.)

• 1.1.1 Vzdělávací akce
• 1.2.1 Informační akce
• 4.3.2 Lesnická infrastruktura
• 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
• 6.4.1 Investice do nezemědělských činností
• 6.4.2 Podpora agroturistiky
• 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů(bude vy-

hlašováno dle disponibilní alokace)
• 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
• 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
• 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
• 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
• 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií  

v zemědělské prvovýrobě

Podzimní kolo (zpravidla v termínu 1. 10.–15. 10.)

• 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
• 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
• 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
• 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
• 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
• 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťová-

ní biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech



Další možnosti a zdroje finanční podpory 

Národní dotace Mze

Výhradně z národních zdrojů pod-
poruje Česká republika prostřed-
nictvím řady cílených programů 
celou řadu potřebných aktivit. Tě-
mito dotačními programy přispí-
vá stát k udržování výrobního po-
tenciálu zemědělství a jeho podílu 
na rozvoji venkovského prostoru.

V současnosti dochází, v návaz-
nosti na předchozí roky, ke stabi-
lizaci spektra podpůrných progra-
mů. Velký důraz se klade na prvky 
agroenvironmentálního charak-
teru (např. biologická a fyzikál-
ní ochrana jako náhrada chemické 
ochrany rostlin, budování kapko-
vé závlahy v ovocných sadech, 
chmelnicích, vinicích a ve škol-
kách), ale také na programy 
na podporu ozdravování polních  
a speciálních plodin (podpora pro-
storových a technických izolá-
tů množitelského materiálu) nebo 
na programy zaměřené proti roz-
šiřování nebezpečných nákaz hos-
podářských zvířat (např. Nákazo-
vý fond).

V neposlední řadě jsou to ale také 
programy, jejichž výsledky a zisk 
nelze přímo kvantifikovat, a přesto 
je jejich existence v rámci Národ-
ních dotací pro jednotlivé komodi-
ty nezbytná. Mezi takové aktivity 
lze jednoznačně zařadit například 
podporu včelařství anebo udržová-
ní a zlepšování genetického poten-
ciálu vyjmenovaných hospodář-
ských zvířat.

Mze každoročně (obvykle ve  
4. čtvrtlení pro následující rok) vy-
hlašuje výběrové řízení na podpo-
ru projektů nestátní neziskových 
organizací. 

zdroj:(http://eagri.cz/public/web/mze/do-
tace/narodni-dotace/)

 

www.eagri.cz
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Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí 
Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020

Dotační titul č. 1: Investiční pod-
pora do zemědělských hospodář-
ství související se zemědělskou pr-
vovýrobou

Investice musí sledovat alespoň 
jeden z těchto cílů :

1. zlepšení celkové výkonosti 
a udržitelnosti podniku, ze-
jména snížením výrobních 
nákladů nebo zlepšením  
a dalším rozvinutím pro-
dukce,

2. zlepšení přírodního prostře-
dí nebo zlepšení hygienic-
kých podmínek nebo norem 
dobrých životních podmí-
nek zvířat, pokud dotyč-
ná investice jde nad rámec 
platných norem Unie,

3. zřízení nebo zlepšení infra-
struktury související  
s rozvojem a moderniza-
cí zemědělství, včetně pří-
stupu k zemědělské půdě, 
pozemkových úprav a me-
liorací, dodávek a úspor 
energie a vody.

Dotační titul č. 2: Podpora na in-
vestice související se zpracováním 
zemědělských produktů a jejich 
uváděním na trh

Podpora bude realizována částeč-
ným podílením se na úhradě uzna-
telných nákladů, které zahrnují 
především výstavbu, pořízení nebo 
vylepšení nemovitého majetku nad 
rámec běžné reprodukce, nákup 
nebo nákup na leasing strojního 
vybavení, zařízení, včetně počíta-
čového programového vybavení 
až do výše tržní hodnoty majetku 
a režijní náklady jako je odměna 
architektům a jiným odborníkům, 
studie proveditelnosti, získání pa-
tentů a licencí.

zdroj a další informace:
http://www.kr-ustecky.cz/VismoOn-

line_ActionScripts/File.ashx?id_
org=450018&id_dokumenty=1695333

www.kr-ustecky.cz
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Místní akční skupiny v Ústeckém kraji
Krajské sdružení NS MAS  
v Ústeckém kraji sdružuje:

• MAS Labské skály, z.s. 
• MAS České středohoří, z.s.
• MAS Sdružení Západní 

Krušnohoří, z.s.
• MAS Šluknovsko, z.s.
• MAS Vladař, o.p.s.
• Serviso, o.p.s.
• MAS Naděje o.p.s.
• MAS Cínovecko, o.p.s.
• MAS Podřipsko, z.s.

Všechny místní akční skupiny 
mají zpracovanou strategii komu-
nitně vedeného rozvoje (SCLLD). 

MAS Labské skály ji mají již 
schválenou, ostatní jsou v procesu 
schvalování. Všichni doufáme, že 
snad během prvního pololetí bude 
proces schvalování strategií ukon-
čen a že snad všechny MAS bu-
dou moci následně začít vyhlašo-
vat svoje první výzvy. 

Všechny MAS mají ve svých stra-
tegiích jako jeden programový rá-
mec i Program rozvoje venkova. 
Výši alokovaných prostředků má 
sice každá MAS jinou (podle roz-
lohy, počtu obyvatel „svého“ úze-

mí a dalších aspektů), nicméně 
pro každou MAS jsou prostředky 
na podporu zemědělství připrave-
né. Zemědělci by měli tuto mož-
nost sledovat a měli by jí beze-
zbytku využít.

Výhodou podpory z Programu 
rozvoje venkova prostřednictvím 
MAS je ta skutečnost, že lze pod-
pořit i některé výdaje, které jinak 
v PRV nepatří mezi způsobilé vý-
daje (např. nákup traktoru do urči-
té ceny). Místní akční skupiny zde 
mají možnost samy určit, jaké pro-
jekty (investice) budou podporo-
vat.

Každá místní akční skupina má 
svoje webové stránky. Aktuál-
ní odkazy, ale také přehled obcí 
územní působnosti jednotlivých 
MAS je zde:     
http://ustecky.nsmascr.cz/o-nas/ 
http://ustecky.nsmascr.cz/obce/.

 Hana Dufková
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Ministerstvo zemědělství úspěšně 
zprostředkovává zemědělcům, po-
travinářům, lesníkům a obcím pří-
spěvky z Programu rozvoje venkova 
2014-2020 (PRV). Už se jim podaři-
lo využít 17 % z celkového objemu 
finančních prostředků.  
V PRV 2014-2020 je dohromady 
připraveno zhruba 96 miliard korun.

V druhém roce PRV 2014-2020 
(program začal až v roce 2015 kvů-
li prodlevě v přípravě evropské le-
gislativy) je aktuálně vyčerpáno 
více než 17 % z celkového objemu 
finančních prostředků a dalších 25% 
je připraveno k vyplacení podle při-
jatých žádostí.

„Do dnešního dne jsme otevřeli již 
tři kola příjmu v celkovém objemu 
téměř 16,9 miliardy korun. Ve tře-
tím kole PRV, které bylo otevřeno  
v říjnu letošního roku, získají země-
dělci více než 6,3 miliardy korun.  
V tomto kole byli velmi úspěšní  
i malí zemědělci s rozlohou polí 
do 150 hektarů. Státní zemědělský 
intervenční fond totiž doporučil při-
bližně 94 procent jejich žádostí,“ 
řekl ministr Marian Jurečka.
Úspěšná jsou i plošná environ-
mentální opatření. Například pení-

ze určené na agroenvironmentálně-
-klimatická opatření a ekologické 
zemědělství jsou vyplaceny již z té-
měř 30 %.

Při porovnání s dalšími programy 
spolufinancovanými z evropských 
fondů je PRV co do vyplacených 
prostředků nejúspěšnějším progra-
mem v České republice. Český Pro-
gram rozvoje venkova si podle ev-
ropských statistik vede velmi dobře 
i mezi evropskými programy v ob-
lasti rozvoje venkova – PRV ČR je 
osmé podle objemu vyplacených 
peněz.

Prostředky z PRV směřují zejmé-
na na obnovu, zachování a zlepše-
ní ekosystémů závislých na země-
dělství, na investice v podnicích 
ke zvýšení konkurenceschopnos-
ti všech druhů zemědělské činnosti. 
Podporováno je zpracování a vývoj 
zemědělských produktů i techno-
logií, předávání znalostí a inova-
cí v zemědělství i lesnictví a také 
vytváření nových pracovních míst 
na venkově.

zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tis-
kovy-servis/tiskove-zpravy/x2016_dru-

hy-rok-programu-rozvoje-venkova-2014.
html

Druhý rok Programu rozvoje venkova 2014-2020:  
žadatelé jsou velmi úspěšní v čerpání a využívání podpory 
na rozvoj podnikání a ochranu přírody
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Kurzy pro výkon obecných zemědělských činností

Děčín
Střední škola zahradnická  
a zemědělská Antonína Emanue-
la Komerse, Děčín – Libverda po-
řádá rekvalifikační kurz pro výkon 
obecných zemědělských činností.

Kurz je akreditován Ministerstvem 
zemědělství a slouží pro pracov-
níky zabývající se zemědělskou 
nebo zahradnickou činností, ať již 
profesionálně nebo jako vedlejší 
činností.

Jedná se o pracovníky, kteří ne-
mají příslušné vzdělání v obo-
ru, tj. minimálně výuční list v ze-
mědělských nebo zahradnických 
oborech. Toto vzdělání je bezpod-
mínečně nutné pro čerpání dota-
cí z fondů EU. Tento kurz je rov-
něž vhodný pro začínající farmáře, 
kteří nemají příslušné vzdělání  
v oboru, a chtěli by se zabývat 
podnikáním v zemědělství, a to jak 
ve sféře prvovýroby, tak ve sféře 
služeb.

Další informace:
http://www.kisuk.cz/attachments/infokur-
zupruvodce2017.pdf

Kadaň
Kurz je akreditovaný u MZe ČR - 
evid.č. 043/46568/2016-Mze.
Je určen zájemcům o danou te-
matiku, začínajícím zemědělcům, 
kteří si chtějí rozšířit svoje znalos-
ti a odbornost a zájemcům o dota-
ce z EU.

Cílem kurzu je komplexní pří-
prava pro výkon zemědělských 
činností. Zvládnutí teoretického 
základu i absolvování praxe k ově-
ření teoretických poznatků. Zna-
losti získané během studia budou 
prověřeny závěrečnou zkouškou. 
Po úspěšném složení získají účast-
níci osvědčení o absolvování kur-
zu.

Teorie 195 hodin. Výuka bude 
probíhat na středisku školy  
v Kadani. Praxe 105 hodin (praxi 
si účastníci zajišťují sami a probí-
há ve Vámi zvoleném podniku).

Další informace: 
http://www.kakuk.cz/aktuality/kurz-pro-
-vykon-obecnych-zemedelskych-cinnosti-
-109cs.html

Brožuru vydala Krajská agrární komora Ústeckého kraje v rámci  
realizace projektu  16/SML3623 v prosinci 2016
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