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AK ČR a její priority

•

Slovo předsedy KAK ÚK ke žňovým pracím

je zájmovým sdružením právnických osob.
Sdružuje všechny okresní agrární komory
v Ústeckém kraji.

Zemědělská účetní datová síť FADN CZ

•

Regionální potraviny na nemocnic Krajské zdravotní?

•

OAK Chomutov

Nahlédnutí do zemědělského podniku Chomutovsko - Statek Jezerka

OAK Děčín
AK Litoměřicka
OAK Louny
OAK Most

Kontakt — 603 205 477, 737 177 432

•
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•

Špatná sezona pro sýčka

•

Pozvánky

Agrární komora
České republiky
Čím je AK ČR jedinečná?
•

Zřízena zákonem (zákon č.301/1992 Sb.)

•

Přesto, že nemá povinné členství, je co se

členských svazů, sdružení a unií, kde se členství jednotlivých podnikatelů někdy vzájemně
překrývá.

•

týče počtu členů, obhospodařované půdy a

a lesnictví jsou členy AK CŘ prostřednictvím

podílu na celkové produkci a přidané hodnotě

Okresních agrárních komor, Regionálních

zemědělství nejvýznamnější nevládní země-

agrárních komor, Krajských agrárních komor

dělskou organizací.

•

podnikatelé v zemědělství, potravinářství

a členských společenstev.

Sdružuje další svazy a společenstva s vlastní členskou základnou (Zemědělský svaz,
Agrární unie, pěstitelské a chovatelské sva-

Priority AK ČR

zy).

ROVNÉ A SPRAVEDLIVÉ PODMÍNKY
Evropská unie, ani příští vláda by neměla dis-

Členská základna
•

kriminovat zemědělské podniky podle velikosti
nebo podle místa hospodaření, dotační podpory

Agrární komora České republiky sdružuje

jsou v Evropě především odměnou za nadstan-

většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví

dardní péči o půdu a chovaná zvířata, v ČR jsme

a potravinářství všech forem vlastnictví a

v mnoha ohledech špičkou EU, přesto jsou u nás

způsobů podnikání.

•

•

přímé platby jen na cca. 90 % průměru, kofinan-

Členové AK ČR obhospodařují téměř 1,7 mili-

cování Programu rozvoje venkova patří

ony hektarů zemědělské půdy, to jsou zhruba

k nejnižším v Evropě a úroveň národních podpor

tři pětiny z celkové výměry ČR.

a daňových úlev je zde výrazně nižší než
u našich kolegů v zahraničí.

Vzhledem ke skutečnosti, že sdružujeme pře-

1) Strategický plán ČR k SZP do roku 2027

devším aktivní zemědělce, podílí se členové
AK ČR na produkci potravin pro obyvatele ČR

Zavést redistributivní platbu na prvních 150 ha

z minimálně 90 %

•

pro všechny podniky (podpora menších zemědělců)

Počet členů organizovaných prostřednictvím
58 okresních, 2 regionálních a 12 krajských

Nezavádět zastropování dotací. Při nutnosti za-

komor je 2785 z toho 2361 zemědělských

vedení připočítávat ke stropu maximální povole-

organizací včetně 1190 soukromě hospodaří-

né procento osobních nákladů (podpora zaměst-

cích rolníků

•

nanosti a odpovědných podniků).

V těchto počtech se neuvádí členstvo 30
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Využít maximální objem VCS na citlivé komodity

5) Zákon o ochraně zemědělské půdy

a ŽV (13+2%)

Novelou zákona omezit možnost prodeje země-

Nezavádět povinnou definici aktivního zeměděl-

dělské půdy obdobně, jak je ve většině členských

ce (proti dřívějšímu požadavku na diverzifikaci

zemí EU, abychom uchránili tento nenahraditelný

příjmů).

základ zemědělství a umožnili plánovat budoucnost, těm co na ní hospodaří.

2) Kofinancování PRV

6) Udržení objemu národních dotací na rok 2022

Vzhledem k sníženému rozpočtu z EU na Pro-

v minimálně stejné výši, jako bude vyplaceno

gram rozvoje venkova ( PRV ) a k větším poža-

v roce 2021 = cca 5 mld. Kč – tyto prostředky

davkům na zemědělce ve vztahu k životnímu

jsou klíčové pro udržení, alespoň současné úrov-

prostředí požadujeme navýšení kofinancování

ně živočišné výroby a citlivých rostlinných komo-

z 35 % na 60 % (srovnání s konkurencí)

dit a pro zachování špičkových parametrů napří-

3) Nezapočítávání provozních dotací do daně

klad v oblasti vlivu na životní prostředí, welfare

z příjmu

zvířat, spotřeby léčiv, plemenářské práce, nebo
šlechtění. Bez nich by došlo k dalšímu prudkému

Obdobně, jako některé členské státy v EU dát

propadu soběstačnosti.

tyto provozní dotace mimo zdanitelný příjem.
Jedná se o platbu za společenskou objednávku,

7) Zavést systém certifikace udržitelného země-

proto nedává smysl tuto platbu danit. Byl by to

dělství v koordinaci s MZe a ÚZEI, pod společ-

administrativně jednoduchý nástroj, jak vyře-

nou hlavičkou AK + ZS + Iniciativy zavést jedno-

šit mnohem více požadavku na zemědělce ve

duchý systém mezinárodně uznávané certifikace

vztahu k plnění Zelené dohody, která bude pro

udržitelného zemědělství.

ně ekonomicky velmi náročná, protože navíc ne-

8) Zařazení vnějších krajinných prvků do LPIS

došlo k navýšení finančních prostředků v rámci

- možnost zařadit plochu pozemků mimo LPIS

SZP.

ve vlastnickém a pachtovním držení do LPIS –

4) Schválit novelu zákona o Významné tržní síle

takzvané vnější krajinné prvky a ty počítat do
% mimo produkci za podnik i celou ČR.

ČR má povinnost implementovat do legislativy
směrnici EP a Rady EU 633/2019 o nekalých
obchodních praktikách mezi podniky v potravi-

Kontakty:

novém řetězci. Požadujeme zařadit do novely

Agrární komora České republiky

dlouhodobý požadavek zemědělských a potravi-

Počernická 272/96

nářských nevládních organizací na účinné řešení

108 00 Praha 10 – Malešice

problematiky pod nákladových cen. Pokud by se
zrealizovalo, tak by to výrazně pomohlo čes-

tel: 296 411 180

kým zemědělcům a potravinářům s udržením

sekretariat@akcr.cz

jejich výroby – tím by se zvýšila soběstačnost

www.akcr.cz

v základních potravinách, snížily by se emise
CO2 vyvážením surovin a dovážením potravin,
čeští obyvatelé by měli kvalitní české potraviny
, zvýšila by se zaměstnanost a celkově by došlo
k výrazně většímu výběru do státního rozpočtu.
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Vážení čtenáři,
Pomalu nám končí první měsíc prázdnin,

blížily 4000Kč za tunu, nastal propad pod cenu

probíhá čas dovolených i když s různými

2020 a nabídka se nyní pohybuje kol 3200 Kč/t.
Požadovaných 60kg/hl docílili zemědělci pouze

většími či menšími omezeními, a svatá

v několika málo lokalitách a co je příčinou tohoto

Anna nás již upozornila, že nastanou

obecného stavu těžko s přesností určit. Jako

chladná rána.

vždy v tom hraje největší roli „Matka příroda“ množství a termíny srážek v různých vývojových
stádiích jednotlivých plodin.
Příroda si zatím doká-

Sklizeň řepky zatím těžko hodnotit. Některé

že poradit se vším,

porosty vlivem suchého podzimu a činností

a tak dnes již v pod-

hlodavce přešly zimu v silně redukovaném stavu

statě nepozorujeme

a tak jsou výnosy velmi diferencované dle lokalit.

pozdní nástup jara

Přesto je možné i u této plodiny očekávat vyšší

letošního roku. Skliz-

úrodu v průměru o 15-20% oproti bídným nece-

ňové práce víceméně

lým 3 tunám loňského roku . Řepka je sice drob-

začaly v „normálním“

nější, ale s dostatkem oleje. Na ještě nedávno

termínu a jejich plné-

nabízenou cenu 1.350Kč/t můžou ovšem rolníci,

mu rozjezdu brání jen občasné deště či deštíky.

aspoň prozatím, zapomenout.

Letošní rok nebyl naštěstí tak katastrofálně suchý jako předchozí dvě léta a hraboš, byť stále

Hodnocení sklizně hlavní obiloviny - pšenice - je

ještě škodí, není již faktorem totálního zdecimo-

ještě předčasné. Výnosy určitě překonají su-

vání úrody. Zemědělci naší oblasti tak s nadějí

ché roky, kvalitu a tím i množství potravinářské

vyhlížejí lepší výnosy a snad i narovnání aspoň

pšenice ovšem těžko předjímat. Zatím lze pouze

části ekonomického propadu zmíněných uplynu-

konstatovat, že i zde by měly výnosy být mini-

lých let .

málně o 20%, kvalita je zatím horší, respektive
podíl potravinářské pšenice nižší, ale to jsou

Ukončena je prakticky sklizeň ozimého ječmene

opravdu jen první výsledky. Pokud bude ovšem

a rozběhlo se sečení hlavních plodin regionu

pokračovat deštivé období, musíme předpoklá-

- řepky a pšenice ozimé . Výnosy ječmene vyka-

dat i snížení potravinářské kvality zrna.

zují nárůst zhruba o 20% proti roku 2020, problém je s jeho kvalitou. Na výši úrody se vždy po-

Problémy prostě přináší každý rok a zemědělec

dílejí 3 výnosové faktory, které jsou ve vzájemné

nemůže být nikdy úplně spokojen . A tak nám

korelaci - počet jedinců na metr čtvereční, počet

zbývá si jen popřát, aby tento rok patřil mezi ty

zrn v klase a váha zrna (objemová hmotnost,

lepší .

hektolitrová váha či hmotnost tisíce semen).

Ing.Brožka Jaroslav

Minimálně jeden z těchto faktorů má negativ-

předseda

ní vliv na výši ha výnosů. V letošním roce je to

Krajská agrární komora Ústeckého kraje

objemová hmotnost, která nedosahuje mnohdy
ani 55kg/hl, a tak u slibovaných cen, které se
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Zemědělská účetní datová
síť FADN CZ - ÚZEI
Informace zjištěné z databáze FADN jsou užívané pro benchmarking. Pokud si potřebujete porovnat ekonomické výsledky mezi různými skupinami podniků, pak FADN
patří mezi nejlepší nástroje. Více na www.fadn.cz.
Odlehčená grafická ukázka dokládá, kolik výměry by potřeboval průměrný podnik
různých výrobních specializací, aby si v roce 2019 mohl pořídit automobil v základní
verzi.
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V nemocnicích Krajské
zdravotní by se mohly
používat chutné a kvalitní
regionální potraviny
V nemocnicích Krajské zdravotní by se mohly
používat regionální potraviny. Vyplývá to
ze schůzky vedení nemocnic a předsedou
výboru pro zemědělství a venkov Zdeňkem
Plecitým.
Vedení Ústeckého kraje se netají záměrem více

přislíbila zjistit informace o potřebách ve stra-

propagovat regionální potraviny vyrobené na

vovacím provozech. Spolupráce s regionálními

svém území. Vznikl tak nápad, že by do stravo-

producenty a dodavateli potravin by mohla vést

vacích provozů všech nemocnic Krajské zdra-

například k vytvoření jednotného jídelníčku ve

votní mohli vybrané potraviny dodávat právě

všech stravovacích provozech krajské akciové

regionální producenti a dodavatelé.

společnosti.

„Chceme více propagovat a samozřejmě i pod-

„Kdo jiný, když ne Krajská zdravotní, by měla

porovat výrobce a dodavatele regionálních

podpořit lokální dodavatele a zpracovatele potra-

potravin z Ústeckého kraje. Pokud se podaří najít

vin, tedy ty z nich, kteří jsou schopní produkovat

potraviny, které by mohly být distribuovány

kvalitní a tělu prospěšné potraviny. Zdravá

do všech stravovacích provozů Krajské zdravotní

a pestrá strava jednoznačně přispívá k celkové-

a pravidelně je zásobovat, bude to přínosem pro

mu zdraví a tím pádem jí určitě můžeme pova-

všechny strany,“ uvedl k záměru kraje předseda

žovat i za součást prevence před celou řadou

výboru Zdeněk Plecitý. „Čerstvé, chutné a hlavně

vážných onemocnění,“ vyjádřil se k záměru za

kvalitní produkty najdeme přímo v našem regio-

Krajskou zdravotní předseda představenstva

nu a podpoříme tak lokální ekonomiku,“ dodal.

Ondřej Štěrba.

Obě strany se dohodly na zmapování stávající

Zdroj: e-chomutovsko.cz dne 25.7.2021

situace během letních měsíců. Krajská zdravotní
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Představujeme
Školní Statek Jezerka
Kadaň,
Krajská majetková p.o.
Statek Jezerka pochází ze 60.let minulého století, nachází se v oblasti Kadaň Tušimice a Prunéřov a část statku se nachází v Rašovicích.

Dál je zde chováno 30 telat a 68 jalovic. Býčci
na výkrm se prodávají hned po odstavu do odchoven býků na maso.
Pro názornost jsme na statku zřídili malou zpracovna kravského mléka. Pořídili jsme 20ti litrový pasterizační hrnec a malé formy na výrobu
čerstvých sýrů. To pro názorné ukázky studentům, jak se mléko pasterizuje a jak se z něj pak
následně vyrábějí jogurty, čerstvé sýry, tvaroh
Celkem školní statek obhospodařuje 459 ha

a syrovátka. V roce 2018 jsme pořídili dojící ro-

orné půdy, z toho má 97 ha trvalé travní porosty

bot od firmy Lely.

na orné půdě a zbytek je orná půda, kde se pěstuje pšenice, ječmen, oves, kukuřice, řepka olejka, hořčice a další. Vzhledem k hospodaření na
zrekultivovaných polích po důlní těžbě se půda
skládá z ornice hlinitopísčité a z větší části jílovité, která při obdělávání činí značné problémy
vzhledem k místním klimatickým podmínkám,
velmi špatně se rozdružuje, špatně propouští
vodu a v období vlhka špatně vysychá. Proto na
polích často vznikají močály, které je
v době přípravy a setí velmi obtížné obdělat, ale

Dále na statku chováme 5 koz bílých a hnědých

v období sucha půda lépe zadržuje vodu.

s kombinovanou užitkovostí. V minulosti se zde

Statek chová český červenostrakatý skot s tržní

chovaly ovce plemene suffolk, jak můžete vidět

produkcí mléka. Základní stádo tvoří v současné

na fotkách ve třídě, ty se stříhaly a vlna se na

době 95 dojnic.

statku zpracovávala. Žáci se učí v malé nově
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zřízené dílně vybavené česačkou, kolovrátkem

stabilizovali nové pracovní místo – výroba medu

a tkalcovským stavem zpracovat vlnu od ostříhá-

a produktů z vosku a propolisu. V současnosti

ní až po finální výrobek.

jsme rozšířili chov na 8 včelstev. Máme v plánu
umístit další oddělky na farmu v Rašovicích.

Dále zde odchováme kuřice plemene Bovans
Brown a Decalb White.

Živočišná výroba za posledních 9 let dosáhla
překvapivých výsledků. Zvedli jsme průměrnou

Na statku také chováme 3 koně plemene hafling,

dojivost „čistých“ červených strak z 15 l na 30 l

1 hříbě křížence haflinga s barokním pintem a 1

a zavedli jsme prodej mléka ze dvora. Postavili

kůň plemene český teplokrevník, pro začínající

jsme pastevní výběhy pro telata, jalovice, dojni-

jezdecký oddíl. Jsou zde ustájeni 3 koně soukro-

ce, koně a ovce na ploše 10 ha.

mých vlastníků. Na statku se vyučuje academic
art of riding.

Díky nemalým investicím krajského úřadu za
usilovné spolupráce agrární komory, zastupitelstva a rady Ústeckého kraje jsme za posledních
5 let zčásti obnovili vozový park. Pořídili jsme
jeden nový traktor zn. Class Axion, jeden nový
traktor New holland a krmný vůz zn. Faresin, dva
zánovní traktory zn. New Holland, jeden zánovní
nakladač UNK 320, jeden zánovní nakladač UNC,
jednu 20 let starou řezačku na kukuřice zn. John
Deere, nové Terra disky zn. Pottinger, a zánovní
pluh zn. Overum, nový velkoobjemový nahrabovač, nový vlek na svoz 30 balíků, novou vyměnitelnou korbu na rozmetadlo hnoje a zároveň
velkoobjemový valník na svoz obilí, 10 let starou
sečku SMS Rokycany a byl nám bezplatně převeden kombajn Class Comandor z učiliště Údlice,
do kterého jsme investovali cca 500.000,- Kč,
traktor New Holland G210 a nový kolový nakladač zn.Locust
Protože jsme školní statek, jezdí k nám studenti
ze Střední zemědělsko technické školy Libverda,
SOŠ TaZ Lovosice, SZŠ Žatec, AGT Chomutov obor farmář, obor zahradník a SOU Údlice, patřící
pod AGT Chomutov.
Spolupracujeme s agrární komorou a farmáři
z okolí Kadaně, kteří se na nás obracejí s požadavky na traktoristy, ošetřovatele hospodář-

V roce 2015 jsme pořídili s podporou dotace

ských zvířat, dělníky v zemědělské prvovýrobě.

SZIF (Státní intervenční zemědělský fond) čtyři

My studenty na praxích hodnotíme, a po dokon-

včelstva. Rádi bychom navýšili počet úlů

čení studia je nabízíme na farmy okolních země-

a zároveň rozšířili tento chov natolik, abychom

dělců.
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•

Příprava před setím orba, podmítka, vláčení, hnojení statkovými hnojivy

•

Setí

•

Ošetření porostů v průběhu vegetace, odplevelení polí v průběhu vegetace, přihnojování průmyslovými hnojivy

•

Výsadba a pěstování ovocných stromů

•

Údržba zeleně

•

Mechanizace:

•

Opravy a běžná údržba veškerých strojů

•

Sváření elektrickým obloukem

•

Kování, práce s výhní

•

Zámečnické práce

•

Údržbářské práce v běžném provozu statku

•

Oslovují nás také mateřské školy a školky
s programem vzdělávání dětiček. Jezdí k nám

Administrativa

•

Úkony spojené s administrativní činností
statku

•

Možnosti čerpání dotací SZIF a ostatních

na exkurze, získávají nové poznatky o chovu hospodářských zvířat, o tom jak se získává mléko,

institucí

jak se vyrábí jogurty, kde se bere med, jak se
chovají včely.

Ing. Monika Paulivová
vedoucí střediska

V rámci praxe zde studenti mohou získávat zku-

kontakt: https://www.krajskamajetkova.cz/

šenosti ve 3 odvětvích zemědělství:

•

Živočišná výroba: porodnictví, veterinární minimum, uzavřený obrat stáda a zootechnické
a ošetřovatelské práce v odvětvích:

•

chov skotu KSTPM,

•

chov koz

•

chov koní

•

chov drůbeže

•

chov včel

•

chov žížal

•

chov psů, základy kynologie

•

chov ovcí

•

Rostlinná výroba:

•

Sklizeň obilovin a píce v podobě senáží,
siláží
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Špatná sezona pro
sýčky

Mládě sýčka obecného. Foto Ludmila Korešová,
zdroj: Česká společnost ornitologická

Zatímco loni jsme se radovali z rekordního počtu

Dlouhodobým hlavním důvodem, proč sýček

95 mláďat, letos jsme zaznamenali jen 48 mlá-

ubývá z české krajiny, je velkoplošné intenzivní

ďat. Za významný propad může pravděpodobně

zemědělství vedoucí ke ztrátě pestrosti kraji-

kolaps hraboší populace, kterými sýčci mláďata

ny, velkým lánům a úbytku různých krajinných

přednostně krmí. Dalším faktorem bylo i chladné

prvků, které jsou pro sýčky i další biodiverzitu

jaro.

zemědělské krajiny zcela zásadní. Z naší dříve
nejpočetnější sovy s desítkami tisíc párů je nyní

Populace sýčků bohužel významně oslabí, proto-

sova nejohroženější, jejíž páry se počítají už jen

že letos není dostatečná zásoba mladých jedin-

na desítky.

ců, kteří by doplnili a podpořili stávající populaci.
Sýček obecný patří v Česku mezi kriticky ohro-

zdroj: FB Česká společnost ornitologická

žené druhy a s počtem asi sto párů je už nyní na
pokraji vyhynutí.
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ˇ

Pokud i Vy nabízíte k prodeji svoje produkty nebo služby konečným spotřebitelům, pošlete nám plakát. Rádi ho ZDARMA zveřejníme.
Ve formátu *pdf nebo *jpeg, na adresu info@kakuk.cz.
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Národní výstava
hospodářských
zvířat Brno 5. - 8. září 2021
Už za měsíc a pár dní otevře své brány brněnské výstaviště BVV Brněnské výstaviště, aby přivítalo návštěvníky dalšího ročníku národní výstavy hospodářských zvířat TECHAGRO + Veletrhy pro chov, myslivost
a krajinu. Na letošní, již dvanáctý ročník „masňácké národky“ je včetně
telat přihlášeno 262 kusů masných plemen od 71 chovatelů.
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NÁRODNÍ VÝSTAVA v Brně je největší přehlídkou

Národní výstava hospodářských zvířat se roce

živočišné produkce v České republice. Přes 800

2021 bude konat společně s veletrhem ANIMAL
TECH.

kusů zvířat - skotu, ovcí, koz, prasat a koní je

Souběžně s Národní výstavou hospodářských

kách a hodnoceních za účasti českých i meziná-

předvedeno v Národních šampionátech, přehlídrodních porotců. Výstava se těší velké popularitě

zvířat proběhne 10. středoevropský veterinární

u odborné i laické veřejnosti.

kongres.

Země živitelka

26. SRPNA - 31. SRPNA 2021, 47. ročník
V sobotu společně slavíme
NÁRODNÍ DOŽÍNKY.
Dožínkový průvod v čele
s nejvyššími představiteli
státu a vlády doprovází lidé v
krojích s dožínkovými věnci,
mažoretky, živá hudba, myslivci s dravci a loveckými psy,
koně s jezdci. Slavnostní zahájení Národních dožínek probíhá v Pivovarské zahradě.
Země živitelka je jedinou výstavou u nás, která

Zemědělství formou hry a

zahrnuje celý zemědělsko-potravinářský sektor.

poznávání - DĚTSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ SVĚT se stal

Tradičně je v rámci Země živitelky zastoupena

už tradiční součástí Země živitelky. Představuje
interaktivního průvodce pro malé i velké návštěv-

zemědělská technika a služby pro zemědělství,

níky. Významná část areálu je vyhrazena pro

rostlinná a živočišná výroba, potravinářství, tech-

hravé farmy, naučné stezky, dětský zemědělský

nologie, lesní a vodní hospodářství, ekologické

koutek, skákací hrady, lesní pedagogiku, nebo

zemědělství, myslivci, rybáři , včelaři i drobní

dýňobraní. Součástí jsou i aktivity pro děti na

chovatelé, jednotlivé zemědělské obory jsou
prezentovány napříč celým areálem, mají své

stáncích vystavovatelů.

pavilony i svůj vlastní program.

zdroj: https://www.zemezivitelka.cz/

Konec srpna je pro všechny zemědělce oslavou
bohaté úrody a svátkem sklizně.
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Dožínky
Vrskmaň
28. SRPNA
2021

13.00 – 15.30 — spanilá jízda zemědělské techniky okresem
15.00 — hudba, stánkový prodej, občerstvení.
17.00 — 22.00 kulturní program, zábava (hraje skupina Chameleon)
doprovodný dětský program, výstava zemědělské techniky, bohatá tombola

Okresní agrární
komora Chomutov

MAS Sdružení
Západní Krušnohoří

obec
Vrskmaň
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Severočeské doly a.s.
Chomutov

Agrozet
České Budějovice

Podpora pro Vás
Pořádáte akci, na kterou byste rádi pozvali
další zemědělce nebo veřejnost?
Pošlete nám informaci, pozvánku či plakát. Rádi zveřejníme.
Platí i pro nabídku prodeje Vašich produktů konečným spotřebitelům.
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