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EEddiittoorriiááll  
 
Vážení přátelé, členové SMA ČR, 
 
setkáváme se s Vámi u druhého čísla obnoveného bulletinu SMA ČR. Letní prázdniny utekly jako voda, 
počasí bylo střídavě proměnlivé s dobrými výhledy na sklizeň a pracovníci kanceláře SMA ČR se zúčastnili 
několika zajímavých akcí, o kterých si můžete dále přečíst. 
 
Konečná verze Programu rozvoje venkova (PRV) pro roky 2014-2020 byla schválena vládou. Na poslední 
chvíli se u dotačního titulu Zahájení činnosti mladého zemědělce (ZČMZ) objevila změna v částce podpory, 
a to konkrétně 45 tis. EUR. Každá pomoc se mladým začínajícím zemědělcům hodí, takže tento krok MZe 
hodnotíme velice pozitivně. 
 
Zástupci SMA ČR navštívili  ministra zemědělství a jednali o problematice, důležité pro naše členy – 
podporu mladých, začínajících farmářů, podpora soukromých farem apod. Více se dočte v krátké 
informaci od prezidenta SMA ČR Ing. Petra Mareše. Reportáže Vás zavedou na Zeni Živitelku a na 
biofarmu člena prezidia SMA ČR Petra Mahra.  
 
Pevně doufám, že se u Vás náš časopis uchytí a rádi se začte do jeho řádků.  
 
 

S přáním pohodového čtení  
 

Milan Kouřil 
kancelář SMA ČR 
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JJaakk  ttoo  vviiddíímm  jjáá  ––  ppoorraaddccee  mmiinniissttrraa  zzeemměědděěllssttvvíí  

  

V červenci jsem s dalšími kolegy ze SMA ČR sešel s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou. Prezentovali jsme 

mu cíle naší asociace a diskutovali o v té době ještě připravovaném dokumentu PRV 2014-2020. Z diskuze jasně 

vyplynulo, že ministr vnímá dotaci ZČMZ negativně, dokonce jako jakýsi tunel, sloužící pouze k tomu, aby měly 

manželky farmářů práci. Tuto podivnou rétoriku používá ministr poměrně často a je to velká škoda. Naším cílem 

tedy do dalšího období bude ministrovi a všem ostatním zástupcům MZe trpělivě vysvětlovat význam dotace ZČMZ 

a obhajovat ji proti špatným argumentům. 
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CCoo  ssee  uuddáálloo  

 
Jezdecký den     
 
V Červené Vodě u hasičské zbrojnice na Mlýnském Dvoře se v sobotu 5. července konal den plný 
jezdeckých soutěží. Jezdecký klub Červená Voda ve spolupráci s JK Menuet Brno o. s. a s podporou obce 
Červená Voda připravili soutěže pro koně a jejich jezdce v parkuru na různých úrovních, ale také pro 
ostatní účastníky. Pro děti a jejich rodiče byla připravena minivýstava hospodářských zvířat, slalom 
s koloběžkami, přehlídka plemen koní chovaných v okolí Červené Vody nebo ukázka agility psů. Počasí 
místy hrozilo, že bude pršet, ale i tak se akce zúčastnilo přibližně 720 lidí, kteří si den užili. 
 
 

Traktorfest 2014   

 
V Rudě u Velkého Meziříčí se v neděli 6. července sešlo přibližně 70 traktorů tuzemských i zahraničních 
značek nejrůznějšího věku a složení. Počasí se vydařilo a na Traktorfestu se sešlo přes 2500 účastníků, 
mezi nimiž byli i děti, které měly vstupné zdarma. Dospělí se za vstupní poplatek 30 Kč mohli pokochat 
pohledem na moderní i historickou zemědělskou techniku domácí i tovární výroby, jak soutěží v 
přetahování, v rychlosti, či pomalosti. Nechyběla ani jízda zručnosti na polygonu a nebo kláda. Zájemci si 
mohli hodit pneumatikou, nebo se občerstvit klobáskou, bramborákem nebo zmrzlinou. Pořadatelé si 
celou atmosféru 6. ročníku Traktorfestu velmi pochvalovali a doufají, že příští rok se vydaří ještě lépe. 
 
 

Selské slavnosti 
 

Letos se tradiční Selské slavnosti a traktoriáda 
Přelovice konaly v sobotu 16. srpna 2014 
v malebné vesničce Přelovice nedaleko Lázní 
Bohdaneč. Jedná se o akci oslavující venkov, 
zábavu nejen pro upocené a udřené zemědělce, ale 
i pro děti a křehké ženy. V pestrém programu si 
každý mohl vybrat „to své“. Ať už je to účast 
v soutěžích zručnosti s traktorem, jízda trakařem, 

nakupování na jarmarku nebo pivo a steak. Den 
plný řevu naftových motorů a velkých kol byl 
zahájena slavnostní jízdou obcí a pokračovala 
různými disciplínami jako slalom nebo jízda do 
vrchu. Již několikátý rok jste na slavnostech mohli 
potkat také stánek Společnosti mladých agrárníků 
České republiky, jehož cílem je seznamovat se 
zemědělstvím hlavně ty nejmenší, pro které bylo 
připraveno poznávání zvířátek, zábavné křížovky a 
kvízy se zemědělskou tematikou a omalovánky. 
Největšímu zájmu se jako vždy těšilo umělé 
kravské vemeno, kde si chtěli vyzkoušet dojení jak 

děti, tak jejich rodiče. Každý tak mohl poznat, že podojit krávu není tak jednoduché, jak se to na první pohled může 

zdát. Ani počasí neodradilo návštěvníky, aby se zdrželi do odpoledne na dechovku a večerní bigbít. Noční 
ohňostroj pak byl zakončením celého dne oslavujícího venkovský život. 
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Fořtův den       

 
Za spolupráce Společnosti mladých agrárníků České republiky a Mysliveckého sdružení Buková Hora se v Červené 
Vodě (okr. Ústí nad Orlicí) v sobotu 23. srpna 2014 konal již 4. ročník Fořtova dne. Fořtův den se každoročně koná 
v areálu Skipark Červená Voda – Mlynický Dvůr a bohatý program nemohla pokazit ani letošní nepřízeň počasí. Akce 
odstartovala již v pátek večer koncertem optimistické kapely Heebies Jeebies, která se velice líbila. A po ní 
následoval zlatý hřeb večera – koncert Kamila Střihavky a Leaders. Písničkou „Když se snáší déšť“ jakoby Kamil 
Střihavka ten déšť opravdu přivolal a z nevinného mrholení nastala průtrž mračen, ani to však fanoušky neodradilo 
a vydrželi promočení až do konce. Sobotní program Fořtova dne začal traktoriádou, kde byla dopředu připravená 
zajímavá trasa. Nejadrenalinovějším místem byla asi vyhloubená díra plná bláta, kterou musely traktory projet. 
Traktoriáda se v Červené Vodě konala poprvé, ale i tak se účastníci zvládli postarat o divácky atraktivní show. 
Nejlepší exhibici předvedl traktor, který se ve vyhloubené jámě při otočce převrátil na bok. Nikomu se naštěstí nic 
nestalo, odneslo to jen rozbité okénko a připravený bagr tento nešťastný traktor vytáhnul během pár minut. Řidič 
projevil sportovního ducha a trasu dojel až do konce. Mezi oceněnými pak byli rodáci z Červené Vody a dokonce i 
jedna žena. O další program se pak postarala dechová hudba „Horalka“, cimbálová skupina ze „Kšinná“, trubači 
Markazíni, šermířská skupina „Lucrezia“, dřevosochání pana Romana Bubáka a další. Celý den byl připraven bohatý 
program pro děti, ukázky dravých ptáků a hlavně vynikající zvěřinové speciality. Úspěšný den byl zakončen večerní 
ohnivou show a Judas Priest Revival, kteří byli opravdu věrnou kopií originálu a zahřáli každého tvrdého rockera u 
srdce. 

 

Jihomoravské dožínky  
 

V neděli 31.8.2014 se zástupci SMA ČR zúčastnili v Brně tradičních Jihomoravských 
dožínek. Počasí se moc nevyvedlo, ale i tak se na našem stánku objevovali velcí i 
malý návštěvníci. Rozdávali jsme brožuru s příběhy mladých zemědělců, o kterou je 
vždy velký zájem. S hravými návštěvníky stánku jsme si vyzkoušeli poznávání semen 
a ti nejmenší podle obrázků určovali hospodářská zvířata. Největší zájem byl o 
„trénink dojení“, na modelu vemene. Spousta zájemců o vyzkoušení zjistila, že 
dojení je vlastně velká dřina  

Stánek SMA ČR byl v sousedství stánku Mendelovy univerzity v Brně, se kterou vždy 
tvoříme vynikající spolupráci. Krásné zaměstnankyně SMA ČR nezastavila ani velká 
průtrž mračen, která se odpoledne přehnala Brnem   
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Prezidium 
 
V pátek 5.9.2014 se konalo setkání prezidia Společnosti mladých agrárníků České republiky se členy a 
příznivci SMA ČR. Na programu prezidia bylo zhodnocení letních akcí, kterých se zástupci SMA ČR 
zúčastnili - např. Jihomoravských dožínek v Brně, Traktoriády v Přelovicích či Fořtova dne v Červené Vodě. 
Dále byly zmíněny plány do budoucna z pohledu jak seminářů, tak i společenských akcí. Zmíněn byl i průběh 
jednání antibyrokratické komise z 3.9.2014, kterého se za SMA ČR zúčastnil Petr Mareš a k projednání byl například 
požadavek na evidenci pěstovaní plodin u farmářů nad 15 ha v rámci greeningu, umístění zemědělských staveb, 
novela vyhlášky o ochraně dřevin a povolení jejich kácení stromů nebo problémy s LPIS. 

 
 

Farmářské slavnosti 
 
Pod záštitou Ministerstva zemědělství a za účasti Společnosti 
mladých agrárníků České republiky byl v Netíně 6. září den plný 
hudby, her i ponaučení. Farmářské slavnosti byly rozděleny na dvě 
části. První část se odehrávala na louce u rybníka pod srubem rodiny 
Němcovy, kde bylo pódium s živou hudbou pro děti i pro dospělé, 
připravené stánky s různými hrami pro děti, poznávačkou 
zemědělských plodin apod. Nechyběl ani stan s občerstvením a různé 
stánky s výrobky nejen rodiny Němcovy, ale i jiných farmářů, např. i 
Diany Benšové z farmy Vlkaneč, která je členkou Společnosti mladých 
agrárníků České republiky a zabývá se pěstováním a zpracováním 
ovoce a zeleniny. Atmosféru dokreslovali pasoucí se krávy a koně 
viceprezidenta SMA ČR Františka Němce. 
Druhá část Farmářských slavností probíhala na statku Františka 
Němce, kde si zájemci mohli prohlédnout celé hospodářství a 
dokonce si vyrobit vlastní sýr z čerstvého mléka. 
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RReeppoorrttáážžee  
 
 
Půda – nejcennější zemědělská komodita 
 
V pondělí 1. září, první školní den, se v rámci výstavy Země Živitelka konal seminář o ochraně půdy. 
Seminář pořádala Asociace soukromého zemědělství, která ochranu půdy a vlastnických vztahů považuje 
za svoji velkou prioritu.  
 
Na úvod semináře vystoupil tajemník ASZ ČR Mgr. Ing. Jaroslav Šebek. Připomněl, že letošek byl organizací 
OSN vyhlášen Rokem rodinných farem a ASZ v jeho rámci pořádá farmářské slavnosti. Zdůraznil fakt, že na 
světe je cca 500 mil. rodinných farem a jsou významné pro regionální rozvoj, rozvoj venkova, 
zaměstnanost apod. Představil také nový projekt ASZ ČR „Křížová cesta českého sedláka“, který zájemcům 
shrnuje podstata rodinného hospodaření, jaké zásady rodinné farmy samy od sebe plní, bez čeho se 
neobejdou apod. Zajímavou byla také informace o příručce k pachtovním smlouvám – jak je připravovat, 
jak nastavit pravidla apod. V případě zájmu o tuto příručku nás prosím kontaktujte, spojíme se s ASZ ČR. 
 
Druhým příspěvkem byla prezentace 
místopředsedy ASZ ČR Ing. Jan Štefl, která 
zdůraznila, že ASZ ČR s nevolí sleduje, jak se 
při velkovýrobním způsobu hospodaření velké 
podniky chovají k půdě. Upozornil na 
nezastupitelné významy půdy pro zemědělce, 
zároveň však nastínil, že je k půdě nutné se 
chovat jako majitel a daňový poplatník (péče o 
krajinu, pozemkové úpravy, daně apod.) 
 
Ing. Jan Štefl  zmínil i problémy půdy v ČR, 
kterými jsou velké produkční bloky, ubývání 
půdy, ztráta její kvality, využitelnost půdy, 
ochrana ZPF apod. Problematika ochrany půdy 
a jejího dobrého stavu se velmi úzce propojuje 
s problematikou rozvoje venkova, 
zaměstnanosti apod. 
 
Dále se přednášející ve své prezentaci věnoval 
nejdůležitějším půdním degradačním 
procesům v ČR: 
 

 Vodní a větrná eroze 

 Zastavování území (soil sealing, urban 
sprawl) 

 Okyselování půd (acidifikace) 

 Ztráta organické hmoty 

 Utužení půd (kompakce) 

 Znečištění půd (kontaminace) apod. 
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Na přednášku místopředsedy ASZ ČR volně navázal ředitel Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd 
(VÚMOP) Ing. Jiří Hladík, PhD. Začal detailní informací o bludném kruhu českých půd: ztráta organické 
hmoty – zhoršení půdní struktury – omezení infiltrace vody – zrychlení povrchového odtoku – vodní eroze 
– ztráta organické hmoty….. 
 

 
Podle Ing. Hladíka se na většině erozně ohrožených půd z ekonomického hlediska provádějí naprosto 
nevhodné operace, chybí organické hnojení apod. Ukázal také příklad změny hodnoty půdy při tzv. 
rebonitaci, kdy na základě rozdílů hodnoty půdy dle BPEJ z 50. let minulého století a začátku tohoto 
století klesla hodnota pozemku o velikosti cca 33 ha o 1,5 mil. Kč a to pouze v úředních cenách! Poklesy 
v hodnotě půdy jsou velmi časté a majitelé půdy by se měli této problematice začít věnovat.   
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Mladý farmář z Podhoří 
 
Na okraji Oderských vrchů, ve vesnici Podhoří, blízko vojenského prostoru Libavá, ekologicky hospodaří od 
roku 2011 Petr Mahr s manželkou. Začínali v podstatě od nuly a tak je návštěva na této farmě zaměřena 
na to, jak se jim podnikání daří, co se povedlo a co ne a na plány do budoucna. 

Petr Mahr začal hospodařit v roce 1998. 
„Začínal jsem jako živnostník, zaměřený 
na údržbu veřejné zeleně. Získával jsem 
kontakty, učil se pracovat s malou 
mechanizací. Postupně ubývalo práce 
pro obce a já jsem začínal přemýšlet o 
tom, co dál. Myšlenka vlastního 
hospodaření mě vždy lákala. První 
zemědělské zkušenosti jsem získával se 
stádem ovcí v Příkazích. 
Obhospodařoval jsem plochy travních porostů v Hanáckém skanzenu v Příkazích a zjišťoval jsem, zda je 
zemědělské hospodaření to pravé pro mě a zda mi tento způsob vyhovuje“, přiblížil své začátky. „Máme s 
manželkou oba své zaměstnání, já v obchodní společnosti a ona v sociální oblasti a od začátku se snažíme, 
aby nás jednou zemědělské hospodaření uživilo na 100%. Jde to však pomalu“, doplnil. 

V současnosti Petr Mahr obhospodařuje v režimu ekologického zemědělství celkem 22 ha zemědělské 
půdy, z čehož plochy orné půdy mají rozlohu 10 ha, stejně jako travní porosty (pastviny a louky). Na ploše 
necelé 2 ha se nacházejí extenzivní sady (jablka, švestky, hrušky, třešně, ořechy). „Vždycky jsem chtěl 
hospodařit ekologicky. Doma jíme to, co si sami vypěstujeme, takže bych nechtěl jíst nic špatného. K 
zemědělství se stavíme tak trochu postaru“: pěstujeme a chováme vše hlavně pro své účely a prodáváme 
vlastně jen přebytky z naší zemědělské činnosti. Je to podobné tomu, jak se to vlastně dělávalo dříve. 
Podle mě ani do půdy nepatří žádné chemikálie a plodiny lze pěstovat bez zátěže pesticidy. Zároveň mi 
velmi záleží na tom, v jaké prostředí žijeme, jak vypadá krajina kolem nás“, vysvětlil Petr své pohnutky k 
ekologickému způsobu hospodaření. 

Kromě rostlinné výroby se 
Mahrovi věnují živočišné 
výrobě. „Chováme ovce 
plemen Romney Marsh, skot 
plemene Galoway. Mám na 
farmě 10 ovcí a plemenného 
berana. Věnuji se i masnému 
skotu, mám zde 2 jalovice, 
krávu a plemenného býka 
plemene Galoway. Obě 
plemena jsou extenzivní, 
nenáročná a do našeho 
způsobu hospodaření se 
velmi hodí“, přiblížil Petr více 
jejich farmu. Je také členem 
Svazu chovatelů ovcí a koz 
(SCHOK) a v tomto sdružení s 
ostatními členy čile 
spolupracuje.        
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Vzhledem k tomu, kde Petr hospodaří a jaký má přístup na pozemky, plánuje do budoucna více 
zatravňovat. „Krmivová základna je pro mě hrozně důležitá. Seno na krmení si sám balíkuji a chybí mi 
uskladňovací kapacity. Byl bych moc rád, kdyby se mi do budoucna podařilo z projektu něco postavit, 
hodně by mi to pomohlo. Plány mám také se sadem. Není sice velký, ale nějaké základní zpracovatelské 
kapacity bych postavil a provozoval velmi rád“. Každý rok Mahrovi dokončí nějakou drobnost, něco opraví 
či vybudují a takto se pomalu posunují dopředu. 

„Jak už jsem řekl, s manželkou máme oba svá zaměstnání. Rádi bychom farmu postupně vylepšovali tak, 
aby nás jednou uživila kompletně. V současnosti to tak ještě nejde, ale určitě se nám to jednou podaří. 
Pracujeme na tom oba tvrdě“, doplnil Petr Mahr.   

Pro Petra Mahra je využití stávajících zemědělských dotací poměrně složité. „Zatím nemáme ze 
zemědělství takové příjmy, abychom mohli dotace kofinancovat. Nepřipadá pro mě v úvahu ani dotace 
pro mladé zemědělce – zahájení činnosti mladého zemědělce (ZČMZ). Vzhledem k tomu, že hospodařím 
už několik let, nepřipadá pro mě v úvahu ani tato dotace. Nesplňuji totiž základní podmínky pro 
zpracování projektu a její udělení“, doplnil informace.  

Petr Mahr je členem Společnosti mladých agrárníků (SMA ČR) a zároveň aktivně působí v jejím prezidiu. 
„Do SMA ČR jsem vstoupil kvůli tomu, že chci pomoci podobným zemědělcům, jako jsem já, něco se 
naučit a zároveň předat své zkušenosti dál. Naše sdružení (SMA ČR) aktivně pomáhá mladým zemědělcům 
a vůbec mladým na venkově. Zemědělská populace rapidně stárne, a proto si myslím, že naše činnost je 
"neocenitelná“, uzavřel návštěvu Petr Mahr. 

 
 

Tato sekce je určena k propagaci vás členů SMA ČR. Pokud chcete, aby reportáž byla i o Vás, chcete se 
pochlubit (farmou, penzionem, zpracovatelským podnikem, agroturistikou apod.), kontaktujte Milana 
Kouřila, tel.: 724 506 934, kouril@smacr.cz. 
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TTéémmaa  ččííssllaa  
 

PRV 2014 – 2020: co nás čeká a nemine 
 
Na základě četných dotazů jsme připravili „výtah“ z informací na webu MZe. Protože všichni žadatelé 
budou pobírat platby SAPS, rozhodli jsme se začít s touto tématikou. 
 
Přímé platby 
V současné době se množí informace o tom, jak budou vypadat jednotlivá opatření nového Programu 
rozvoje venkova (PRV) 2014-2020. MZe poměrně často uveřejňuje detailní informace o typech podpor 
apod., ale ne každý má vždy čas všechny texty číst. Pokusili jsme se tedy o zjednodušení textů, týkajících 
se přímých plateb (SAPS) a jejich částí a pro doplnění jsme přidali také informace o plánované podpoře 
zahájení činnosti mladého zemědělce (ZČMZ).  
Vzhledem k tomu, že období podzim-zima 2014 bude věnováno přípravě pravidel pro čerpání dotací, 
budeme se této přípravy zúčastňovat, a co nejdříve pro Vás také připravíme semináře, na kterých se 
budeme jednotlivým důležitým okruhům věnovat. Uvítáme samozřejmě Vaše dotazy a připomínky. 
 
Přímá platba (SAPS) se bude skládat z více částí 

1. Minimální požadavky: 
Jako doposud, SAPS bude vyplácena při splnění výměry alespoň 1 ha a při minimální částce dotace 100 
EUR (cca 2740 Kč). Hektarové omezení se samozřejmě netýká těch zemědělců, kteří budou čerpat 
podporu na živočišnou výrobu prostřednictvím dobrovolné podpory vázané na produkci. 
 

2. Přechodná vnitrostátní podpora (dříve Top-up): 
Jde o podporu tzv. citlivých sektorů (komodit) sektoru zemědělství. Poskytuje se výhradně z národního 
rozpočtu a v praxi představuje pokračování národních doplňkových plateb k přímým podporám. PVP se 
zaměřuje na sektor přežvýkavců, krav chovaných v systému bez tržní produkce mléka, ovcí a koz, chmele, 
brambor pro výrobu škrobu a zemědělskou půdu, nově také na konzumní brambory, cukrová řepa, ovoce, 
zelenina a bílkovinné plodiny.  
 

3. Plnění podmínek zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí (ozelenění – 
greening): 
 

Jde o novinku v systému plateb, ale je třeba podotknout, že řadu opatření již dávno znáte z plnění 
podmínek standardů GAEC, což je jistě výhoda. Greening bude tvořit 30% platby SAPS a vztahuje se také 
k ploše zemědělské půdy, ale pozor – pro čerpání této podpory bude nutné splnit určitá pravidla, 
postupy! Pravidla greeningu se netýkají ekologických zemědělců, kde evropská legislativa předpokládá 
automatické plnění požadavků. 
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Greening samotný má několik částí, informace jsou poměrně podrobné: 
 

a) diverzifikace plodin  
 

Pokud má podnik více než 10, ale méně než 30 ha orné půdy, 
pak by na ní měl pro přiznání greeningové platby pěstovat 
alespoň 2 plodiny. Hlavní plodina přitom může zabírat 
maximálně 75 % orné půdy.  
 
Pokud podnik hospodaří na více než 30 ha orné půdy, pak je 
na ní třeba pěstovat alespoň 3 plodiny. Hlavní plodina opět 
může zabírat maximálně 75 % a dvě hlavní plodiny společně 
maximálně 95 % orné půdy. 
 
Poměry mezi hlavními plodinami nemusí být splněny, pokud 
se na více než 75 % orné půdy pěstují trávy nebo bylinné pícniny, případně je to půda ležící ladem. 
Požadovaný počet plodin však musí být dodržen a zároveň pro zbývající ornou půdu platí podmínka, že 
hlavní plodina nesmí pokrývat více než 75% zbývající orné půdy. 
 

Povinnosti diverzifikace se nevztahují zejména na 
následující případy: 
 

 zemědělce, které hospodaří na menší výměře než 
10 ha 

 pokud trvalé travní porosty představují více než 75 
% zemědělské plochy a přitom výměra zbývající 
orné půdy nepřesáhne 30 ha 

 pokud se na více než 75 % orné půdy pěstuje tráva 
nebo jiné bylinné pícniny, případně jde o půdu 
ponechanou ladem (nebo je možná kombinace 

těchto využití orné půdy), a přitom výměra zbývající orné půdy nepřesáhne 30 ha; 
 
Plnit podmínky lze: 
 

 jakoukoli kulturou z různých rodů 

 kulturou brukvovitých (např. řepka, zelenina), 
lilkovitých (brambory) a tykvovitých 

 půdou ponechanou ladem 

 travami či jinými bylinami 
 
 
Pozor: ozim a jařina stejné plodiny se počítají jako dvě 
různé plodiny, nelze uznat směsi rostlin ani podsev! 
 
 
Důležité: do výměry jednotlivých plodin se započítává i 
plocha vnitřních krajinných prvků 
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b) zachování výměry trvalých travních porostů (známé ze standardů GAEC)  
 

Další podmínkou greeningu je zachování ploch trvalých travních porostů, resp. udržení určitého poměru 
trvalých travních porostů vůči zemědělské ploše, a to na národní úrovni. Jednotlivé zemědělské podniky, 
pokud nejsou vázány jinými závazky (např. zatravnění), obecně nebudou mít povinnost udržovat poměr 
trvalých travních porostů.  
 
Nicméně v určitých případech bude rozorání omezeno:  

 oblasti Natura 2000 

 zóny chráněných krajinných oblastí a národní parky 

 travní porosty na silně erozních oblastech (dle LPIS) 

 půdní bloky s kulturou travní porost, které přiléhají k vodnímu toku 

 v LPIS vymezené podmáčené a rašelinné louky  

 travní porosty v 3. aplikačním pásmu zranitelné oblasti dusičnany 
 
V případě zjištění rozorání travních porostů v těchto environmentálně citlivých lokalitách bude zemědělec 
povinen zajistit obnovu travního porostu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

c) plochy využívané v ekologickém zájmu (EFA - ecological focus area) 
 

Pokud má zemědělský podnik více než 15 ha orné půdy, pak by od 1. ledna 2015 měl pro přiznání 
greeningové platby z její výměry vyčlenit alespoň 5 % jako tzv. plochu EFA.  
 
Povinnost vyčlenit EFA se nevztahuje na následující případy: 

 zemědělské podniky, které mají méně než 15 ha orné půdy; 

 pokud trvalé travní porosty představují více než 75 % zemědělské plochy a přitom výměra zbývající 
orné půdy nepřesáhne 30 ha; 

 pokud se na více než 75 % orné půdy pěstuje tráva nebo jiné bylinné pícniny, případně jde o půdu 
ponechanou ladem (nebo je možná kombinace těchto využití orné půdy), a přitom výměra 
zbývající orné půdy nepřesáhne 30 ha. 
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Za EFA se pro plnění podmínek greeningu považují následující prvky:  
 

a) půda ponechaná ladem 
Půda, na které nedochází k zemědělské produkci, což vede k omezení použití pesticidů nebo hnojiv. Zákaz 
produkce se nevztahuje na dobrovolné činnosti, jako je výsev směsí semen planě rostoucích květin, které 
mají ještě zvýšit přínos pro biologickou rozmanitost. 
 

b) krajinné prvky a terasy 

Původní KP, známé ze standardu GAEC (mez, terasa, travnatá údolnice, solitér, skupina dřevin, 
stromořadí) a nově definovaný prvek, příkop. 
Za EFA lze považovat krajinný prvek souvrať (okraj pole), který není stanoven pro plnění podmínek 
dobrého ekologického a environmentálního stavu (souvrať jako protierozní opatření v rámci MEO půd). 
Souvrať může být široká 1 až 20 metrů a nesmí na ní docházet k zemědělské produkci. 
 

 
 

c) ochranné pásy podél vod 

Ochranné pásy podél vodních toků požadované v rámci současného GAEC 11, současného SMR 4 a 
současného SMR 9, jakož i ostatní ochranné pásy. Minimální šířka těchto ostatních ochranných pásů 
nesmí být menší než 1 metr. Musí se nacházet na orné půdě nebo k ní přiléhat, a to tak, že jejich dlouhé 
okraje jsou rovnoběžné s okrajem vodního toku nebo vodního útvaru. Podél vodních toků mohou 
zahrnovat také pásy s pobřežní vegetací o šířce až 10 metrů. Na ochranných pásech nesmí docházet k 
zemědělské produkci, čímž se rovněž zabrání použití pesticidů a omezí použití hnojiv. Pás lze využít k 
pastvě nebo sekání (za účelem získání píce), pokud jej lze nadále odlišit od přiléhající zemědělské půdy. Za 
účelem dalšího zlepšení přínosů biologické rozmanitosti by neměly být vyloučeny dobrovolné činnosti, 
jako je výsev směsí semen planě rostoucích květin. 
 

d) pásy půdy ležící na okraji lesa 

Jde o pásy kolem lesa o minimální šíři 1 metr a maximální šíři 10 metrů. Na pásech může, nebo nemusí 
docházet k zemědělské produkci (bude na volbě zemědělce). V případě, že nedochází k produkci, je 
zakázána aplikace hnojiv a přípravků na ochranu rostlin (pozor tedy na přestřiky, výpočet dávek apod.). 
Pás bez produkce lze využít k pastvě nebo provádět seč, ale pouze v případě, že jej lze nadále odlišit 
od přiléhající zemědělské půdy. 
 
 

14 



 Společnost mladých agrárníků České republiky 
 Plaská 622/3, Praha 5 – Malá Strana, 150 00  

                                                                                            www.smacr.cz, smacr@smacr.cz 
 

e) plochy s rychle rostoucími dřevinami (dále RRD) pěstovanými ve výmladkových plantážích bez 
použití minerálních hnojiv nebo POR 

Bude stanoven seznam využitelných RRD (vyloučení nepůvodních druhů). Aby byl zohledněn cíl ploch 
využívaných v ekologickém zájmu, konkrétně chránit a zlepšovat biologickou rozmanitost, je omezeno 
použití minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. 
 

f) zalesněné plochy 

Lesní porosty založené výsadbou v souladu s projektem zalesnění na pozemku - zalesňování zemědělské 
půdy dle dotačního titulu Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) a Program rozvoje venkova (PRV) 
2007 - 2013 a 2014 – 2020. 
 

g) plochy s meziplodinami nebo zeleným porostem vzniklým v důsledku zasetí a vyklíčení osiv 

Bude stanoven seznam využitelných meziplodin (lze využít i jejich směsi). Plochy s meziplodinami musí být 
založeny vysetím směsi druhů plodin nebo podsevem trávy do hlavní plodiny a musí být dodrženo 
stanovené období pro osévání, které nesmí překročit 1. říjen. 
Plochy, na kterých rostou meziplodiny, nesmí zahrnovat plochy se zimními plodinami, které se běžně 
osévají na podzim a jsou určené pro sklizeň nebo pastvu. Nesmí zahrnovat ani plochy, na které se vztahují 
rovnocenné postupy pro diverzifikaci plodin a rovnocenné postupy prováděné formou 
agroenvironmentálních závazků. 
 

h) plochy s plodinami, které vážou dusík 

Bude seznam plodin vázajících dusík.  
Plodiny musí být na pozemku přítomny v průběhu vegetačního období a ve zranitelných oblastech musí 
být dodržována omezení vycházející z nitrátové směrnice. 
Plochy s plodinami, které vážou dusík, nesmí zahrnovat plochy, na které se vztahují rovnocenné postupy 
pro diverzifikaci plodin a rovnocenné postupy prováděné formou agroenvironmentálních závazků. 
 
Další informace vycházejí na našem webu www.smacr.cz (využito článků z www.eagri.cz) 
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KKaalleennddáářř  aakkccíí  
 
 
 

Festival SÝR 2014     20. a 21. září 2014 
- Mikulovské náměstí se na dva dny stane hostitelem sýrové tržnice, degustačního semináře na téma Sýr a 
víno, nebo Sýr a pivo či místem pro přednášku o legislativě při výrobě sýrů nebo o historii sýra 
- kromě spousty sýrů budou připravené i klobásky a špek z Mangalice, pivo z minipivovaru, biomošty, vína 
z Podpálaví a další dobroty, možná bude i beran na rožni – pokud bude včas odchycen  
- v sobotu odpoledne bude hrát cimbálka, bude program pro děti i dospělé – např. ovečky v ohradě 
 
 
 

Potraviny z farem      konec září 
- přednáška pro druhý stupeň základní školy v Roudnici nad Labem o potravinách a biopotravinách z 
farem 
 
 
 

Podzimní aktuality a prezidium   25. – 28.10.2014 

- Společnost mladých agrárníků České republiky tradičně pořádá setkání  členů, příznivců SMA ČR jejich 
rodin, pro tentokráte na Českobudějovicku 
- páteční večer bude v plánu ubytování účastníků a jednání prezidia SMA ČR a po zbytek pobytu jsou 
naplánovány návštěvy farem s živočišnou i rostlinnou výrobou 
- ubytování  je poblíž Lázní Bechyně 
 
 
 

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností     20. 10. – 8. 12. 2014 

- tento kurz je akreditován u MZe ČR - evid.č. 041/13436/2012-Mze a je míněn jako komplexní příprava 
pro výkon zemědělských činností 
- během 300 h bude cílová skupina (zemědělská veřejnost nebo začínající zemědělci) seznámena s teorií a 
praxí v oblasti pěstování zemědělských plodin, chovu hospodářských zvířat, zemědělské techniky a 
technologických linek, ekonomice podnikání, základů obsluhy informačních technologií, základů 
zemědělského práva a politiky, zásad bezpečnosti a hygieny práce, ekologického hospodaření, tvorbě a 
ochrany krajiny a v oblasti zpracování projektu 
- úspěšným absolventům bude vydáno osvědčení o absolvování kurzu "Kurz pro výkon obecných 
zemědělských činností" s celostátní platností 
- cena kurz je 14 900 Kč a je osvobozen od DPH 
 
 
 

Inovace v chovu koní          7. 11. – 12. 12. 2014 

- v rámci několikadenního kurzu budou zájemci obeznámeni s Integrovanou ochranou koní proti hmyzu, 
kterou 7. a 8. listopadu přednáší Ing. Eva Zurek, Msc., etologií v chovatelské praxi: Biologické základy 
chování a chovu koní pod odborným vedením Ing. Jitky Bartošové, Ph.D. 29. listopadu 2014 a etologií, 
etikou a welfare přepravy koní přednášenou Pavlem Čechovským 12. prosince 2014 
- vždy v prostorách Mendelovy univerzity v Brně od 8.00 do 16.00. 
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IInnzzeerrccee 

 

Biopotraviny – Jitka Píchová 

 
Prodej širokého sortimentu biozeleniny, bioovoce a biobylinek 
pěstovaných na výměře 1ha s vysokým podílem ruční práce. 
 
Kontakt: Jitka Píchová, Horní Ředice 35 
tel: 608 981 450 
e-mail: bio-zelenina@seznam.cz 
www.bio-zelenina.cz 
 

Farma Vlkaneč 
 
Stanislav Svatoň a Diana Benšová se na svém 
ekostatku zabývají prodejem ovoce, zeleniny a bylinek, 
dále je i zpracovávají do podoby různých džemů, 
povidel, pyré, chutney, omáček, kečupů, bylinkových 
sirupů, moštů i alkoholických nápojů.  
 
Kontakt: Stanislav Svatoň 
tel: 602 139 849 
e-mail: diana@ekostatek.cz 
www.ekostatek.cz 

 

Ekofarma Amalthea 
 
Rodinná farma na cca 25 hektarech zemědělské půdy -  za rozhodující podmínku prosperity považujeme 
faremní zpracování a přímý prodej našich produktů s vysokou přidanou hodnotou, ať se jedná u kvalitní 
plemenná zvířata nebo o výrobky z kozího či kravského mléka. 
 
Kontakt: Blanka Hrbková 
tel.:v+ 420 777 262 694 
www.biomleko.com 
 
 
Tato propagace vašich akcí, produktů a služeb je zdarma. Zároveň se snažíme mít aktuální přehled o 
našich členech a o jejich zaměření. Do budoucna uvažujeme o vytvoření propagačních balíčků členů SMA 
ČR (sýry, uzeniny atd.), proto bychom vás poprosili o vyplnění dotazníku člena SMA CR. Se svými příspěvky 
a nápady kontaktujte Milana Kouřila, tel.: 724 506 934, kouril@smacr.cz. 
 

 
Jména autorů článků k dispozici u redakční rady Časopisu SMA ČR – kontaktní email: 
balabanova@smacr.cz 
Autoři fotografií: Marie Balabánová, Šárka Hošková, Milan Kouřil 
 
Text neprošel jazykovou korekturou 
9.9.2014 
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                                                                                            www.smacr.cz, smacr@smacr.cz 
 

Dotazník člena SMA ČR 
 

1. Jméno a příjmení:……………………………………………………….. 

2. Adresa:……………………………………………………………………….. 

3. Zaměření farmy:……………………………………………………………………………… 

4. Výměra obhospodařované půdy:……………………………..ha 

 - z toho orná.…….  louky……. pastviny…….. 

5. RV – produkce (obilí, řepka, brambory apod.): 

6. ŽV – produkce (maso, mléko, vejce apod.): 

5. Zpracování na farmě: ANO/NE 

6. ANO – jaký produkt, počet………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Odbyt: regionálně, celostátně…………………………………….. 

8. Možnost společného odbytu: ANO/NE 

9. Zkušenosti s farmářskými trhy: ANO/NE 

10. Zkušenosti s dodávkami do obchodů: ANO/NE  

11. Značka kvality (bio, regionální potravina, Klasa apod.): ANO/NE 

12. Značka kvality ANO – jaká: ………………………………………………………………………………..  

11. Služby: ANO/NE 

12. ANO – jaké:……………………………………………………………………………………………………….. 

13. Nezemědělské činnosti (např. agroturistika, ubytování 

apod.):………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

. 

14. Vzkaz kanceláři SMA ČR (chybí Vám informace? Chybí Vám vzdělávání? Hledáte možnost účast 

v projektech? apod.) – jakýmkoli Vaším podnětem se budeme zabývat 

 



 Společnost mladých agrárníků České republiky 
 Plaská 622/3, Praha 5 – Malá Strana, 150 00  

                                                                                            www.smacr.cz, smacr@smacr.cz 
 

 
 

P Ř I H L Á Š K A   D O   S M A  ČR 

Jméno a příjmení: 

Plná adresa včetně PSČ: 

Kraj:        RČ: 

tel./fax:   mobil:    e-mail: 

 

□   zemědělský podnikatel □    zaměstnanec právnické osoby podnikající v zemědělství 

□    Řídící pracovník  □     Technik   □    Student 

□    Ostatní ………….  Výměra v ha: ………….  Zaměření: ………………….. 

 

Dne:     Podpis (razítko): 

 

 

MOŽNOST AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE V RÁMCI SMA ČR 

Odborné působení v oblasti (zaškrtněte): 

□    ekonomické a daňové poradenství   □    dotační poradenství     □    informatika     □    bankovnictví     

□    vzdělávací programy, školení    □    obchodní záležitosti   □     zahraniční vztahy    □    agrotechnika    

□    chov prasat a drůbeže     □    chov skotu, ovcí a koz  □    technické plodiny     □    legislativa, právo     

□    mléko a mléčné výrobky      □    obiloviny a olejniny    □    ovoce a zelenina    □   agroturistika 

□    strukturální a regionální politika, rozvoj venkova    □    ekologické zemědělství    □    cukr a líh      

□    lesní a vodní hospodářství     □    veterinární oblast     □    fytosanitární oblast    □    víno a chmel    

□    služby        □    jiné komodity – specifikujte: 

 □ administrativní, účetní pomoc  □ ostatní - specifikujte:      

 

 

Přihlášku odešlete na adresu: SMA ČR, Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 – Malá strana 

K získání plnohodnotného členství je třeba zaplatit registrační poplatek ve výši 200,- Kč. Uhraďte, prosím, 

na náš účet u KB číslo 107-1686550297/0100, jako variabilní symbol uveďte své rodné číslo. 


