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EEddiittoorriiááll  

 
Vážení přátelé, členové SMA ČR, 
 
zdravím Vás všechny v roce 2015. Pevně doufám, že Vaše oslavy proběhly v klidu a načerpali jste všichni 
dost sil do svého podnikání. Kancelář SMA ČR se bude snažit vyjít Vám ve Vašich potřebách vstříc a 
vypomoci Vám ještě více, než v roce 2014. 
 
Práce na přípravě nového Programu rozvoje venkova (PRV) 2014-2020 jsou v plném proudu, jak jistě víte. 
Mnozí z Vás zaregistrovali, že na konci podzimu přišlo z Evropské komise (EK) mnoho připomínek k návrhu 
ČR, takže se od té doby jedná, projednává, opravuje…..a my jsme u toho.  
 
EK v návrhu ČR mj. zásadně nesouhlasí s několika důležitými body v rámci návrhu opatření na zahájení 
činnosti mladého zemědělce (ZČMZ). V rámci tohoto opatření má být vyplácena pevně stanovená částka 
(nikoli částka od – do), MZe zde navrhuje 45 tis. EUR. Hlavní problém však EK měla s historií žadatele, tj. 
s obdobím, po které může žadatel o ZČMZ hospodařit předtím, než o ZČMZ požádá. Původní dohoda zněla 
na 36 měsíců, toto číslo se objevilo i v pracovní verzi PRV 2014-2020, která kolovala mezi zemědělci. EK 
však toto období napadla s tím, že žadatel o ZČMZ žádnou historii mít nemůže, takže se v současné době 
o této situaci horečně jedná. SMA ČR připravila po tvrdých vyjednáváních vlastní návrh, který Vám 
v tomto čísle prezentujeme, včetně stanoviska Mze. 
 
Naše nová členka se podělila o své zkušenosti se studiem v zahraničí a se zahraniční stáží. Budeme rádi, 
když aspoň někteří z Vás budou následovat jejího příkladu. 
 
V současné době kancelář SMA ČR Vás všechny členy kontaktuje, abychom aktualizovali informace o Vás, 
nabídli Vám užší možnosti spolupráce a propagace a mohli jsme Vás lépe zastupovat a prezentovat. 
Kontaktujeme Vás telefonicky, s připravenými otázkami tak, abychom Vám ušetřili maximum Vašeho 
času.  
 
Stále platí nabídka kanceláře SMA ČR, že je možné náš pozvat na návštěvu Vaší farmy či podniku. 
Napíšeme reportáž a můžeme Vás i dále propagovat tak, abychom Vám poskytli co nejlepší služby. 
Chystané nové semináře, připravili jsme několik nových žádostí o dotaci pro mimořádné 22. kolo PRV 
apod.  
 
 
Příjemné počtení a buďte s námi   
 
 

 
Za redakci  

 
Milan Kouřil 

kancelář SMA ČR 
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JJaakk  ttoo  vviiddíímm  jjáá  ––  vviicceepprreezziiddeenntt  SSMMAA  ČČRR  
  

Vedení kanceláře a prezidium Společnosti mladých agrárníků České republiky v současné době začíná 
intenzivně připravovat hladký průběh XIX. Sněmu SMA ČR 2015, na kterém bude nastíněna vize a směr 
SMA ČR pro další roky. 
 
Mezi stěžejní činnosti zástupců SMA ČR bude i nadále patřit aktivní vystupování při vyjednávání podmínek 
Společné zemědělské politiky 2014 -2020. Nyní se účastníme vyjednávání podmínek dotace pro zahájení 
činnosti mladého zemědělce na Ministerstvu zemědělství, pracovních skupin, kde jsou nastavovány 
pravidla SZP apod. Naše připomínky jsou často z velké části akceptovány a zapracovány do pravidel 
podávání a příjmu žádostí a doufáme, že to tak bude i nadále.  
 
Při jednání s Ministerstvem zemědělství a ostatními partnery v zemědělské sféře se snažíme zastupovat 
zájmy výhodné pro všechny zemědělce, především však pro členy SMA ČR. O individuálních postupech při 
konkrétních vyjednávání jsou vedené často i dlouhé diskuze na veřejných jednáních prezidia a členů SMA 
ČR konaných vždy poslední pátek v měsíci. 
 
V rámci vzdělávání a celkové osvětové tendence se setkáváme s mladými lidmi, kteří působí nejen 
v zemědělské sféře, ale také na venkově jako takovém. Z těchto důvodů plánuje Společnost mladých 
agrárníků České republiky uspořádání různorodých vzdělávacích seminářů pro širokou zemědělskou i 
nezemědělskou veřejnost (např. o zpracování zeleniny, masa či mléka přímo na farmě), bude se aktivně 
účastnit společensko-zemědělských akcí (výstava hospodářských zvířat, polní dny atd.) a i sama bude 
organizovat volnočasové akce (fotbalový turnaj AGRICUP 2015 apod.). Cílem tohoto počínání by mělo být 
především vzájemné propojení rostlinné a živočišné výroby s udržitelností venkovského bohatství a 
multifunkčností zemědělství.  
 
Jsem rád, že jsem se coby zástupce Společnosti mladých agrárníků České republiky mohl podílet na 
jednání o nastavení pravidel 22. kola Programu rozvoje venkova, ale i když byly některé naše připomínky 
přijaty, jsem s průběhem podávání žádostí nespokojen, především se změnou pravidel pro žadatele 
v průběhu podávání žádostí. I když tento nedostatek bude ze strany Ministerstva zemědělství zohledněn a 
„postižení“ žadatelé budou moci své žádosti přepracovat či doplnit, v mých očích to svědčí o 
nekoncepčním přístupu Ministerstva zemědělství k této problematice. 
 
Doufejme, že to bude ponaučením a povede to k preciznějšímu vypracování dalších podmínek pro 
podávání následujících dotačních titulů. Všem zemědělcům bych do následujícího období popřál úspěchy 
nejen na poli a ve stáji, ale také v rodinném kruhu. 

 
Petr Mahr 

Viceprezident SMA ČR 
Ekologický zemědělec 
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CCoo  ssee  uuddáálloo  

 

Semináře: 

 
Peripartální období z pohledu zdravotního stavu a výživy dojnic - 13/018/1310b/164/000674 
V pátek 21. 11. 2014 se doc. MVDr. Leoš Pavlata, 
Ph.D. věnoval v rámci projektu Optimalizace 
krmivové základny hospodářských zvířat 
peripartálnímu období z pohledu zdravotního stavu 
a výživy dojnic. Toto období, kterým se rozumí 
období 3 týdnů opřed porodem až 3 týdny po 
porodu, rozhoduje nejen o zdravotním stavu 
dojnice po porodu, ale také i o její následné laktaci a 
také reprodukci. Časté poporodní problémy, 
například porodní parézy, zadržení lůžka, dislokace 
slezu, laminitidy, jsou velmi často zapříčiněny právě 
špatnou výživou v předporodním období. 
Účastníci semináře byli seznámeni s tím, že na konci 
gravidity dochází k řadě fyziologických změn, pro 
které je přirozené, že se projevují poklesem příjmu 
krmiva. Je třeba s tím kalkulovat, stejně jako 
s faktem, že během rozdoje dochází k prudkému 
nárůstu nutričních požadavků dojnic, které mnohdy 
nejsou pokryty přijatými živinami z krmné dávky, a 
proto je musí dojnice uhradit z tělesných rezerv. 
Pokles příjmu krmiva a snížení motoriky bachoru 
před porodem je dán především nárůstem plodu 
v těle matky, jak uvedl přednášející. U mladých 
plemenic to může být až o 25 % a u starších krav až 
o 50 %. Návrat k optimálnímu stavu přichází po 
porodu pozvolna, proto je naprosto fyziologické, že 
na začátku laktace je vyšší potřeba energie a živin, 
než kolik je příjem a nastává tzv. negativní 
energetická bilance“, během které dochází k mobilizaci tukových zásob dojnice.  
Jako další fyziologické změny spojené s okoloporodním obdobím doc. Pavlata zmínil vliv nárůstu hladiny 
hormonů v předporodním období na tlumení činnosti imunitního systému a tím je plemenice vystavena 
vyšší mu nebezpečí onemocnění. Dále pak tvorba kolostra a snížení hladiny vápníku v těle matky vede ke 
zvýšení rizika hypokalcémie s porodní parézou.   
Období stání na sucho je stále předmětem bádání mnoha vědců u nás i v zahraničí. Jako nejčastějším 
argumentem, proč zkracovat období, kdy plemenice nedojí, je ekonomická stránka chovu. Z mnoha jiných 
pohledů, však by období, kdy plemenice již není v laktaci, mělo trvat 2 měsíce. Toto období rozhoduje 
nejen o zdraví matky po porodu, ale také o zdraví a porodní hmotnosti telete a o kvalitě kolostra. 
Posluchači byli seznámeni s mnoha informacemi,ale asi za nejdůležitější lze považovat ty, které se 
věnovali prevenci poporodním komplikacím. Například průběžné hodnocení kondice plemenic, pozvolný 
nárůst koncentrace energie v krmné dávce v průběhu přípravného a rozdojovacího období, či vysoká 
kvalita krmiv, jejich odpovídající čerstvost, stabilita, chutnost, zdravotní nezávadnost a stravitelnost jsou 
minimálními preventivními kroky, které usnadní poznat už začátek nemoci a posléze při správné terapii 
vedou ke snadnějšímu vyléčení a k lepší užitkovosti dojnic. 

© foto Marie Balabánová 
© foto Marie Balabánová 
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Inovace v chovu koní - 13/018/1310b/164/000694 
Společnost mladých agrárníků České 
republiky projektu v rámci projektu Inovace 
v chovu koní uspořádala 4 dny pro 
chovatele a milovníky koní.   
Dvoudenní seminář zaměřený na ochranu 
koní proti parazitů vedla odborná 
entomoložka Ing. Eva Zurek, Msc., která 
působí na entomologickém diagnostickém 
ústavu katedry entomologie v K-State 
University, v americkém Kansasu. Během 
teoretické části prvního dne se účastnici 
seznámili se známějšími, ale také i s méně 
známými cizopasníky koní, jakými jsou 
například zákožky, trudníci, sametky, 
čmelíci, klíšťata, pijáci, vši, kloši, ovádi či 
bodalky. Kromě charakteristik onemocnění, 
která tito paraziti vyvolávají, lektorka uvedla 
i způsoby léčby nebo prevence.  
Druhý den byl věnován především 
integrované ochraně proti škůdcům (IPM, 
tzn. integrated pest management), která je 
chápána jako systémový přístup, ve kterém 
jsou škůdci tolerováni za co nejnižších 
nákladových vstupů a s co nejvyšším ohledem na ochranu životního prostředí. Tento způsob ochrany proti 
parazitům se řídí dvěma základními principy a to, že většina rostlin a zvířat nevyžaduje absolutní svobodu 
od hmyzu k tomu, aby byla vysoce produktivní, naopak dokáží tolerovat určitý stupeň invaze, aniž by 
utrpěly výraznou škodu. Druhým principem pak je to, že IPM stojí na odhadu hustoty škůdců v relaci se 
vznikající škodou. Analýza nákladů a užitkovosti se zakládá na informacích o hustotě škůdců a míry jejich 
škodlivosti, hodnotě ochraňovaného subjektu, nákladech na ochranu a na rozdílu v užitkovosti a 
úsporách, pokud bychom neudělali vůbec nic.  
Teorie byla každý den doplněna i o praktickou část, kdy v laboratořích Mendelovy univerzity v Brně byli 
mikroskopováni jednotliví zástupci parazitů a jejich vývojových stádií, nebo byly předvedeny praktické 
ukázky mechanických ochranných pomůcek před škůdci. 
V sobotu 29. listopadu 2014 se sešli zájemci o problematiku etologie chovu koní. Přední česká etoložka 
z Katedry obecné zootechniky a etologie České zemědělské univerzity Ing. Jitka Bartošová, Ph.D. se 
zaměřila na sociální a reprodukční chování koní, odchov hříbat, denní režim a ustájení koní, dále i na 
problematiku učení koní. Pro správné pochopení chování koní, je třeba si nejdříve uvědomit, o jaké zvíře 
se jedná a jakým procesem v průběhu vývoje prošel. Domestikací se chování koně nezměnilo úplně, spíše 
došlo ke zmírnění intenzity projevu, protože během šlechtění docházelo k selekci koní agresivních či těch, 
kteří nebyli schopni soužití s člověkem.  
Lektorka ale neopomněla zdůraznit, že mnohé problémy a zranění při manipulaci s koňmi si často zapříčiní 
člověk sám. Málo místa, velké množství jedinců, nedostatek žrádla či vody, omezený sociální kontakt 
v mládí, nedostatečný pohyb, to vše může být důvodem nervozity koní a stresových situacích, kdy se kůň 
může zachovat nežádoucím způsobem proti člověku. Vždy je třeba ke koni přistupovat s vědomím, že je 
to zvíře, které primárně nechce ublížit, ale může. 
Etologie, etika a welfare přepravy koní bylo tématem semináře 12. prosince 2014. Lektorem byl 
zakladatel a provozovatel projektu Horse Emergency (Koňská záchranka), certifikovaný přepravce koní s 
dvacetiletou praxí v oboru a dále odborník na dopravní a veterinární legislativu přepravy a lektor 
nakládání problémových koní Pavel Čechovský.  
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Cílem přednášky bylo nastínit známé a objasnit doposud nezohledněné aspekty přepravy koní v 
podmínkách Evropské unie. Faktorů rozhodujících o kvalitně přepravy je hned několik: stav přepravující 
techniky – vozidla i přepravníku apod., způsob naložení a uzavření do přepravníku, příprava koně na 
přesun, stav vozovky, přítomnost dalšího koně v přepravníku, délka přepravy, tělesná pohoda zvířete, 
možnost napájení a krmení zvířat při dlouhodobé přepravě, vybavení přepravníku, nebo i zkušenost 
řidiče. 
Pavel Čechovský také během přednášky vyvrátil několik mýtů, které jsou spojeny s přepravou koní, a 
doplnil o pečlivé vysvětlení dopadů na přepravované zvíře. Závěrem pak byla praktická ukázka 
přepravníku schváleného pro cesty nad 8 hodin a “koňské sanitky”, která operuje po Jihomoravském kraji 
a dle potřeby i mimo něj. 
V únoru budou ještě uskutečněny dvě přednášky v prostorách Mendelovy univerzity v Brně od 8.00 do 
18.00 a to 14. února a 28. února. První termín bude zaměřen na péči o chrup koně a přednášet bude 
profesionální koňská zubařka Ing. Kateřina Světlíková. V praktické části bude i ukázka na živém koni, jak by 
mělo vypadat odborné ošetření. Teorie bude doplněna tematickými obrázky, videi a diskusí s účastníky 
nad jejich zkušenostmi a dotazy. Na základě kladného ohlasu přednášky Pavla Čechovského bude druhý 
termín věnován opět přepravě koní.  
Zájemci se mohou zúčastnit obou nebo jen jednoho semináře. Pro účastníky je zajištěno občerstvení a 
semináře jsou bezplatné. Seminář je určen pouze pro osoby podnikající v zemědělství, výrobě krmiv, 
vzdělávání a výzkumu, jejich osoby blízké a zaměstnance. Zájemci o účast mohou zaslat přihlášku (jméno 
podnikatele, název podniku, IČO) na e-mailovou adresu pavla.siskova@volny.cz. Po absolvování kurzu 
obdrží absolventi osvědčení. Kapacita kurzu je 20 osob. 
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Inovace bez legrace - 13/018/1310b/164/000695 
V lednu se uskutečnili 2 přednášky věnující se výživě hospodářských zvířat, inovačním poznatkům v jejich 
chovu a zlepšení celkového welfare. V pondělí 19. ledna 2015 se pan prof. Ing. Jiří Zelenka, CSc. věnoval 
složité problematice krmných aditiv. Aplikace krmných aditiv pro výživu zvířat je zaštítěna množstvím 
legislativních prostředků, proto se může zdát, že se jedná o velmi náročnou „vědu“, ale faktem zůstává, že 
pomineme-li tuto část, jedná se „pouze“ o látky, které lze rozdělit do 5ti kategorií – nutriční aditiva 
(vitamíny, minerální látky, aminokyseliny, močovina apod.), zootechnická aditiva (enzymy, neantibiotické 
stimulátory růstu, probiotika, prebiotika atd.), aditiva ovlivňující senzorické vlastnosti krmiv a živočišných 
produktů (např. barviva, látky ovlivňující chuť a vůni krmiva), technologická aditiva (konzervanty, 
antioxidanty, emulgátory, silážní aditiva …) a antikokcidika a látky pro prevenci histomoniázy. Jedná se o 
širokou škálu přípravků a látek, které nejsou vždy aplikovatelné a proto je nezbytná právě legislativa, ale 
při dostatečné snaze a zápalu, není problém porozumět, a účastníci semináře měl velkou chuť a díky tomu 
byl seminář doprovázen i bohatou diskuzí s přednášejícím. 

V úterý 27. ledna 2015 se akademický pracovník Agronomické fakulty MENDELU, ale zároveň praktikující 
veterinární lékař doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. zaměřil na „základ“ stáda skotu – na hodnocení výživy a 
zdraví telat. Jako 5 hlavních pilířů úspěchů na začátku semináře uvedl respektování fyziologie chovaných 
zvířat, nenarušovaný a optimalizovaný intrauterinní vývoj mláďat, optimální průběh porodu, výživu a 
ustájení v souladu s fyziologickými požadavky telat a „kvalitu lidského faktoru“. Je samozřejmé, že zdraví 
mláděte – telete začíná již samotným oplozením vajíčka spermií a nejen genetický základ rodičů je 
prekurzorem budoucí zdravotní kondice mláděte. Nezanedbatelný vliv na „kvalitu“ mláděte má výživa 
matky v době gravidity, špatné složení krmné dávky může vést ke snížení vitality a úhynům telat v časném 
poporodním období, ke zvýšené vnímavosti k infekčním onemocněním, k poruchám v produkci a 
reprodukci jak býčků, tak i jaloviček, ke zpomalení růstu, ke snížení užitkovosti, k anemii či kožním 
změnám, k poruchám vývoje kostry apod. Seminář se však nevěnoval pouze onemocněním, jejich 
klinickým projevům, ale také prevenci výskytu, efektu napájení telat mlezivem a jeho alternativami, 
odlišnosti trávicího traktu telat oproti dospělému skotu atd. 
O přednášku týkající se odchovu telat byl natolik velký zájem, že z kapacitních důvodů nebylo možné 
vyhovět všem zájemcům o účast, proto bude ještě jednou zopakován – přesný termín zatím není určen, 
ale předpokládá se konec února, až začátek března. Případní zájemci prosím kontaktujte Marii 
Balabánovou (email: balabanova@smacr.cz, tel. 732 522 074). 
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Jednání prezidia v Kutné Hoře 

 
Poslední pátek v lednu se uskutečnilo jednání prezidia a členů Společnosti mladých agrárníků České 
republiky. 
Před samotným jednání se zájemcům naskytla možnost prohlídky prostor našeho hostitele, Lukáše 
Rudolfského z Vinných sklepů Kutná Hora. Jde o ekologické vinařství, ob hospodařujcí 54 hektarů 
vinohradů v Kutné Hoře a okolí. Navazují zde na dlouholetou tradici pěstování a výroby vína v regionu, 
která sahá až do roku 1101. Společnost Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o. založil v roce 2002 Stanislav 
Rudolfský a společně se svým synem Lukášem a dcerou Stanislavou si řekli, že obnoví zašlou slávu a 
dlouholetou tradici pěstování révy vinné na Kutnohorsku. Nyní pěstují na svých rozsáhlých vinohradech, 
které se rozkládají na obnovených původních historických tratích (U Všech svatých, Pod Barborkou, U 
Kapličky, Na Borku a Na Příčce) révu, které dává vzniknout vínu o charakteristické zemité a kořenité vůni. 
Mimo certifikát BIO se vinařství jako jediné v ČR může pyšnit prestižní značkou biodynamického 
zemědělství Demeter.  

Biodynamičtí zemědělci patřili 
k průkopníkům ekologického 
šlechtění rostlin a množení osiv, 
alternativního výzkumu kvality 
potravin, ale také komunitního 
života na farmách, spojení 
zemědělství s péčí o postižené, s 
výchovou a vzděláváním dětí a 
mládeže atd. Rozdíl mezi 
biodynamickým a ekologickým 
zemědělstvím spočívá v tom, že 
vedle používání organických 
hnojiv a zásad etického přístupu 
vůči chovaným zvířatům, 
ochraně životního prostředí, a 
udržení biodiverzity. Jsou 

doporučeny i speciální biodynamické preparáty (např. močůvka z kravského hnoje, květ řebříčku 
obecného, křemenný prášek, kůra dubu letního) v kombinaci s přírodními zákonitostmi (např. vliv fáze 
Měsíce na vhodnost termínu pro výsev, výsadbu, sklizeň a další činnosti). Hlavním pilířem 
biodynamického zemědělství je zlepšení úrodnosti půdy a odolnosti plodin vůči chorobám a škůdcům.  
Vinařství sídlí v klášteře svaté Voršily. Sklepy kláštera slouží pro dozrávání vína v sudech a také jako 
muzeum vinařské technologie. Cařství může nabídnout jak vína zemská, jakostní, jakostní s přívlastkem, 
tak i vína slámová, ledová i sekty. V nadzemní části se nachází nejen stylová prodejna, ale také malá 
degustační místnost a velká degustační místnost tzv. refektář, kde se konalo právě již zmíněné jednání 
SMA ČR. 
Na programu jednání byl stav jednání o dotaci Zahájení činnosti mladého zemědělce, který je aktuálně 
řešen ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a dalšími zemědělskými organizacemi. Jak uvedl Milan 
Kouřil, Ministerstvo prozatím přijalo až na jednu připomínku vše, co zástupci SMA ČR požadovali. Nicméně 
je v prozatímních pravidlech stále mnoho chyb a nejasností, na které bude ještě v následných pracovních 
skupinách reagováno ze strany SMA ČR. Dále vedoucí kanceláře Šárka Hošková seznámila přítomné 
s možností propagace českých mladých farmářů na setkání ve Francii, které pořádá česká ambasáda ve 
Francii ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR. Z dalších bodů byla věnována pozornost 
volnočasovým aktivitám jako je fotbalový turnaj AGRICUP 2015 či Jarní aktuality 2015, nebo určení 
termínu Sněmu Společnosti mladých agrárníků České republiky. O nejaktuálnějších informacích nejen 
daných akcí budou členové SMA ČR srozuměni emailem a budou dostupné na webových stránkách 
www.smacr.cz. 

© foto Marie Balabánová 
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RReeppoorrttáážž  
  
 
Proč praktická stáž v zahraničí? 
 
Prestižní Na bakalářském studiu mi často kamarádka říkala: „pojeď na Erasmus, nebudeš litovat!“ Já jsem 
však byla názoru, že jsem u nás spokojená a zahraničí nepotřebuji. Když jsem pak ale obstála u přijímací 
zkoušky dále na magisterské studium, řekla jsem si proč ne. Alespoň to výběrové řízení zkusím a mohu dle 
výsledků usoudit, zda-li na to vůbec mám. Neboť jsem se odjakživa učila němčinu, volbou pro mě zůstalo 
Německo a Rakousko. Z hlediska vzdálenosti a jakéhosi vnitřního cítění jsem tehdy zvolila na první místo 
v pořadí univerzitu BOKU ve Vídni, kde jsem veškeré předměty absolvovala v německém jazyce a strávila 
jsem tam úžasné čtyři měsíce zimního semestru. Byť je s výjezdem na jakoukoliv stáž spojeno vždy hodně 
administrativních záležitostí, neodradilo mě to, a po návratu jsem si podala přihlášku na Erasmus znovu, 
ale tentokrát už ne na studijní pobyt, ale na praktickou stáž. Je nutno podotknout, že jsem se v jazyce za 
dobu pobytu ve Vídni výrazně zlepšila a získala jsem slovní zásobu mnoha odborných slovíček z mého 
oboru. Dveře pro další získání nových životních zkušeností byly tedy otevřené dokořán. Zbývalo jediné, a 
to rozhodnutí kam, co a kdy. 
Rakousko mě přívětivostí lidí, kulturou a přírodou velmi oslovilo, takže to byla jasná volba. Dále otázka 
kdy, měla taktéž rychlou odpověď. Celý letní semestr, protože v zimním už jsem na Erasmu byla a zkoušky 
z letního semestru jsem měla úspěšně zakončené v předstihu. U praktické stáže je horší poslední otázka a 
to co, resp. kde bude umožněno praxi vykonávat. Díky studijnímu Erasmu člověk získá neskutečně mnoho 
kontaktů od lidí z celého světa a je pouze na něm, jak je schopný těchto vztahů využít pro svůj posun 
kupředu, osamostatnění se a seberealizaci. Jednou jsem se o stáži náhodně zmínila před známou a ta 
odvětila: „Jééé, a musí to být přímo nějaká firma či můžeš stáž uskutečnit i na menší farmě? Protože já 
mám kontakt na farmáře v malé vesničce v Oberösterreichu nedaleko hranic s Českem.“ V tomto případě 
jsem už neváhala ani 
minutu a s rodinou 
Glanzegg, které farma 
patří, jsem se ihned 
spojila. Pro hlavu 
rodiny „tátu 
Reinharda“ to nebyl 
žádný problém, dali 
jsme dohromady 
formality a už jsem jen 
čekala na termín 
odjezdu. 
Než jsem odjela, 
samozřejmě jsem se 
ptala, co mě vlastně 
bude na farmě za práci 
čekat. Protože člověk 
tam sice jel jako 
absolvent nižšího 
stupně vysoké školy, 
ale to neznamená, že 
když má plnou hlavu 
teorie, tak pak v praxi obstojí. Kór lidé, kteří např. jako já doma hospodářství nemají a vystudovali 
gymnázium. Tam se opravdu s nějakou praxí kolem zvířat nesetkáte. A povinné krátké praxe na VŠ 
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člověku sice něco dají, ale díra do světa se s tím neudělá. Takže pokud si studenti nehledají praxe v oboru, 
nemohou uplatnit ani své vědomosti a ani si nemohou „srovnat realitu s učebnicí“. A náhle byl konec 
ledna a od února jsem už patřila do vesničky Hirschbach im Mühlkreis, kde jsem poznala mnoho nových 
přátel, opět jsem se zdokonalila během třech měsíců v němčině a hlavně jsem si vyzkoušela na vlastní 
pěst veškerou práci okolo farmy. 

 
Spravovali jsme 30 ks Fleckvieh, telata, slepice, 2 prasata pro vlastní spotřebu a jako domácí mazlíčci 
nesměl chybět pes a kočky. Nastal pevný režim denně ráno a večer v 6 hodin dojit, poté práce zahrnovala 
kydání boxů, nastýlaní slámy, asistence při přípravě krmení do krmného vozu, přítomnost při inseminaci, 
pomoc při úpravě paznehtů dojnic, přehánění jalovic apod. Byla jsem zasvěcena i do podmínek týkajících 
se evidence zvířat a byly mi vysvětleny i výsledky z kontroly vzorků mléka, kdy kontrolor jezdí zhruba 9krát 
ročně. Ke stáži nepatří samozřejmě jenom kladné stránky, ale je dobré poznat i ty méně radostné, které 
farmaření bohužel také obnáší. I k nám musel občas zavítat veterinář, když se stalo, že dojnice měla 
hypokalcémii, nebo například při odrohovávání telat, kdy v Rakousku je povinnost telata uspat a poté mít 
potvrzení právě od veterináře. Byla jsem zapojena i do takové práce, jako byla stavba nového porodního 
boxu a do instalace gumových matrací do stáje. Farmář mě bral s sebou i na schůze zemědělců a různé 
semináře a aukce skotu pořádané v RZO (Rinderkompetenzzentrum in Freistadt). 
Z jara jsme jezdili traktorem hnojit kejdou veškeré pastviny, aby píce měla pro růst dostatek živin a mohla 
být cirka ze čtyř sečí udělaná kvalitní siláž a i seno. Všechno ostatní krmivo, a to mě překvapilo, si nakupují 
a ekonomicky se to vyplatí. Vzhledem k tomu, že farmář vlastnil několik hektarů lesa, byla na programu 
mé práce i pomoc při štípaní dřeva na metrové kusy a rovnání do rázů. Větve stromů jsme štěpkovali a 
kromě topiva je štěpka využívána jako stelivo, kde jsou telata ustájena na štěpce a slámě, která právě díky 
štěpce není tak brzy vlhká a telata leží déle v sušším prostředí. Díky pohostinnosti tamních lidí, jsem 
navštívila i ostatní farmy ve vesničce. Většinu případů tvořily farmy se skotem (Fleckvieh, Hochland), ale 
měla jsem možnost prohlédnout zákulisí i farmy, na které z vlastního chovu vyráběli jogurty, ochucené 
kefíry a další mléčné výrobky. Další návštěva i s mojí vlastní angažovaností byla na kozí farmě rodiny 
Wiesinger, která chová asi 128 koz, 100 kůzlat a 3 kozly. Heidi, což byla sestra farmáře, kde jsem 
vykonávala stáž, chová koně a i zde jsem měla možnost rozvíjet své jezdecké schopnosti. V neposlední 
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řadě nemohu opomenout také včelařství rodiny Weninger, kde jsem oprášila své vědomosti z předmětu 
včelařství. 
Závěrem mohu pouze konstatovat, že vyzkoušet vyjet na stáž do zahraničí bych doporučila naprosto 
každému, neboť člověk získá spoustu přátel na celý život, osamostatní se, pozná, že ne vše je jako 
v knihách, že opakování je matka moudrosti a že každá chyba, které se dopustí, ho posune vpřed a poučí 
se a za co jsem stáži nejvíce vděčná je to, že člověk bezkonkurečně posune svoje jazykové dovednosti, kdy 
znalost jakékoliv řeči otevírá člověku svět. 
Já už nyní mám v plánu další a další stáže, a co vy?  
 

Autorka příspěvku i fotografií ve článku: Ing. Hana Pecinová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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  
 
V roce 2014 byl Ministerstvem zemědělství (MZe) připraven a Evropské komis (EK) odeslán návrh 
Programu rozvoje venkova 2014-2020. Jistě všichni víte, že v celé Evropské unii (EU) došlo při přípravě 
těchto dokumentů ke zdržení. PRV 2014-2020 tedy bohužel přímo nenavazuje na PRV 2007-2013, který 
pomohla mnoha zemědělcům v České republice k novým strojů, zefektivnění hospodaření, novým 
informacím apod. 
Na konci minulého roku přišlo z EK stanovisko k návrhu českého PRV. EK požadovala mnoho úprav či 
vysvětlujících informací. Z našeho hlediska velmi důležitý byl návrh nové podpory Zahájení činnosti 
mladého zemědělce (ZČMZ). EK nesouhlasila s historií zemědělského podnikatele předtím, než podá 
žádost o ZČMZ (v návrhu ČR bylo 36 měsíců). V pracovním dokumentu, který koloval mezi zemědělskou 
veřejností před odesláním do Bruselu, těchto 36 měsíců bylo a pro některé kolegy, kteří již začali 
hospodařit např. před rokem a půl, to bude velká komplikace. MZe tedy začalo připravovat nový text, 
k jehož tvorbě jsme byli přizváni.    
Po jednáních jsme v prosinci 2014 zaslali na MZe náš text. Byl přijat náš návrh na podnikatelskou historii 
zemědělce před tím, než požádá o dotaci ZČMZ, na 24 měsíců. Snažili jsme se vysvětlit, že podpora ZČMZ 
tady několik let nebyla a jsou zde potencionální žadatelé, kteří by ji uvítali. MZe tuto lhůtu podporuje, jak 
se můžete dočíst v článku Ing. Anny Hrdličkové níže. Uvidíme, jak se k tomu postaví EK. Doplnili jsme také 
preferenční kritéria (převzetí farmy či její části, zpracování produktů), navrhli délku podnikatelského plánu 
(4 roky) apod. S MZe jsme také konzultovali návrh 3 splátek tak, aby se žadatel co nejdříve dostal 
k maximu finančních prostředků (45 tis. EUR).  
Diskutovali jsme také o tabulce tzv. minimální ekonomické velikosti zemědělského podniku, který se může 
o dotaci ZČMZ přihlásit. Jediným problematickým bodem by se tak mohlo stát omezení strojů, které si 
žadatel o ZČMZ může z dotace koupit pouze na kategorii „Speciální mobilní stroje do zemědělství“. Jde o 
to, aby těmito stroji nebyli pouze stroje např. do zeleniny, aby o možnost si z této dotace zakoupit stroje 
nepřišli např. chovatelé ovcí a koz s mechanizací na kosení a údržbu luk. Prezidium SMA ČR tedy 
ustanovilo pracovní skupinu, která připraví pro MZe kompromisní návrh tak, aby byla dostupnost dotace 
ZČMZ širší. Další informace: kouril@smacr.cz.  
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Stanovisko MZe k přípravě podpory ZČMZ v rámci PRV 2014-2020 

Jedním z dotačních titulů nově připravovaného Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 bude i 
operace Zahájení činnosti mladých zemědělců, která svým charakterem navazuje na obdobnou podporu 
poskytovanou v období 2007 – 2013. Cílem operace bude i nadále generační obměna v zemědělství, 
dojde však k zásadní úpravě řady základních podmínek. 
V současné době probíhají intenzívní jednání s Evropskou komisí a jedním z klíčových bodů diskusí je 
právě i nastavení tohoto titulu, kde Ministerstvo zemědělství usiluje o zachování co největší míry 
návaznosti na předchozí program. 
Některé podmínky zůstávají stejné - žadatel o dotaci bude muset poprvé zahajovat činnost jako vedoucí 
podniku a musí být mladší 40ti let. Dále předloží podnikatelský plán, který by měl být zpracován na 4 roky 
(konečná délka je s Evropskou komisí ještě diskutována), a musí obsahovat informaci o počáteční situaci 
žadatele, milníky a cíle pro rozvoj činnosti zemědělského podniku a údaje o činnosti vyžadované pro 
rozvoj činnosti zemědělského podniku (investice, školení, poradenství atd.) včetně těch, které souvisejí s 
udržitelností životního prostředí a účinným využíváním zdrojů.  
Nově bude moci žadatel za prostředky dotace pořizovat i neinvestiční výdaje jako osiva, sadbu, prostředky 
na ochranu rostlin, hnojiva či hospodářská zvířata. Z živočišné výroby se podpora bud emoci týkat chovu 
skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní. Dotace bude činit 45 000 EUR a vyplácena bude 
pravděpodobně ve třech splátkách s tím, že první část (50 %) bude vyplacena po schválení 
podnikatelského plánu a poslední (předběžně 5 %) po jeho dokončení a splnění cílů. 
Zásadní novinkou, kterou Evropská komise zavedla, je, že podpora už nemůže být určena osobám, které 
zahajují činnost, aniž by měly k dispozici určité minimální množství zemědělské půdy nebo hospodářských 
zvířat. Dotace by tak spíše měla směřovat k převzetí existujícího podniku. V programu jsou proto 
stanoveny minimální velikosti podniku, vyjádřené v počtech hektarů a zvířat. Pro ilustraci, o jaké hodnoty 
se přibližně jedná, můžeme uvést např. minimum 30 ha luk a pastvin a 12 býků v případě, že žadatel 
chová skot. Maximální velikost podniku je malý podnik (zjednodušeně méně než 50 zaměstnanců) a 
zároveň bude omezen i horní počet hektarů resp. zvířat. Pro žadatele bude zveřejněna jednoduchá 
kalkulačka, kde si snadno spočítají minimální velikost pro jednotlivá výrobní zaměření. 
Novinkou je i plánovaná podmínka, že pokud bude žadatelem právnická osoba, musí být mladý zemědělec 
jejím jediným vlastníkem. 
Největší otazník nadále zůstává nad lhůtou, po kterou budou žadatelé moci provozovat zemědělskou 
činnost před tím, než podají žádost o dotaci. Ministerstvo zemědělství usiluje o to, aby se mohlo jednat o 
lhůtu maximálně 24 měsíců, nicméně Evropská komise se k takové lhůtě staví silně odmítavě a požaduje 
její výrazné zkrácení obdobně, jako je tomu i v jiných členských státech. Diskuse proto budou nadále 
pokračovat s cílem vyjednat pro české zemědělce ty nejlepší možné podmínky. 
Příjem žádostí na tuto operaci je plánován mezi první výzvy otevřené po schválení programu, a to 
orientačně na září 2015 za předpokladu, že program bude Evropskou komisí dostatečně včas schválen. 
 
Autorka: Ing. Anna Hrdličková - vedoucí oddělení strategie a implementace osy I a zástupce ředitele 
odboru 
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KKaalleennddáářř  aakkccíí  
 

Zpracování mléka na farmě, výroba tradičních typů sýrů  14. a 15. února 2015 
- dvoudenní seminář se uskuteční ve Sportklubu Hvozd a lektorovat jej budou v sobotu Ing. Karol Herian – 
bývalý ředitel Výzkumného ústavu mlékárenského v Žilině a Ing. Ján Keresteš – bývalý předseda Zvezu 
bryndziarov Slovenskej republiky a majitel slovenské mlékárny NIKA a v neděli Ing. Ivan Hrbek – 
akreditovaný zemědělský poradce a předseda Svazu faremních zpracovatelů a Blanka Hrbková – zkušená 
sýrařka, provozovatelka faremní mlékárny 
- na semináři se v teoretické i praktické rovině dozvíte a vyzkoušíte si např. výrobu tradičního hrudkového 
sýra, brynzy, oštěpků apod.  
 
 

Inovace v chovu koní          14. a 28. února 2015 

- zveme všechny milovníky koní a koníčků na 2 semináře o jejich chovu - přednášet o chrupu koně bude 
profesionální koňská zubařka Ing. Kateřina Světlíková (14.2.2015) a přepravě se bude věnovat Pavel 
Čechovský (28.2.2015) 
- zájemci se mohou zúčastnit obou nebo jen jednoho semináře, pro účast prosím kontaktujte Pavlu 
Šiškovou - pavla.siskova@volny.cz 
 
 

Zvyšování efektivnosti hospodaření podniku IV.    19. a 20. února 2015 

- během dvou dnů budou účastníci seznámeni s manažerskými dovednostmi na úrovni finanční analýzy a 
řízení firmy pod dohledem lektora Martina Netolického 
- kurz se uskuteční na Smetanově statku ve Svobodných Dvorech (HK) ve čtvrtek od 10:00 do 19:00 a 
v pátek od 8:00 do 17:00, kde je možnost i přespání 
- případní zájemci kontaktujte prosím emailem Šárku Hoškovou – hoskova@smacr.cz, nebo telefonicky 
724 506 933 
 
 

Zásady správného obhospodařování půdy      27. únor 2015 

- farma Ráječek v Brně se zabývá pěstováním zeleniny. V teoretické části semináře se Josef Sklenář zaměří 
na inovační poznatky v oblasti pěstování zeleniny, zpracování půdy, způsoby sklizně s ohledem na 
udržitelnost úrodnosti obhospodařované půdy a způsoby odbytu vypěstované zeleniny 
- dozvíte se také o možnostech využívání internetových stránek a facebooku k propagaci a odbytu 
produktů 
- dalšími lektory budou Diana Benšová (Ekostatek Vlkaneč): pěstování a zpracování zeleniny, odbyt, 
využívání e-shopu a Jan Valeška (Biospotřebitel.cz), který se soustředí na bedínkové systémy a komunitou 
podporované zemědělství (KPZ) 
- seminář se uskuteční na farmě Ráječek u Brna od 8:00 do 18:00  
- zájemci kontaktujte prosím emailem Milana Kouřila – kouril@smacr.cz, nebo telefonicky 724 506 934 
 
 

Zefektivnění managementu rodinného podniku     4. března 2015 

- ve Vinných sklepech Kutná Hora se uskuteční seminář zaměřený na prezentaci příkladů konkrétních 
efektivních rodinných podniků, během kterého lektoři z řad farmářů budou prezentovat příklady 
úspěšných rodinných podniků 
- zájemci kontaktujte prosím emailem Milana Kouřila – kouril@smacr.cz, nebo telefonicky 724 506 934 
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IInnzzeerrccee 

 

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.:+ 420 777 262 694 
www.biomleko.com 
 
 

Hempoint – konopné potraviny a výrobky 
 
Hempoint je výrobce konopných čajů a kořenících solí vyráběných ze zelených částí ručně sklizeného 
konopí odrůdy Carmagnola pěstovaného na Biofarmě Sasov. Konopný květ vypěstovaný na Biofarmě 
Sasov ručně sbíráme a z čerstvého konopí vyrábíme esenciální oleje. Nasbírané květy konopí sušíme 
šetrně, teplotami do 40 stupňů. K sušení využíváme odpadní teplo z bioplynové stanice na Biofarmě 
Sasov. Z usušených květů oddělujeme na třídící lince v a.s. Severofrucht semena a stonky a k výrobě 
používáme výhradně květů a listů konopí. 
 
Kontakt: Hanka Gabrielová 
Tel.: +420 777 027 806 
e-mail: hanka@hempoint.cz 
www.hempoint.cz  
 
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 ČR. 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 
12.2.2015
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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 
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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. 


