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 Exkurze na farmy na Pardubicku a Jihlavsku 

Téma čísla: Podpora Zahájení činnosti mladých zemědělců 2015/16 
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EEddiittoorriiááll  

 
Vážení přátelé, členové SMA ČR, 
 
je tu léto a s ním i 3. letošní číslo našeho bulletinu. Jaro přešlo rovnou do parného léta, přitom na 
zahraničních akcích si kolegové z Irska, Finska a dalších zemí stěžují, že u nich stále prší a neroste jim to  
Návrh Programu rozvoje venkova (PRV) 2014-2020 byl v květnu schválen Evropskou komisi (EK) a 
v současné době probíhají na MZe v hektickém tempu jednání o Pravidlech a preferenčních kritériích pro 
jednotlivá opatření. 
 
Snažíme se aktivně vystupovat v jednáních o přípravě podkladů (preferenční kritéria) pro Zahájení 
činnosti mladého zemědělce (ZČMZ), Investice do zemědělských podniků, Environmentální lesnická 
opatření, Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Inovace v zemědělství a Potravinářské 
inovace. Navázali jsme aktivní spolupráci s Asociací (ASZ ČR) a pravidelně si vyměňujeme stanoviska a 
pozice k připravovaným dokumentů.  
 
Vzhledem k tomu, že PRV 2014-2020 byl schválen, jsou již jasné základní body pro podporu ZČMZ. 
V tomto čísle se budeme ZČMZ podrobně zabývat, proto čtěte pozorně a neváhejte nás kdykoli 
kontaktovat!  
 
Rozběhli jsme účast na zemědělských akcích v rámci projektu, podporované MZe. V kalendáři akcí najdete 
termíny a místa, kde bude zbrusu nový stánek SMA ČR. Zastavte se u nás, rádi Vás tam uvítáme 
 
Stále trvá nabídka kanceláře SMA ČR k návštěvě Vaší farmy a přípravě reportáže. Propagace Vaší farmy, 
Vašich aktivit, výrobků a služeb je jednou z aktivit kanceláře SMA ČR směrem k Vám, členům. 
 
Příjemné počtení a buďte s námi   
 

 
Za redakci  

 
Milan Kouřil 

kancelář SMA ČR 
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JJaakk  ttoo  vviiddíímm  jjáá  ––  eekkoopprroodduucceennttii  oovvooccee  
  

Před třemi lety jsme se společně rozhodli pojmout venkovské sídlo profesionálně a z původní zahrady 
vídeňského bytu v Hrušovanech nad Jevišovkou vybudovat trvale udržitelné hospodářství, s důrazem na 
vysokokmenné ovocné sady. Sice máme oba v rodinách zemědělce, ale většinu postupů jsme se museli 
naučit sami – formou pokusu a omylu a později za přispění zkušenějších sadařů. V našem příhraničním 
regionu mj. z důvodu tradic přetrhaných před sedmdesáti lety vyhnáním původních obyvatel, dominuje 
konvenční zemědělství. Orientujeme se proto spíše na rakouské zákazníky a partnery, kteří jsou nám 
geograficky blíž než centra českého udržitelného zemědělství. I díky minulosti a sociální vykořeněnosti 
regionu rozvíjíme další, nezemědělské projekty s cílem posílit přeshraniční spolupráci a struktury místní 
občanské společnosti. Propojujeme je ovšem s naší hlavní činností skrze péče o krajinu a posilování 
místních sociálních a kulturních vazeb k ní.  
 

Naše dosavadní zkušenosti s podpůrnou činností 
institucí a spolků jsou spíše rozpačité, neodrazuje 
nás to však od občanského, institucionálního a 
politického angažmá, spíše naopak. Sdílením 
zkušeností aktivních lidí z venkova se i okrajové 
regiony mohou opět zaktivizovat. 
 
Ekologické zemědělství v Česku nemá dobrou 
pověst – částečně díky podivnému modelu, kdy se 
z ekologicky evidovaných a štědře subvencovaných 
ploch produkuje konvenční sklizeň, nebo často 
(jako v případě některých sadů) také vůbec nic. 
Dále je tu silná masáž euroskeptických vlivových 
skupin: BIO se označuje za podvod, „ekologové“ 
stříkají v noci, bez chemie je sklizeň plná toxinů 
atd. Vedle toho sice kvete odbyt regionálních 
potravin, ne vždy se jej podaří spojit s obsahem a 
posláním ekologického zemědělství (EZ). Jako 
ekologické sadaře nás ale rozhodně těší postupný 
rozvoj tzv. integrované produkce ovoce, která se 
snaží do postupů obvyklých po minulá desetiletí 
zahrnout prvky péče o biodiverzitu a krajinu, jakož 
i odpovědněji nakládat s ochrannými prostředky. 
Uvítali bychom proto, aby namísto navyšování 
subvencí na produkci ovoce s tzv. vysokou, resp. 
velmi vysokou pracností, byly zvýšeny nároky na 
kvalitu a zdravotní nezávadnost stávajícího ovoce 
na trhu, což se logicky musí promítnout do jeho 
ceny. 

 
Složitá otázka použití přípravků pro ochranu rostlin v režimu EZ je podle nás především kombinací 
modernizačních technologických postupů (inovace v mechanických separativně omezovacích 
prostředcích) a důmyslného zapojení biodiverzity do konzumních vztahů uvnitř sadu. Velkou výzvou jsou 
sady v chráněných územích – jak pro pěstitele, tak pro správu chráněných území, tak především pro stát, 
který zatím neumí účinně propojit zemědělské a environmentální agentury. 
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Pro ekologické pěstitele ovoce a zeleniny jakož i zpracovatele vlastní sklizně, kteří nechtějí být závislí na 
státní podpoře, je klíčovou otázkou odbyt. Vzhledem k primární orientaci většinových tuzemských 
zákazníků na cenu se nám jako odbytové cesty jeví primárně tři, všechny podmíněné specifickými nároky:  
 1) Zásobování BIO/FairTrade/Demeter/veganských obchodů ve velkých městech, zejména v 

Praze, ale i Brně a dalších městech. Spolupráce s různými typy farmářských obchodů naráží na 
velkou konkurenci konvenčních regionálních potravin (od paní Vomáčkové ze sousední vesnice, 
která to přece nebude stříkat nějakým fujtajblem, nota bene tam má včeličky…) a povětšinou 
nechuť rozdíl mezi konvencí a BIO zákazníkům prodat.  

 2) Odbyt přímo ze dvora, pokud je to pro tento specifický typ zákazníků logisticky a rovněž 
ekologicky dostupné; kombinovaný s e-shopem nebo bedýnkovým systémem.  

 3) Poslední možností je najít si odběratele v sousedních státech s rozvinutější spotřebitelskou 
kulturou, ať jde o způsob chovu, nebo koloběh látek v půdě a potravinách. 

 
Věříme, že pro mnohé z Vás bude rozvoj našeho podniku inspirací pro vlastní činnost, nebo se cítíte 
osloveni se do něj jakkoli zapojit. Zkoušíme proto i touto cestou oslovit potenciální partnery či stážisty, 
kteří by se rádi zapojili do poněkud netradičního hospodaření v krajině a spolu s námi v ní zanechali svůj 
otisk. 
 

Tomáš Ignác Fénix 
Robert Thomas Zahrl 

Členi SMA ČR 
Producenti BIO ovoce 
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CCoo  ssee  uuddáálloo  

 

Semináře: 

 
Inovace bez legrace - 13/018/1310b/164/000695 
V pátek 17. dubna se lektor prof. Ing. Jiří Zelenka, CSc. věnoval výživě drůbeže. Seminář zahájil uvedením 
základních rozdílů v trávicím traktu ptáků a vylučování dusíkatých látek. V rámci sekce výživy brojlerů 
zdůraznil, že na úroveň výsledků dosahovaných ve výkrmu i odchovu kuřat má značný vliv krmení nosnic 
produkujících násadová vejce. To, co nosnicím stačí pro vysokou snášku, nestačí pro dobrou líhnivost 
vajec, a co stačí pro dobrou líhnivost, nestačí pro zabránění úhynům a dobrý start růstu mláďat po 
vylíhnutí. Obvykle dosahuje embryonální mortalita vrcholu 2.‒ 4., a pak 19.‒22. den inkubace. Při značné 
karenci některé živiny se úhyn uspíší a je vysoký. Také uvedl, že je možné vyživovat zárodek již před 
vylíhnutím a jak se výživa projevuje i na ostatních faktorech prostředí. 
O týden později, 24. dubna byl seminář opět věnován nepřežvýkavým zvířatům, tentokrát koním. Hlavním 
tématem byla výživa koní s ohledem na jejich pracovní vytížení a výkonnost. Na základním schématu 
využití energie v organismu koně bylo názorně znát, že energie přijatá v krmivu není využita jen na energii 
záchovy (dýchání, krevní oběh, mozkovou činnost apod.), ale také na vylučování (energie moči, výkalů a 
plynů) a na produkci (laktaci, graviditu, tvorbu tukových zásob nebo na přírůstek) a až poté na práci. Také 
se zaměřil na několik pravidel výživy koní, například: nejméně 3x denně krmit, při těžké práci i častěji; 
doba krmení musí být konstantní, dále že koním musíme vždycky poskytnout dost času k tomu, aby mohli 
sežrat svoji krmnou dávku. Denní dávka krmiv také dost závisí na plemeni, hmotnosti, konstituci, kondici a 
směru využití. Výkonné koně se musí vždycky krmit individuálně podle jejich kondice. Seno a slámu (i jako 
podestýlku) je třeba používat pouze kvalitní, bez plísní. Protože potřeba sodíku u koně závisí na výkonu, 
tak koním je třeba pravidelně poskytovat sůl (líz) a k vyrovnání minerální disbalance koním podávat v 
jadrné směsi minerální krmnou přísadu. Neméně důležité je pravidelně kontrolovat a odstraňovat 
parazity. Na pastvě je u pasených koní musíme dbát na odstraňování plevelů a toxicky působících rostlin, 
a také při sklízení porostu na seno. 

© foto Marie Balabánová 
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Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy - 13/018/1310b/164/000699 
Poslední termín v rámci tohoto projektu PRV byl věnován obhospodařování zemědělské půdy 
v legislativních a dotačních podmínkách roku 2015. Lektorka Ing. Lada Kozlovská – externí 
spolupracovnice poradenské organizace PV-Agri s.r.o. a akreditovaný poradce MZe se 17. dubna, v době 
zahájení podávání jednotné žádosti 2015 zaměřila především na pravidla a podmínky udělení této národní 
dotace a vysvětlení termínu aktivní zemědělec a greening. Problematika přímých plateb, cross-
compliance, agroenvironmentálně-klimatických opatření, ekologického zemědělství a welfare byli náplní 
celého dopoledne i části odpoledne. Účastníci semináře probrali s lektorkou možnosti podání vlastních 
jednotných žádostí za své farmy. Poté se ještě na žádost posluchačů lektorka věnovala předpisům 
nitrátové směrnice pro rok 2015. 

 

Farmové chovy - 13/018/1310b/164/000677 
V pátek 29. května proběhl poslední seminář v rámci tohoto projektu, který se pod odborným vedením 
doc. MVDr, Leoše Pavlaty, Ph.D. byl zaměřen na specifika krmení přežvýkavců a alternativní zdroje krmiv. 
Vysvětlil principy systému směsných krmných dávek a představil krmivovou základnu s charakteristikou 
jednotlivých krmiv, které jsou využívány v chovech zvířat. Zmínil výhody a nevýhody krmení směsnou 
krmnou dávkou a způsob jejich přípravy různými míchacími vozy. Hodnocení kvality krmiv, způsoby jejich 
úpravy pro zvýšení jejich nutričních hodnot a konečný efekt krmiv na organismus byl také nedílnou 
součástí semináře. 
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Jednání prezidií SMA ČR 

 
Dubnové prezidium SMA ČR se 24.4. konalo v Jihlavě. Čestným hostem byl Ing. Ivan Hrbek, farmář, 
poradce a předseda Svazu faremních zpracovatelů. Svaz je stavovská zemědělská organizace, která vznikla 
na popud toho, že tento stát nepodporuje přeměnu produktů na produkty s vyšší přidanou hodnotou. 
Cílem je podporovat malé faremní zpracovatele, v současné době mají 120 členů (hlavně malé mlékárny, 
sýrárny a bourárny, založili i sekci zpracovatelů rostlinných komodit). Aktivně spolupracují se Svazem 
ekologických zemědělců PRO-BIO, členům i partnerům nabízejí vzdělávání, praktické rady a spoustu 
zkušeností. Jednou z velmi navštěvovaných akcí je připravovaný 3. ročník festivalu sýrů v Mikulově. Svaz 
projevil zájem o spolupráci se SMA ČR, jak na organizaci této akce, tak na dlouhodobém partnerství. 
Dalšími body jednání bylo představení akce s názvem Fórum mladých zemědělců v Paříži, připravovaná ve 
spolupráci s MZe a ambasádou ČR v Paříži, organizace tradičního turnaje v malé kopané AGRICUP 2015 
atd.  
Poslední pátek 29. května se již tradičně sešlo prezidium SMA ČR, tentokrát na farmě rodiny Komárkových 
na Pardubicku. Samotné jednání se neslo v duchu diskuzí o přípravě bodovacích kritérií pro opatření 
Zahájení činnosti mladých zemědělců (ZČMZ) a Investice do zemědělského majetku. Diskuze byla velmi 
bohatá, snažili jsme se v bodovacích kritériích najít kompromis mezi jednotlivými body tak, aby nebyli 
diskriminování mladí zemědělci v žádném oboru. Prezidium SMA ČR stanovilo pracovní komisi (PS) naší 
organizace, která má připravit stanovisko k navrhovaným preferenčním kritériím ZČMZ a hlavně 
stanovisko SMA ČR k návrh specifických Pravidel pro toto opatření. Do PS byli jmenováni František 
Němec, Lukáš Benda, Petr Mahr a Milan Kouřil. Posledně jmenovaný byl pověřen ke zprostředkování 
kontaktu s ŘO Taberym (MZe) a dohodnutím schůzky k prezentaci našich návrhů. 
V červnu jsme se sešli tentokrát uprostřed měsíce - před turnajem AGRICUP. Hlavní náplní prezidia bylo 
jednání prezidenta SMA ČR Petra Mahra s ŘO Taberym (MZe) o připravovaných Pravidlech pro opatření 
ZČMZ, kde jsme předložili návrh na úpravu pravidel ZČMZ, který byl vyjednán na naší interní PS a Tabery 
uvedl, že ZČMZ bude spuštěno nejpravděpodobněji až po novém roce. Díky časové vytíženosti některých 
účastníků neproběhlo jednání až do konce a bylo ukončeno předčasně.  
Ač se zdá, že zbývá dost času, je třeba jednat a zajistit si dostatek podkladů pro další návrhy a argumenty. 
Jsme otevření Vašim návrhům, milý členové. 
 

Francouzsko - české fórum mladých zemědělců 

 
V rámci spolupráce mezi Ministerstvem zemědělství (MZe) 
ČR a Společností mladých agrárníků České republiky se 10 
zástupců zemědělské české populace ve dnech 5. - 7. května 
zúčastnilo Francouzsko – českého fóra mladých zemědělců, 
které bylo součástí strategie spolupráce ČR a Francie 
v různých oborech lidské činnosti.  
Středa 6. května byla věnována konferenční části programu. 
V budově ministerstva zemědělství, potravinářství a lesnictví 
jsme se sešli se zástupci ministerstva, agrární komory, dvou 
zemědělských sdružení, zastupujících mladé a regionální 
zemědělce a samozřejmě zástupci české ambasády, která 
celou pomáhala zařídit. V úvodním slově zástupce 
francouzského ministerstva zmínil sociální rozměr 
zemědělství, jeho dlouhou historií ve Francii. Důležitý je vliv 
zemědělství na klimatickou změnu. Ta ovlivňuje tvář 
zemědělství, jeho rámec a i proto bude důležité jednání 
Klimatické konference, která se bude v Paříži konat v tomto 
roce. 
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Velvyslankyně ČR paní Marie Chatardová vyzdvihla význam vzájemné spolupráce. Myšlenka společného 
jednání (fórum mladých) je součástí akčního plánu strategického partnerství mezi ČR a FR. Jednání by se 
měla konat 1-2x ročně, dle potřeb jednotlivých rezortů. Myšlenka setkání mladých zemědělců vychází 
z jednání s ministrem zemědělství ČR. Jedná se o fórum, myšlenkou je tedy nastartovat nějakou 
dlouhodobou spolupráce, kontakty apod. ČR klade velký důraz na ekologické zemědělství, což by pro 
francouzské partnery mohlo být zajímavé i z hlediska připravované klimatické konference. Paní 
velvyslankyně nám poté popřála příjemný den a úspěšné jednání.  
Pan Bertrand Hervieu z francouzského ministerstva zemědělství, potravinářství a lesnictví prezentoval 
problémy, se kterými se stávají ve Francii v oblasti mladých zemědělců a obměně generací v zemědělství. 
Přivítal zástupce francouzských zemědělských organizací a vyzval je, aby nám prezentovali své návrhy k 
řešení těchto problémů. 
Asociace mladých zemědělců (Politika podpory mladé generace zemědělců) - organizace byla vytvořena 
v 50. letech, členy jsou zemědělci do 35 let. Aktivně pomáhají (školí, zastupují) budoucí mladé zemědělce. 
V poledních letech se aktivně účastnili přípravy podpor pro mladé zemědělce. Potřeby mladých 
zemědělců se mění, je potřeba jim vyjít vstříc. Struktura organizace: místní pobočky, departmenty (kraje), 

národní – účastní se debat o zemědělském 
školství, přináší návrhy a nové myšlenky 
pro zahájení činnosti mladého zemědělce. 
Velkým tématem je zemědělec jako hybatel 
místního dění, farmáři se účastní místních 
akcí apod. Generační obměna: organizace 
hájí všechny typy zahájení zemědělské 
činnosti, jsou-li udržitelné, životaschopné a 
proveditelné projekty (životaschopnost – 
hospodář bude mít dostatečné příjmy ze 
svého podnikatelského plánu), snaží se o 
to, aby zemědělec mohl mít i jiné aktivity, 
než práci a zároveň je pro ně důležité, aby 
farma byla dobře vedena a v případě 
potřeby byla snadno převoditelná na jiný 
subjekt, pokud by farmář se svou činností 
končil. Aktivně spolupracují s agronomy, 
pomáhají zvyšovat farmářům efektivitu 
činnosti a tím bojují proti zvětšování farem.  

Od r. 2009 začali s osobnějším přístupem k mladým zemědělcům. Na národní úrovni poskytují poradenství 
a školení mladým zemědělcům, na regionální úrovni se přizpůsobujeme potřebám regionu, na úrovni 
departmentů se snaží být aktivní při jednáních s úřady o vzdělávání mladých lidí v zemědělství 
(zemědělské školy – lycea).  Zavádí velmi zajímavou novinku tzv. zemědělský spořicí účet (něco jako 
stavební spoření), kde si budoucí zájemce o hospodaření (či např. jeho rodiče) spoří a poté má 
zvýhodněný úrok.  
Propagují mladé zemědělce akcí nazvanou „Semínka spolupráce“ – ukazují příklady dobrých podniků 
vedených mladými zemědělci, pořádají setkání s žáky zemědělských škol, aby tak byli všichni v kontaktu. 
Organizace je velmi aktivní v problematice převodu majetku, vyhledávají podniky, které tuto pomoc 
budou (mohou) potřebovat.     
Diskuze se stočila na dobrovolnost členství a jeho výhody, přístup k národním a krajským dotacím (např. 
zvýhodněné půjčky pochází z národních zdrojů, podobně jako u nás PGRLF).   
Kancelář pro financování podniků, francouzské MZe (Politika udržitelného rozvoje a podpora mladých 
zemědělců k zachování krajinného rázu a zemědělské produkce) - v letech 2012-2013 na MZe vedli 
diskuze o tom, jak mladé zemědělce v novém programovacím období podporovat. Ve Francii dle statistik 
dochází od r. 1993 ke snižování počtu farem (do r. 2001 cca na 50%). Specifikem francouzského 
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zemědělství jsou velké zemědělské plochy, jsou velké rozdíly mezi regiony. Věková struktura 
v zemědělství se také zhoršuje, vysoké procento zemědělců je ve věku 50-60 let. Srovnáním let 1979 a 
2010 bylo zjištěno, že dochází ke zvětšování farem, ke spojování podniků, intenzifikaci zemědělství. 
Rostou také náklady na zahájení zemědělské činnosti (zvláště při přebírání zemědělských podniků od 
rodičů, prarodičů), průměrná částka při zahájení činnosti vzrostla až na 125 000 EUR v roce 2009. 
Současné cíle podpory zahájení zemědělské činnosti: poskytování informací, školení (doplňková školení 
pro mladé zemědělce), individuální školení a vzdělávání (osobní plány profesionalizace, na míru pro 
každého zemědělce), podpora zpracování a provedení podnikatelského projektu (podnikatelského plánu) 
– snaha o podporu malých podniků, podniků, které nemají podporu rodiny apod. Užívané formy podpory: 
Program rozvoje venkova (PRV), národní dotace, místní samosprávné celky (kraje). Finance: podpora 
ZČMZ a také výhodnější úvěry pro mladé zemědělce (lepší úročení – podobně jako v u nás PGRLF), 
podpory pro investice (preferenční body a bonifikace), sociální výhody, podpory nákupu pozemků apod.  
Dotace ZČMZ se každoročně dostane zhruba 50% žadatelů, prioritou je vzdělávání (i následné) mladých 
zemědělců. Zajímavou je statistika podniků, které hospodaří i po 10-ti letech: bez ZČMZ cca 85%, 
s podporou ZČMZ 96%. Vzdělávání je farmářům k dispozici nejenom při zahajování zemědělské činnosti, 
ale i v proběhu realizace podnikatelského plánu apod. Velkou prioritou je podpora projektů s přidanou 
hodnotou – ekologické zemědělství, rozšiřování podniků mimo rodiny, zaměstnávání, přihlíží se lokálním a 
regionálním podmínkám apod.      

Velmi zajímavou byla diskuze o 
zvětšování farem ve Francii, jak se 
k tomu francouzské MZe staví. 
Přítomní zástupci jasně deklarovali, 
že tato skutečnost je v centru 
politické debaty. Zvětšování farem je 
způsobeno hlavně ekonomickými 
důvody (produktivita), proti hovoří 
hlavně otázka sociální a 
zaměstnanosti. Ve Francii připravili 
zákon o budoucnosti zemědělství, 
výživy a lesů, který se snaží pojmout 
do sebe proces zvětšování farem 
apod. Prioritou je zachování počtu 
rodinných farem na venkově. Působí 
zde fenomén ekonomický a 
demografický. Aby se ve Francii 
vyhnuli nutnosti růstu farem 
z ekonomických důvodů, podporují 
spolupráci mezi farmáři (myšlenka 
družstev, sdílení nákupů, činností a 
materiálů apod.) 

Confederation paysanne (zástupci zemědělců) - organizace existuje již 30 let. Specifikem je myšlenka 
důležité role zemědělce ve výživě lidí, snaží se mít hodně členů po celé Francii, pracují na maximální 
kvalitě produktů našich členů. Cílem je příprava tzv. zemědělského rámce, který definuje kvalitu potravin 
pro obyvatele. Pro zahájení činnosti mladého zemědělce spolupracují s dalšími asociacemi, pomáhá všem 
zájemcům o zemědělství. V organizaci vytvořili pracovní skupinu mladých, která se snaží řešit specifická 
témata (v současné době zahájení činnosti mladých): nechtějí záviset na dotacích, zajímají se o lokální a 
regionální rozvoj, prioritou jsou životaschopné farmy. 
Hodně dbají na vznik a rozvoj malých farem, z hlediska profesionalizace organizace se snažíme integrovat 
již existující organizace a struktury (zájemce si sám vybere, kdo mu bude pomáhat) a navazovat spolupráci 
s jinými organizacemi. Zájemcům o postupné rozšiřování farmy se snaží pomoci řešit každodenní 
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problémy, v rámci zemědělských lyceí pracují na tom, aby se hovořilo o různých druzích zemědělských 
činností. V neposlední řadě se snaží pomoci zájemcům o koupi farmy (náklady stále stoupají) o hladší 
převod, hladší nákup farmy apod. V roce 2001 zahájili školení agronomů, aby byli schopni pomoci lidem, 
kteří mají zájem o zahájení zemědělské činnosti.   
Zemědělcům nabízí pomoc nejenom se zahájením činnosti, ale také po jejím zahájení. Většina jim 
známých zahajujících mladých zemědělců začíná svou činnost BEZ dotace z PRV: k tomu jim dopomáhá 
tříbodový program 

 školení „od myšlenky k projektu“: snaží se se zájemci vybudovat projekt, který odpovídá jejich 
zaměření, pomáhají s metodologií, porovnávají zemědělské projekty mezi sebou, navrhnou 
finanční náročnost projektu, začlenění projektu a zájemce do nějaké zemědělské sítě. V terénu 
školí dvojice – zemědělec a školitel, přizpůsobují ze konkrétnímu žadateli 

 analýzy: udržitelnost projektu, ochrana ŽP, požadavky zájemce, legislativa apod., výsledky analýzy 
jsou k dispozici pro diskuze, zpětnou vazbu, setkání s potencionálním spotřebiteli apod.) 

 testovací kapacity: chybí-li vzdělání, zkušenosti, prostředky apod., pak jsou k dispozici testovací 
farmy, podnikatelské inkubátory (družstva, ukázkové farmy, dohody s jinými zemědělci, 
samosprávou apod.). Vždy je k dispozici nějaký zkušený zemědělec, který je schopen pomoci 
s rozvojem farmy, poradit, odborně jej vést apod. Testovací období trvá až 3 roky, s rozvojem 
pomáhají i zemědělská lycea   

Zemědělské organizace mezi sebou spolupracují, je to efektivnější. Jsou zde samozřejmě názorové rozdíly, 
priority činnosti jsou trochu odlišné, avšak cíle jsou společné. Velmi zajímavou byla zmínka o sociálním 
rozměru zemědělství ve Francii. Byl vypracován plán konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, který tuto 
problematiku řeší. Na úrovní departmentů (krajů) velmi dobře funguje tzv. banka zaměstnanců (sdílení 
zaměstnanců, družstva, opatření pro sezónní pracovníky – vinařství, pěstování ovoce)  
Agrární komora (poradce pro rodinné farmy) - tento konkrétní poradce řeší oblast chovu mléčného 
skotu, smíšené farmy, od 80. let rozvoj krátkých dodavatelských řetězců. AK je profesní organizace pod 
hlavičkou státu zastupují zemědělce, banky a pojišťovny, profesní sdružení (vlastníci, zaměstnanci).  
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Priority činnosti – význam zemědělství, rozvoj spolupráce a rozvoj projektů, podporujících ochranu ŽP. 
Volby v organizaci probíhají každých 6 let, v každém departmentů cca 40 členů, představenstvo 
s předsedou.  
Pomoc pro podporu krátkých řetězců – farmářský výrobek (zpracovaná komodita na farmě), odbyt 
z farmy, na trzích, v místních prodejnách („družstevní“, kolektivní prodejny) tak, aby zemědělci poskytli 
zákazníkům kompletní sortiment. Krátký cyklus – max. 1 prostředník mezi zemědělcem a zákazníkem. AK 
nabízí zájemcům návštěvu na farmě – např. masná farma bez produkce masa koncovému zákazníkovi, 
nebo se zájmem o rozšíření činnosti nebo změnu činnosti. Poradci komory jsou financování samotnou 
komorou, radí s náležitostmi a povinnostmi. V každém regionu je takto podpořeno 15-20 kandidátů na 
takovéto poradenství prostřednictvím návštěv (legislativa, provozní plány apod.). Po zahájení činnosti jsou 
tito farmáři dále sledováni, i ve spolupráci s profesními organizacemi producentů. Školení probíhá po 
dobu 1-3 dny, pro všechny v daném regionu (10 školení/rok pro cca 120 podniků), při školeních např. na 
zpracování produkce na farmě poskytují technické informace, předpisy v oblasti hygieny a označování, 
ekonomické analýzy apod. Kontakty probíhají telefonicky nebo prostřednictvím terénních návštěv. 
Speciální každoroční akce: 

 vánoční trh: organizují cca 20 let: farmářské výrobky, velký úspěch, hodně zákazníků 

 trhy na farmách: každý rok přímo na farmách, 1 zemědělec pozve ostatní k sobě, aby u něj 
prodávali, vždy spojeno s návštěvou farmy (den otevřených dveří) 

 lokální produkty a výrobky ve školách a kantýnách: spojnice mezi farmáři a nákupčími těchto 
organizací 

Zástupci SMA ČR poté prezentovali problematiku mladých zemědělců v ČR – statistiky, přehled informací 
(Petr Mareš) a priority českého PRV 2014-2020 (Milan Kouřil). Diskuze před obědě i po něm se stočila 
k rozdílům PRV ve Francii a ČR, možnosti přístupu mladých k finanční pomoci, informací apod. Velmi 
zajímavou je problematika trhu s volnou půdpu ve Francii. Neexistuje zde nic jako trh se stání půdou, stát 
není majitelem půdy, půda je obecním či soukromým majetkem. Otázka ZČMZ je velice důležitá, stále více 
se účastní regiony, departmenty i obce (obecně správní celky) v přístupu k půdě, informacím, financím 
apod. Existuje zde dokonce soukromá nadace, která se snaží převzít volnou půdu na prodej tak, aby bylo 
možné ji využívat pro mladé zemědělce. Tato nadace má partnerství s územními celky a spolupracuje na 
trhu s půdou. Debata ohledně přístupu k půdě je velmi intenzivní, zefektivňuje se práce těchto 
společností. Stát také pomáhá prostřednictvím správy pozemků v rámci rozvojových plánů. Pokud je na 
území departmentu volná půda, přednost dostává mladý zemědělec. 

Podpora ZČMZ ve Francii – body:  

 věk do 40 let 

 výběrová kritéria (školení zemědělský diplom: SŠ, SOŠ), podnikatelský záměr – projekt 
(analýza, plán školení). 3 typy činnosti – hlavní příjmy ze zemědělství, vedlejší příjmy ze 
zemědělství, postupná činnost (s tím spojena výplata podpory, výška částky apod.) 

 každý region ve Francii má svůj program (výše částek, některé podmínky apod.), příplatky – 
převzetí mimo farmy, ekologické zemědělství apod.) 

 rozpětí dotace v minulém období 8-60 tis. EUR (průměr 16 tis. EUR, LFA cca 40 tis. EUR) 

 minimální velikost podniku: 10 tis. až 120 tis. EUR v případě spojených podniků 

 žádosti pro mladé začínající zemědělce jsou kontinuálně přijímány od ledna 2015 

 dotace: 1. splátka (na začátku (cca 80%), zbytek po 4 letech, na konci realizace 
podnikatelského plánu     

Po skončení jednání jsme se odebrali na koktejl v prostorách české ambasády v Paříži. Setkali jsme se opět 
s paní velvyslankyní a diskutovali jsme o možnostech podpory spolupráce mezi ČR a Francií, výměně 
zkušeností a know-how apod. 
Poslední den, čtvrtek 7. května byl věnován návštěvě zemědělského lycea La Bretonniere a ekologické 
farmě BIOCOOP. Poté, co nás Jean-Marc Guiberteau - ředitel uvítal, seznámil nás s historií lycea. Tato 
instituce byla založena v roce 1960 v důsledku snahy o potravinovou soběstačnost Francie a rozvoje 
zemědělství v 50. a 60. letech 20. století. V té době vzniklo v každém departmentu (tj. v okrese) jedno 
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lyceum zaměřené na výuku v oblasti agroekologie, ekonomie, životního prostředí, vlivu živočišné 
produkce na životní prostředí apod.  O třicet let později došlo ve Francii k nadprodukci a od roku 2000 se 
zemědělství ve Francii zaměřuje vzdělávání a produkci především kvalitních zemědělských produktů 
třebas i na úkor kvantity. V současné době ročně absolvuje tato specializovaná lycea, kterých je ve Francii 
celkem 100, přibližně 110 000 studentů. Lyceum La Bretonniere spadá pod Ministerstvo zemědělství a 
pod regionální zemskou správu a je tedy školou veřejnou. Studenti ve věku 15 až 25 let mají možnost si 
vybrat studium všeobecného zemědělství, které je připraví na vysokoškolské studium, nebo 
specializovaného programu, který odpovídá učňovskému vzdělání u nás a jehož cílem je připravovat 
absolventy k okamžitému převzetí farmy. Pro oba směry jsou společné 3 fáze výuky: teorie, praxe mimo 
školu a aplikace získaných znalostí přímo na statku lycea. Studium je umožněno i handicapovaným 
studentům a 95 % studentů nepochází ze zemědělských rodin. Všeobecné zemědělství je ze dvou třetin 
navštěvováno dívkami a z jedné třetiny chlapci, zatím co na učňovském programu je tomu opačně. Každý 
program ročně úspěšně ukončí přibližně 260 studentů. O vzdělání studentů pečuje 90 zaměstnanců lycea 
a přibližně 175 studentům je umožněno ubytování na internátě přímo v areálu školy. Studentům je 
k dispozici několik moderně zařízených učeben, sportovní hala, restaurace, prostory pro volnočasové 
aktivity a hospodářské budovy se stájemi. 
Statek Bretonniere je ekonomicky soběstačnou farmou, která na 30 hektarech zemědělské půdy 
produkuje obiloviny a olejniny (kukuřice, pšenice, cukrovka, konopí) a disponuje 21 hektary pastvin. 
Pastviny jsou k dispozici stádu 300 bahnic regionálního plemene Île de France. Tyto bahnice se vyznačují 
180% plodností a dospělé bahnice mají asi 70 kg. První inseminace jehniček probíhá ve věku 10 měsíců a 
přibližné dvou třetinové váze dospělé ovce. Jehňata zůstávají s matkami až do věku 3 měsíců, poté jsou 
odstavena a rozdělena do skupinek podle pohlaví. Brakace ve stádě se pohybuje mezi 20 až 25 %. Pro 
zajištění ekonomické stability se na statku začala chovat i drůbež, nosnice a včely a také ze zabývá 
prodejem dřeva z 3hektarového lesa. Na různých parcelkách se provádějí pokusy, jak „dělat“ ekologické 
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zemědělství, ale statek jako celek je konvenčně zaměřen, přesto se vedení farmy snaží o snížení dopadů 
zemědělského podnikání na životní prostředí. V současné době se v rámci osevního postupu snaží 
zařazovat lupinu coby plodinu poutající vzdušný dusík a zimní meziplodiny.  
Součástí statku je i prodejna, která je otevřena v pátek, sobotu a v pondělí. Prodejním sortimentem není 
pouze produkce statku – vejce, jehněčí a drůbeží maso, med či zelenina, ale také produkty místních 
farmářů a ostatních lyceí. Tímto se rozšířila nabídka o různé sušenky, paštiky, nakládané maso ve vlastní 
šťávě, mošty, víno apod. A i zde se studenti učí kontaktu se zákazníky nebo způsobům uchovávání 
potravin. Jako příklad snížení dopadů na životní prostředí v oblasti prodeje surovin je recyklace 
prolisovaných krabiček na vejce, kdy klient si donese vlastní krabičku a ta mu je za 1,6 EUR (cca 45 Kč) 
naplněna 6 vejci. 
Lyceum La Bretonniere i se statkem jsou otevřené veřejnosti a pořádá nejrůznější akce jako například 
Festival Země, Veletrh sýrů, různé výstavy či dny otevřených dveří. Jako hlavní poselství lycea vidí Jean-
Marc Guiberteau ve zvyšování odbornosti obyvatelstva a tím zpětného osídlení venkova a generační 
obměnu zemědělské populace. 
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Druhým navštíveným místem byla nedaleká ekologická farma zabývající se pěstováním rajčat, okurek, 
cuket, dýní, brambor i mangoldu. Tato rodinná farma se zemědělstvím zabývá již od roku 1977, kdy 
začínali s 25 hektary zemědělské půdy. Dnes hospodaří na 95 hektarech a 2 ary věnují pěstování zeleniny, 
kterou dodávají do jejich obchodu přímo u políček se zeleninou. Region, ve kterém se farma nachází, patří 
k prvním oblastem, které uzavřeli se státem smlouvu o vytvoření ekologického systému a regionálního 
plánu na podporu ekologie a krajiny. Původně se farma věnovala pěstování hrušek a jablek, ale problémy 
technického rázu přiměli rozšířit zaměření farmy a vytvořit síť obchodů s ovocem a zeleninou, minimálně 
s obilninami. Farma se nachází v hustě obydlené oblasti, což je zárukou dostatečného množství 
spotřebitelů. Asi 70 % produkce zeleniny se prodá ve vlastních obchodech, 10 až 15 % je zabaleno do 
košíků (obdoba zeleninových bedýnek u nás) a 10 až 15 % je dodáváno i do jiných obchůdků v okolí. 
Obilniny – pšenice, ječmen a oves, které jsou na farmě pěstovány, jsou sklízeny pouze za účelem získání 
paliva pro vytápění obchodu. O správný chod farmy pečuje celkem 6 lidí.  
Za hlavní faktory správné a úspěšné zemědělské produkce vidí majitel farmy kvalitu a složení půdy, 
způsob obdělávání půdy, výběr správných plodin, udržování biodiverzity a dodržování vegetativních a 
klimatických podmínek nejlepších pro růst rostlin. Hlavní myšlenkou na farmě je čistota a naprostá 
absence chemického ošetřený pěstovaných plodin. I když má ekologický způsob rostlinné výroby povolen 
určité zásahy, majitel farmy se jim vyhýbá a využívá k ochraně produkce pouze ochranné sítě před škůdci, 
pěstování rezistentních odrůd a časté zpracování půdy, což vede mimo jiné k redukci plevelů. Také 
závlaha přímo k rostlině na půdu má za výsledek snížení rizika výskytu plísní. V oblasti Paříže se nachází 
velmi málo farem zabývajících se živočišnou produkcí, proto jsou organická hnojiva nedostupná a farma 
využívá k hnojení kompost. Kompost, který zraje přímo na farmě, je z organických zbytků z celého okolí, 
které však nesmí pocházet z domácností. Na rodinných pozemcích jsou dále pěstovány i luskoviny a 
meziplodiny, které mají zvýšit úrodnost půdy. 
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Propagace českého zemědělství Společností mladých agrárníků České republiky 

 
V rámci projektu Ministerstva Zemědělství – „Propagace venkova a příkladů dobrých projektů mladých 
zemědělců a mládeže na venkově“ se zástupci Společnosti mladých agrárníků České republiky zúčastní 
alespoň 10 akcí, na kterých budou prezentovat nejen činnost SMA ČR, ale především se zaměří na 
propagaci zemědělské činnosti a trávení volného času na českém venkově. Prostřednictvím deskových her 
a křížovek se děti budou moci seznámit se zvířaty chovanými na statku a s ostatními specifikami 
zemědělské činnosti. Pro větší děti a „dospěláky“ bude dále připravena poznávačka zemědělských plodin 
ať již z oblasti zrnin či objemných krmiv doplněných o informace o jejich pěstování.  
Asi nejoblíbenější formou poznávání zemědělských plodin se bude těšit ochutnávka různých způsobů 
zpracování zemědělských plodin. Zájmem není podporovat „zdravou výživu“, nýbrž ukázat i jiné možnosti 
zpracování například zrnin než pouze jako krmivo pro hospodářská zvířata. Program „všechno sníme, když 
to smíme“ ukazuje pouze netradiční způsob zpracování tradičních surovin i s ohledem na tradiční českou 
kuchyni. 
Během května a června již proběhlo několik akci, kde se měli děti, jejich rodiče i ostatní měli možnost 
seznámit právě se stánkem SMA ČR a s jeho obsahem: 
 20. května se v rámci akce MendelGrass pořádané Ústavem výživy zvířat a pícninářství na pokusné 

stanici ve Vatíně zúčastnila SMA ČR a více o akci se dočtete v reportáži z akce 
 9. a 10. června se SMA ČR zúčastnila akce Naše pole 2015 a Den Zemědělce pořádané firmou Profi 

Press na prostorách Osevy v Nabočanech u Chrudimi. Tento polní den byl tradičně zaměřen na 
přehlídku polních pokusů různých plodin – pěstební způsoby, aplikace hnojiv, výživy, látek na 
ochranu před škůdci a chorobami, ale i přehlídku agro-techniky. V rámci ochutnávky naše krásné 
zaměstnankyně „servírovaly“ uvařenou a ochucenou pšenici, která může být například použita 
jako alternativní příloha, tři dny klíčené žito a naklíčená zelená čočka, která díky obsaženému 
zelenému barvivu - chlorofylu, svojí chutí připomíná sladký zelený hrášek Hlavními návštěvníky 
byla široká veřejnost z okolí Chrudimska, studenti středních zemědělských škol a učilišť (Střední 
škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim, Odborné učiliště Chroustovice, Střední škola 
zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad 
Orlicí, SPŠ potravinářská Pardubice a Střední škola zemědělská  a veterinární Lanškroun). Během 
dvou dnů navštívilo tento polní den podle slov organizátora přes 4 000 osob. 

 11. června se v Žabčicích konala akce nazvaná MendelAgro 2015, kterou pořádala Agronomická 
fakulta Mendelovy univerzity v Brně v kooperaci svých dvou ústavů na pokusných parcelkách 
školního zemědělského podniku. Hlavními účastníky byli studenti MENDELU, akademičtí i 
neakademičtí pracovníci AF MENDELU, široká i odborná veřejnost. Polní den byl přehlídkou 
pokusů rostlinné výroby zahrnující pokusné plodiny, plodiny „Seznamu doporučených odrůd“, ale i 
pokusy s výživou rostlin a ochranného charakteru. Akce se zúčastnilo více než 590 zájemců. Pro 
tento den byla v rámci doprovodného programu propagace činnosti SMA ČR připravena 
ochutnávka naklíčené vojtěšky a opět naklíčená zelená čočka a vařená pšenice. Většina 
návštěvníků stánku SMA ČR byli místy šokováni, protože znali tyto plodiny pouze v krmivářském 
kontextu. Po prvotní rezervovanosti k ochutnávce se mnozí i vraceli. Velmi je zaujala konzumace 
výhonků vojtěšky. Vojtěška byla naklíčena do fáze 6-ti denních výhonků. Mnozí návštěvníci si je 
pletli s řeřichou a nechtěli uvěřit, že konzumují vojtěšku. Ačkoliv je nutno podotknout, že se 
nejedná o žádný objev. Povědomí o konzumaci vojtěšky ve formě naklíčených výhonků je velmi 
staré. Také možnost konzumace uvařené a ochucené pšenice byla pro mnohé dost šokující. 
Nicméně si někteří uvědomili, že proti konzumaci krup (ječných) nic nemají a tato konzumace je 
nezaráží. A i slepice (na což někteří návštěvníci poukazovali ve spojitosti s pšenicí), jsou-li krmeny 
kvalitním zrnem, dávají dobrou snůšku, proč by tedy kvalitní zrno nemohlo být i kvalitní 
potravinou. Pečivo je také z pšenice a nikdo se nepozastavuje nad „zobáním“ pro slepice. Po 
prvotních „úsměvných“ slovních diskuzích, měla prezentace úspěch. Snad se podařilo poodkrýt a 
ukázat „skryté“ dary našeho zemědělství a přitáhnout nové zájemce. 
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 24. června se zástupci SMA ČR podíleli na doprovodném programu Kuličkiády, kterou v Brně na 
kluzišti za Lužánkami spolupořádala Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně spolu s 
Gymnáziem Hády, brněnskou hvězdárnou a planetáriem, Agritecem a ZV Troubskem. Akce určená 
pro mateřské, základní a střední školy ukázala, že i klasicky „venkovská“ zábava lze umístnit do 
betonových prostor velkých měst. Z ochutnávky byly zařazeny 6-ti denní výhonky vojtěšky, které 
se těšili největší oblibě u nejmenších dětí, ať již předkládané na chlebu či samostatně v kelímku. 
Starší děti pak ukázali, že i povědomí o zemědělských plodinách testovaných formou poznávačky, 
je velmi uspokojivé. 

 25. až 28. června se v rámci Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské 
techniky pořádané na brněnském výstavišti měla SMA ČR možnost prezentovat se stánkem přímo 
naproti velkému předvadišti celé čtyři dny. Umístnění bylo perfektní a proto i zájem o stánek byl 
pro zástupce SMA ČR vyčerpávající. Ochutnávka byla hlavním lákadlem nejen pro děti, ale i pro 
dospělé. Pro první den bylo k ochutnávce určeno naklíčené žito, vojtěškové výhonky a vařená 
cizrna, druhý den slaný pohankový pokrm se sýrem a slaninou, naklíčená čočka a žito, třetí den 
sladký jáhlový pokrm s nektarinkami a jablky oslazený pouze medem a naklíčená vojtěška a 
poslední den vařená a ochucená pšenice a naklíčené mungo. První den se na stánku zastavil mimo 
jiných i Ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka, který také ochutnal vojtěškové výhonky. 

Bohatá fotodokumentace je volně k dispozici ne webových stránkách http://www.smacr.cz/fotogalerie/ 
nebo na facebooku. 
Další akce, na kterých se můžete setkat s našimi zástupci, jsou uvedeny v Kalendáři akcí. Budeme se těšit. 
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AGRICUP 2015 

 
Po tentokrát již čtvrtečním prezidium SMA ČR se v Lobodicích na Přerovsku konal již 6. ročník turnaje 
Agricup. Turnaj se z malé akce rozrostl na setkání sportuchtivých zástupců zemědělských organizací a 
firem. Letos se na hřišti SK Sokol Lobodice sešlo 7 družstev (kolegové z Agro Sebranice měli ve svém 
mužstvu i jednu dámu ), lačných po hlavní ceně – sudu piva Zubr, který věnoval jeden ze sponzorů 
turnaje, Sport bar Baďa.  
Turnaje se po odstoupení mužstva PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců z důvodu nemoci zúčastnili 
mladí slovenští zemědělci (ASYF), mladí manažeři Zemědělského svazu ČR, Agropodnik Košetice, 
AGROCENTRUM ZS Stránecká Zhoř, výběr hvězd z Lobodic, Agro družstvo Sebranice a samozřejmě 
„domácí“ borci ze SMA ČR. Letos se z důvodů nedostatku času nezúčastnila tradiční mužstva z Mikropu 
Čebín a Agra pojišťovny.  
Hřiště v Lobodicích bylo velmi dobře připraveno, takže nás ani špatné dopolední počasí neodradilo. Po 
krátkém úvodním slovu prezidenta SMA ČR Petra Mahra a předsedy Zemědělské svazu ČR Martina Pýchy 
bylo potřeba instruovat kapitány všech družstev o pravidlech a herním plánu, tj. 2x12 minut, 5+1 hráč, 
házené auty, kopané rohy, střídání během hry, jako v hokeji. Vzhledem k velikosti hřišť (kresliči lajn se 
trochu unáhlili ) jsme se dohodli na herním konceptu 4 + 1. Všichni souhlasili a turnaj vypukl plnou silou. 
Na obou hřištích probíhaly líté boje mezi jednotlivými soupeři a brzy bylo jasné, že slovenští kolegové 
přijeli v perfektní formě, i když jich bylo jen 5. 
Každý měl možnost mezi zápasy využít možnosti občerstvení zdarma (sponzoři se letos činili ), nebo za 
úplatu. K dispozici byly klobásy, cigára, prase (stejky, guláš, kýty na grilu i ovar), malinovka, pivo a leckdo 
nepohrdl ani tvrdým alkoholem na rozehřátí a pro dobrou střeleckou formu  Zábava se rozjížděla, stejně 
tak střelci a brankáři. Bohužel našemu družstvu nebylo příliš přáno. Poté, co z časových důvodů nepřijel 
Petr Čech (nedostal dovolenou) a Petr Švancara (chystá akci v Brně) nám chyběl střelec i brankář. 
S přibývajícími zápasy a s nulou bodů na kontě jsme se s přítomnými kolegy ze SMA ČR shodli, že jako 
správní hostitelé musíme body rozdávat, aby všichni měli z návštěvy u nás radost . Dohodli jsme se, že 
některé z dalších setkání musíme věnovat „předzápasové“ přípravě . 
Jasným vítězem turnaje se stali mladí slovenští zemědělci (ASYF). Odvezli si sud piva a pozvali všechny 
přítomné na turnaj v malé kopané, který se bude v srpnu konat na Slovensku. Druzí skončili mladí 
manažeři Zemědělského svazu ČR, třetí Agro Sebranice, čtvrtí Baďa tým, pátí Agropodnik Košetice a šestí 
AGROCENTRUM ZS Stránecká Zhoř. Naše mužstvo SMA ČR nakonec skončilo na 7 místě a nyní zbývá, 
abychom v kanceláři vše v klidu rozebrali a připravili efektivnější strategii na příště   
Děkujeme sponzorům – Mikrop Čebín, Sport Bar Baďa, Agra Pojišťovna, David Smetana, Milan Kouřil, 
Agro Sebranice a další. Všichni přispěli ke zdárnému průběhu turnaje a podíleli se na dobré atmosféře.  
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RReeppoorrttáážžee  
  
 
Biofarma Sasov 
 
Poslední dubnový pátek jsme se před prezidiem sešli na farmě Sasov (www.biofarma.cz) u Josefa 
Sklenáře. Farmu navštěvujeme poměrně často, je to oblíbené místo k exkurzím, tak jsme se jeli podívat, 
co je nového, co se podařilo a co se chystám. Pan Sklenář nás přivítal stylově hned u brány na farmu, kde 
jsme se poměrně dlouho věnovali venkovnímu chovu prasat v rodinách. Jde o specialitu biofarmy Sasov, 
vždy několik matek tvoří s kancem rodinu. Selata jsou venku, celý den mohou rýt, jsou velmi sociální a 
v dobrém zdravotním stavu. 
Naše další kroky vedly kolem zahrady až k prostorám jatek a bourárny, kde probíhá masná výroba. Jde o 
produkt komunitního projektu, kdyby byly prostory dostavěny a vybaveny za příspěvky fanoušků farmy. 
Prostory jsou dimenzovány na pravidelný provoz (zabíjení býků a prasat, rozbourání masa, zpracování 
masa, výroba masných výrobků – paštiky, klobásy, párky, sádlo, balené maso apod.). Ve zpracovně masa 
jsme se seznámili s nutným vybavením – kutr, mlýnek, udírna apod.). 
Srdcem farmy je bioplynová stanice, chlouba pana Sklenáře. Navštívili jsme řídící velín, kde nám byl 
předveden systém řízení, i s možností dálkového přístupu. Motorová, hlučná sekce stála za návštěvu také, 
již proto, že někteří z kolegů jsou blázni do čehokoli mechanického . Samozřejmě jsme neopomněli 
vylézt na fermentory, dostalo se nám výkladu o provozu a ekonomice bioplynové stanice, rozproudila se 
čilá diskuze o výhodách a nevýhodách různých systémů a kapacit. Pan Sklenář nám také vysvětlil způsob 
využití odpadního tepla – v sušárně probíhá sušení na farmě pěstovaného konopí, část tepla je také 
využívána k sušení balíků trávy, které jsou sváženy ihned po zabalení z pole. Vrcholem návštěvy 
fermentorů bylo společné focení s bývalým prezidentem Klausem . 
Z fermentorů jsme se vydali na prohlídku odchovny selat. Chov prasat v ekologickém zemědělství je 
závislý na kvalitním certifikovaném krmivu, nelze nakupovat krmné směsi v konvenci, i kdyby byly 
sebelepší. Pan Sklenář experimentuje se složením krmných směsí, jeho plánem je využívat kvalitně a 
šetrně sušenou vojtěšku tak, aby neztrácela lístky. Pak je velmi vhodná pro tvorbu krmné směsi.    
Na závěr naší návštěvy jsme s panem Sklenářem diskutovali o současných možnostech zemědělství, 
ekonomice různých způsobů hospodaření, využití bioplynu a odpadního tepla apod. Návštěvu jsme 
zakončili obligátním nákupem ve faremním krámku a vyrazili na zasedání prezidia SMA ČR 
 
 
Pícninářský den ve Vatíně 
 
Dne 20.5.2015 se v rámci projektu Ministerstva 
Zemědělství – „Propagace venkova a příkladů 
dobrých projektů mladých zemědělců a mládeže na 
venkově“ uskutečnila první z plánovaných akcí 
tohoto projektu. S prezentací činnosti Společnosti 
mladých agrárníků České republiky jsme se 
zúčastnili polního dne „MendelGrass“ ve Vatíně. 
Organizátorem polního dne byla Agronomická 
fakulta Mendelovy univerzity v Brně.  
Naším cílem bylo šířit informace o činnosti 
Společnosti mladých agrárníků České republiky a 
nabídky vstupu do SMA ČR pro mladé a nadějné 
zemědělce, ale i propagace zemědělství mezi 
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širokou veřejností. Veřejnost často nevnímá zemědělskou činnost jako základní produkci potravinářských 
a krmivářských komodit, ale jako něco podřadného. Malé děti často nevědí, kde se berou potraviny a jak a 
odkud se dostanou do prodejny. V rámci silné urbanizace měst, odklonu od drobného zemědělství a 
stěhování z venkova do 
měst, nemají dnešní mladé 
generace představu, jak 
vypadají semena a obilky 
nejzákladnějších kulturních 
plodin zabezpečujících 
výživu populace a 
hospodářských zvířat.  
Na základě těchto 
negativních poznatků si vzal 
projekt za cíl propagovat 
zemědělství nejen mezi 
odbornou veřejností, ale 
zaměřit se i na širokou 
veřejnost. Aby bylo možno 
zaujmout tuto cílovou 
skupinu, byla mino jiné 
připravena interaktivní 
prezentace volně nazvaná 
„Všechno sníme, když to 
smíme“. Prezentace 
zahrnuje ochutnávky vybraných plodin dle zaměření akce (polní den, veletrh, výstava,…). Dále byly 
vytvořeny a postupně budou doplňovány informativní letáčky a didaktické pomůcky. 
Polní den „MendelGrass“ 2015 byl zaměřen na travní a jetelotravní porosty, travní pokusy, pokusy 
s výživou pšenice a řepky atd. V rámci prezentace „Všechno sníme, když to smíme“ byly zvoleny 
ochutnávky obilek pšenice, žita a semínek vojtěšky. Kulinářská úprava využívá netradiční použití, aby byla 
prezentace pro návštěvníky dostatečně zajímavá. Pšenice byla uvařena a ochucena a byla prezentována 
jako možnost alternativní přílohy nebo doplňku pokrmu. Žito bylo naklíčeno do fáze 3 denních výhonků. 
Návštěvníky překvapovala výrazná sladká chuť, která vzniká přirozeně během procesu nakličování. Žádná 
jiná chuťová korekce žita provedena nebyla. To co návštěvníci měli možnost ochutnat, vzniklo přirozeným 
procesem. Pro tuto zajímavost bylo žito zvoleno. Třetí ochutnávkou byla naklíčená vojtěška. Vojtěška je 
pro své obsahové látky významným zpestřením stravy. Předkládány byly návštěvníkům 6ti denní výhonky 
vojtěšky. Pro snazší manipulaci byly ochutnávky pšenice a žita předkládány v kelímku se lžičkou, zatímco 
výhonky vojtěšky na krajíci chleba na pomazánce z jogurtu. Pro většinu návštěvníků bylo toto užití 
vojtěšky naprostou senzací a způsobovalo živou diskusi nad plodinou i samým zemědělstvím. Komodity 
využívané na ochutnávky jsou komerčního původu, ve většině případů v bio kvalitě a vhodné pro 
potravinářské použití. Důraz je kladen na hygieničnost a zdravotní nezávadnost ochutnávek. Mimo 
ochutnávky byly na stánku SMA ČR i informativní letáčky „Jak na to“ a „Už to umím, už to vím“, ukázky 
některých meziproduktů krmiv, ale i „herní plán“ uvádějící základní popisy plodin našich významných 
kulturních plodin s možností přiřazení semínka/obilky odpovídající dané plodině. Dle našeho předpokladu 
činilo toto přiřazování mnohým návštěvníkům potíže.  
Hlavními návštěvníky byli studenti a akademičtí pracovníci Agronomické fakulty MENDELU, odborné firmy 
a široká veřejnost. Polní den „MendelGrass“ navštívilo podle slov organizátora asi 170 osob. 
Tato akce byla první, další byly například součástí Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské 
techniky na brněnském výstavišti 25. až 28.6. 2015, a dále budou součástí Jihomoravských dožínek v Brně 
30. 8. 2015 nebo Dne zemědělce v Kámeni u Pelhřimova 16. a 17.9.2015. Budeme se těšit, že se za námi 
přijdete podívat a třeba i ochutnat, co jste ještě nejedli. 
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Návštěvy na dvou farmách na Pardubicku 
 
Již tradiční „páteční“ prezidium SMA ČR se konalo 29. května na pardubicku. Exkurze nás zavedla na 
statek Uhersko (www.statekuhersko.cz), kde nás majitel Jan Novák provedl celým provozem. Farma je 
velmi specifická, hospodaří se zde v prostorách bývalého statku Kinských, kteří jej však údajně prohráli v 

kartách s příslušníkem rodu Thurn Taxisů. Statek je nádherně opraven a aktivně využíván.  
Pan Novák obhospodařuje cca 300 ha zemědělské půdy se zaměřením na produkci potravinářské pšenice 
pro pekárnu, sladovnického ječmene pro tuzemské pivovary, krmení pro dobytek a biomasu (slámu, seno, 
rákos...) pro vlastní výrobnu topných peletek. Obilí je po žních uskladněno a poté dle potřeby postupně 
odváženo do mlýna Janderov na semletí, farma zpět odebírá mouku na výrobu pekařských výrobků. 
Pěstují i další obilniny – oves na krmení telat a koní, proso je na prodej drobnochovatelům vzácného 
ptactva. 
Živočišná výroba je soustředěna na chov dobytka a prasat. Chovají zde jalovice skotu plemene 
Montbeliarde s mléčnomasnou užitkovostí. Mléko je zpracováváno ve faremní sýrárně na výrobu tvarohu, 
sýrů a dalších mléčných výrobků. Dojnice jsou chovány na volno ve výbězích s přístupem na pastvu. Dojící 
systém je automatický, využíván je dojící robot. Mlékárna denně zpracovává cca 600 litrů mléka. Krmení 
pro dobytek je kompletně z vlastních zdrojů: základem krmné dávky jsou silážní kukuřice, vojtěška a 
kvalitní luční seno jsou spolu s mačkaným obilím.  
Prasata jsou chována na slámě v kotcích po 5 až 10 kusech a jsou vykrmována výhradně šrotem z vlastní 
produkce (kukuřice, ječmen, pšenice, oves). K tomu také dostávají na přilepšenou vyřazené neprodané 
pečivo z pekárny. Selátka majitel farmy nakupuje od okolních chovatelů z okolí ve váze 25 kg a dokrmuje 
je do porážkové hmotnosti 120 kg. Jsou porážena na jatkách v sousední obci Jaroslav v malém řeznictví, 
které je pod neustálým dohledem Krajské veterinární správy. Odtud se připravené vepřové půlky dovážejí 
k zákazníkům do Černé za Bory, kde se vydávají v podobě vepřových půle, dle přání i naporcované.  
Zajímavostí je výroba energetických peletek z vlastního materiálu. Peletky jsou využívány k vytápění 
objektů ve speciálních kotlích,  kde hoří s výhřevností podobnou uhlí. Vyrábějí se ze suché slámy nebo 
sena z trav rákosovitého typu. Sláma se nejprve slisuje do velkých balíků a odveze z pole do skladu. Balíky 
materiálu (sláma, vojtěška, seno apod.), jsou vkládány do drtiče, který z nich naseká drobné kousky, a ty 
se pak protlačuji přes lisovací matricí a vznikají malé granulky. Přísun hmoty je automatický, hmota 
v zásobníku postačuje až na týden nepřerušeného provozu. Peletky jsou v rámci služeb vyráběny i pro 
okolní zemědělce a firmy. 
Ze statku Uhersko jsme se přesunuli na farmu manželů Komárkových v Kolodějích. Chovají zde 1850 
prasat (3 budovy po 650 prasatech) ve výkrmu. Selátka jsou dovážena z Dánska, protože v podmínkách ČR 
je složité zajistit dodavatele, který by odpovídal vysokým standardům chovu na farmě Komárkových. 
Prohlédli jsme si prostory výkrmny a zázemí, diskutovali jsme o způsobu uskladňování kejdy (vaková nádrž 
s možností rozvozu kejdy na zemědělskou půdu). Většina krmivové základny pochází z vlastních zdrojů, 
farma obhospodařuje ornou půdu, kde jsou pěstovány obilniny na výrobu krmných směsí. 
Samotné jednání prezidia SMA ČR se neslo v duchu diskuzí o přípravě bodovacích kritérií pro opatření 
Zahájení činnosti mladých zemědělců (ZČMZ) a Investice do zemědělského majetku. Diskuze byla velmi 
bohatá, snažili jsme se v bodovacích kritériích najít kompromis mezi jednotlivými body tak, aby nebyli 
diskriminování mladí zemědělci v žádném oboru. 
 
 

 
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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JJssmmee  nnaa  vvaaššíí  ssttrraanněě  

 
V květnu a červnu probíhala velmi ostrá jednání (oficiální i neoficiální) na MZe o budoucí podobě 
jednotlivých opatření v rámci schváleného PRV 2014-2020. V průběhu jednání bylo čím dál jasnější, že 
podpora z PRV je Ministerstvem zemědělství ČR zamýšlena velmi často pro velké podniky a ty menší a 
hlavně malé nebudou mít příliš šancí. Neustále se řeší pojmy jako „ekonomická efektivita“, „finanční 
zdraví“, zavádí se dokonce bodovací kritérium za počet zaměstnanců, což by dále nahrávalo velkým 
podnikům s množstvím zaměstnanců v přidružených provozech. Neustále proklamovaná podpora malým 
projektům (zmiňovaná např. i v tiskové zprávě MZe již někdy v roce 2011 či 2012), krátkým 
zpracovatelským řetězcům apod. zůstává pouze v rovině slov a proklamací.  
Zástupci 11 nevládních organizací v čele s Asociací soukromého zemědělství se tedy dohodli na přípravě 
tiskové zprávy (TZ), která by na tyto nešvary upozornila. TZ otiskujeme v plném znění níže, pod ní najdete 
také velmi rychlou reakci MZe. Netřeba poukazovat na zjevné polopravdy v textu MZe, obrázek si prosím 
udělejte sami. Malé projekty nenavrhovalo MZe, ale ASZ s podporou SMA ČR, navíc jsme si jisti, že by o 
malé projekty do 1 mil. Kč byl velký zájem. 
Bojujeme z Vás a jsme na Vaší straně. Budeme rádi za Vaše reakce, připomínky, návrhy apod.  
 
Text TZ 12 nevládních organizací:  

Zástupci 12 nevládních organizací požadují změnu dotačních podmínek 
v Programu rozvoje venkova  

V současné době vrcholí nastavení nejdůležitějších národních podmínek Programu rozvoje venkova na 
období 2014 – 2020. Zástupci dvanácti nevládních organizací však sledují současné návrhy a postoje 
Ministerstva zemědělství, týkající se výše uvedeného nastavení, s velkými obavami. Zcela se z nich totiž 
vytrácí hlavní smysl podpor, které by měly prioritně dopomoci ke skutečnému rozvoji venkova a 
udržitelného zemědělství. 
Ministrem zemědělství Marianem Jurečkou předem deklarované výrazné upřednostnění menších 
projektů a s tím souvisejících zjednodušených podmínek, které budou znamenat přínos pro venkov, 
zůstává reálně pouze v rovině slibů, stejně jako podpora ekologického zemědělství a znevýhodněných 
oblastí (LFA). Navrhovaná podpora projektů do 1 milionu Kč ve výši pouhých 10% z celkové obálky 
přesahující ve startovním kole příjmu žádostí částku 3,2 miliardy Kč na více než 19 tisíc zemědělců 
s velikostí do 150 hektarů (dle informace z ČSÚ) není dostatečná. Stejně tak schází výrazná preference 
v rámci bodového zvýhodnění projektům do 5 či 10 milionů Kč, které budou tvořit těžiště podpor v rámci 
PRV. Naopak je na základě lobbistických tlaků protlačován neadekvátní prostor pro gigantické projekty (až 
do 150 milionů korun), které budou v budoucnu často další zátěží pro dané území, tj. obec i krajinu a 
nemohou nijak pozitivně pomoci ke zlepšení současných problémů, které ve zprůmyslněném zemědělství 
a na vylidněném venkově dlouhodobě panují.  
„Naše asociace společně s celou řadou dalších nevládních organizací zastává dlouhodobě názor, že 
obzvláště na venkově je třeba cílit veškerá opatření na rozvoj malého a středního podnikání, a to tak, aby 
finanční prostředky byly použity v konkrétních regionech a násobily svůj efekt využitím mezi co nejvíce 
subjektů. A to podpora obřích projektů nesplňuje,“ řekl předseda ASZ ČR Josef Stehlík. Aktuální nastavení 
nových podmínek Programu rozvoje venkova 2014-2020 proto signatáři této zprávy považují za 
nedostatečně projednané a nepřipravené a požadují jejich změnu ve prospěch skutečného rozvoje 
venkova, postavené na podpoře malého a středního podnikání.   
 
Asociace soukromého zemědělství ČR, Česká biskupská konference, Českomoravský svaz zemědělských 
podnikatelů, Český svaz ochránců přírody, Národní síť místních akčních skupin ČR, Sdružení vlastníků 
obecních a soukromých lesů v ČR, Společnost mladých agrárníků ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz 
marginálních oblastí, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, PRO-BIO Svaz ekologických 
zemědělců  
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Reakce MZe: 
 
Ministerstvo zemědělství navrhlo rozčlenění investic Programu rozvoje venkova (PRV) do tří obálek: 

 0 až 1 milion korun – žadatel s plochou do 150 ha, 

 0 až 5 milionů korun – žadatel bez omezení velikosti pozemku 

 nad 5 do 150 milionů korun – žadatel bez omezení velikosti pozemku. 
Při žádosti do alokace 0 až 5 milionů a nad 5 milionů korun platí, že pokud je bodový součet stejný, pak se 
postupuje od nejmenšího projektu k největšímu. Jde tedy evidentně o zvýhodnění malých a středních 
podnikatelů. Navíc se jedná o návrh. Po příjmu žádostí jsme připraveni upravit alokace v rámci PRV.  
Zavádíme zcela novou speciální obálku pro malé zemědělce, kteří nebudou muset předkládat posouzení 
finančního zdraví podniku. Je potřeba si uvědomit, že i malý zemědělec, potřebuje na opravu stájí pro 50 
až 100 krav částku vyšší než 5 milionů korun. I tito zemědělci si tedy mohou “sáhnout“ na peníze z obálky 
5 až 150 milionů. 
Ministerstvo zemědělství ponechalo v rámci nastavení PRV i podporu na projekty až do 150 milionů 
korun. A to proto, že jsou zde i chovatelé, kteří potřebují na investice do rozvoje a úprav svých 
podniků desítky milionů korun. 
Průměrná velikost projektů za posledních sedm let dosáhla 1,7 milionu korun, takže všechny tři uvedené 
obálky jsou dostupné pro malé a střední zemědělce. 
Dosud nemohli zemědělci kombinovat dotaci z Programu rozvoje venkova s úvěry z dotací úroků z úvěrů. 
Nově v rámci PRV 2014 - 2020 je zemědělcům umožněno tyto dvě formy dotace kombinovat. Zemědělec 
si tak může na financování části investice vzít úvěr s dotací úroků z úvěrů od Podpůrného garančního 
rolnického a lesnického fondu (PGRLF) a na zbytek investice mu může být poskytnuta dotace z PRV. Dále 
nově dochází ke snížení úrokového zatížení příjemců podpory ve formě dotace úroků z úvěrů, a to tím 
způsobem, že klesne z 1 % na 0,5 %. Ministerstvo zemědělství navíc navrhlo v rámci jednání s Asociací 
soukromého zemědělství (ASZ) možnost poskytovat od PGRLF úvěry pro malé a začínající zemědělce, kteří 
mnohdy nemohou na úvěr od banky dosáhnout. To však vedeni ASZ z nepochopitelných důvodů odmítlo. 
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TTéémmaa  ččííssllaa  
 
Zahájení činnosti mladých zemědělců (ZČMZ) 
 
V květnu 2015 byl schválen český návrh Programu rozvoje venkova (PRV) 2014-2020. Jeho součástí je i 
opatření ZČMZ. Projdeme si teď základní body, které určují charakter tohoto opatření, upozorníme na 
důležité části a na změny oproti období 2007-2013 
Základní podmínky: 

 výdaje do ŽV a RV vedoucí k zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců prostřednictvím 
podpory realizace podnikatelského plánu (PP). Nemůže se tedy přihlásit mladý rybář, mladý lesník, 
chovatel kožešinové zvěře apod. 

 žadatel zahajuje činnost poprvé, pokud není déle než 24 měsíců před zaregistrováním Žádosti o 
dotaci evidován jako zemědělský podnikatel. Jde o registraci zemědělského podnikatele, nikoli 
klasický živnostenský list! 

Druh podpory: 

 přímá nevratná dotace na realizaci podnikatelského plánu 

 vyplacena ve třech splátkách: 1. po podpisu Dohody se SZIF (50 % dotace), 2. po uplynutí druhého 
roku realizace PP (45 % dotace), 3. po realizaci celého PP, tj. po 4 letech (5 % dotace) 

Žadatel: 

 mladý zemědělec (ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci 18-40 let), tj. v roce podání žádosti mu 
nesmí být 41 

 dosáhl minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne 

 zahajuje zemědělskou činnost poprvé 
Omezení: 

 pouze pro mikropodniky a malé podniky 

 zpracování a předložení PP na 4 roky od podpisu Dohody o poskytnutí dotace 

 nelze žádat na území Prahy 

 realizace PP musí být zahájena do 9 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace 

 žadatel splní definici aktivního zemědělce do 18 měsíců od zahájení činnosti, tj. od podpisu 
Dohody o poskytnutí dotace 

 žadatel plní minimální zemědělskou kvalifikaci, případně si ji do 36 měsíců od podpisu Dohody o 
poskytnutí dotace doplní. Jde zde o absolvování kurzu zemědělského minima v rozsahu 300 hod. 
na středních zemědělských školách 

 pro vstup do opatření je nutné splnit tzv. minimální a maximální velikost podniku. Jde o soubor 
údajů, které vyhodnocuje excelová tabulka (počet hektarů, počet zvířat). Tabulka je zpracována 
pro všechny možnosti a kombinace hospodaření 

 žadatel (v případě právnické osoby fyzická osoba plnící funkci statutárního orgánu) nebyl 
příjemcem dotace ZČMZ  období 2007-2013 

 v případě, že je žadatelem právnická osoba, musí být tato řízena fyzickou osobou, která dosáhla ke 
dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18-40 let (nedosáhla věku 41 let), dosáhla minimální 
zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne, poprvé v této právnické osobě 
plní funkci statutárního orgánu a podílí se na základním kapitálu ze 100 % 

Preferované projekty: 

 realizovány v určité specifické oblasti ČR: LFA, oblasti s ekonomickým omezením (s vyšší 
nezaměstnaností) 

 zaměřeny na vybrané druhy výroby: ekologické zemědělství, pěstování ovoce, zeleniny, brambor, 
léčivých a kořenových rostlin (LAKR) a živočišná výroba, zpracování produkce 

 jejichž realizací nedojde k záboru zemědělské půdy 
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 jejichž součástí je úplné nebo částečné převzetí farmy jiného zemědělce 

 jejichž součástí je významné rozšíření zemědělského podniku žadatele  
Z těchto podkladů vyplývají tzv. preferenční kritéria. Jde o bodovací kritéria k roztřídění projektů. 
Vzhledem k očekávanému velkému převisu počtu projektů nad množstvím peněz budou podrobné 
studium preferenčních kritérií stěžejní pro úspěšné vyhodnocení Žádosti o dotaci 
Základní požadavky na podnikatelský plán (PP) 

 počáteční situace žadatele 

 milníky a cíle pro rozvoj činnosti zemědělského podniku 

 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 

obsahem podnikatelského plánu mohou být: 

 zemědělské stavby a technologie pro živočišnou výrobu (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, 
koz, drůbeže, králíků a/nebo koní) 

 zemědělské stavby a technologie pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci včetně nosných 
konstrukcí v sadech a chmelnicích a dále protikroupových systémů a sítí na ochranu proti ptactvu v 
sadech a vinicích 

 speciální mobilní stroje pro zemědělskou výrobu (sem bohužel nepatří traktory) 

 úprava a zpracování vlastní produkce zemědělské výroby (výrobní proces se musí týkat zpracování 
surovin uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU a rovněž výstupní produkt musí být v této 
příloze uveden) 

 nákup zemědělských nemovitostí (např. půda) 

 nákup hospodářských zvířat (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a/nebo koní) 

 nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku 

 nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku   
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KKaalleennddáářř  aakkccíí    
 

Selské slavnosti v Přelovicích aneb „vesnická zábava pro celou rodinu“ 15. srpen 2015 

- již 6. ročník pro zájemce o zemědělskou techniku pocházející v tovární výroby, ale také z domácí dílny 
- na programu dne jsou nejen soutěže strojů, ale také doprovodný program zaměřený na krásy české 
myslivosti, rybářství či včelařství, řemeslnou výrobou či ukázku výcviku policejních psů 
- Selské slavnosti nejsou určeny pouze pro tatínky, ale i pro maminky, které si mohou prohlédnout a 
nakoupit na jarmarku a pro děti, které se mohou „vyřádit“ v dětském parku  
 
 

Fořtův den           15. srpen 2015 

- ve SKI areálu v Červené Vodě se bude konat již 5. ročník myslivecké slavnosti zaměřené na propagaci 
volnočasových aktivit na venkově, bude ukázka dravců, kynologie, výstava trofejí, fotografií, budou se 
vařit zvěřinové speciality 
- na akci se budou podílet i zástupci SMA ČR, kteří na stánku budou prezentovat netradičně zpracované 
tradiční plodiny formou ochutnávek, nebo na základě deskových her a křížovek se budou dětem snažit 
přiblížit život na statku 
 
 

Země Živitelka               27.8. – 1.9. 2015 

- tradiční akce slaví letos již 42. výročí a bude zaměřena na obnovu a rozvoj venkova, rostlinnou a 
živočišnou výrobu, zemědělskou techniku, potravinářskou výrobu, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví 
a pěstitelství apod. 
- výstava je pořádána ve spolupráci s MZe, MMR, AK ČR, ZS ČR a Potravinářskou komorou ČR, zástupci 
SMA ČR se zúčastní s programem propagace českého zemědělství i s ochutnávkou několika zemědělských 
plodin (např. vařená ochucená pšenice, jáhlový pokrm na sladko, mungo, klíčený mix na chlebu - vojtěška, 
hořčice, pískavice) 
- v rámci akce se budou konat i Národní dožínky, soutěž ZLATÝ KLAS a jiné 
 
 

Jihomoravské dožínky 2015        30. srpen 2015 

- na brněnských náměstích se budou moci poslední prázdninovou neděli zájemci seznámit s pestrou 
paletou hospodářských zvířat, řemesel, technikou a výrobků spojených se zemědělskou tématikou 
- na stánku SMA ČR bude prezentována ochutnávka několika zemědělských plodin (např. klíčená mungo, 
vařená a ochucená cizrna nebo pšenice), pro děti budou k dispozici hry a křížovky, pro dospělé bude 
připravena poznávačka polních plodin 
 
 

Den Zemědělce            16. a 17. září 2015 

- tato společensko-zemědělská slavnost je v současnosti nejnavštěvovanější polní výstavou, jejíž doménou 
je aktivní předvádění zemědělských strojů a technologií v praktických podmínkách okolí Kámene u 
Pelhřimova 
- na stánku SMA ČR bude prezentována ochutnávka např. naklíčená čočka, vařená ochucená pšenice, 
pražená cizrna, mungo výhonky, pomazánka ze žita na chlebu nebo vojtěška, společně s programem pro 
děti a jejich rodiče 
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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 
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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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ochsen  
 
Staráme se o staré vysokokmenné ovocné sady a nové každoročně vysazujeme, revitalizujeme staré 
krajinotvorné vinohrady, spolupracujeme na péči o Přírodní památku Trávní dvůr a rozvíjíme nejrůznější 
přeshraniční projekty od obnovy staré železniční trati po smířování mezi původními obyvateli vyhnanými 
před 70 lety a našimi současnými sousedy. Primárně prodáváme čerstvé ovoce – meruňky, švestky, 
ryngle, broskve, třešně, hrušky a jablka. Zároveň zbylé nebo tržně nevhodné ovoce zpracováváme – 
sušíme, moštujeme, vyrábíme povidla, zavařeniny, kompoty. 
 
Kontakt: Tomáš I. Fénix 
Tel.: +420 608 978 148 
e-mail: office@ochsen.cz 
www.ochsen.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, Lucie Melišová 

 
Text neprošel jazykovou korekturou 
29.6.2015

28 

© foto Milan Kouřil 

mailto:hanka@hempoint.cz
mailto:office@ochsen.cz
mailto:kouril@smacr.cz
mailto:balabanova@smacr.cz


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

                                                                                            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 
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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. 


