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

                                                                                            www.smacr.cz, smacr@smacr.cz 
 

ČČAASSOOPPIISS  SSMMAA  ČČRR   5 
říjen 2015   

 
 
 
 
 
Co se událo 
Reportáž 
Téma čísla 
Kalendář akcí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportáž:  Podzimní aktuality 2015 

Téma čísla: Sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni 
 

 

 

 



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

                                                                                            www.smacr.cz, smacr@smacr.cz 
 

EEddiittoorriiááll    

 
Vážené členky a členové SMA ČR, 
 
podzimní práce jsou z většiny za námi a tak je teď chvilka času zastavit se a podívat se do našeho 
časopisu, co se za uplynulé dva měsíce odehrálo. 
 
V září naši zaměstnanci odučili několik seminářů po celé České republice, jejichž tématem byly aktuální 
pravidla Programu rozvoje venkova pro období 2014 – 2020 a také se zúčastnili několika jednání 
v Bruselu. Náš zástupce byl v říjnu odvolán z poradního sboru ministra zemědělství a byli jsme na 2 akcí, 
kde jsme propagovali české zemědělství. 
 
Velkým organizačním „oříškem“ pro nás byla mezinárodní konference „Výměna know-how a zkušeností 
mezi mladými lidmi na venkově“, která proběhla koncem října a dopadla velmi úspěšně. Ti, kteří se 
nemohli osobně podívat na její průběh, nemusí smutnit – její průběh je popsaný v tématu časopisu a 
bohatá fotogalerie je na našem facebooku a na webových stránkách. 
 
Jen o pár dní později se uskutečnily vícedenní tradiční Podzimní aktuality, protentokrát na Beskydsku. 
Počasí se vydařilo a tak si to rodiče i děti užili. Farmy byly pěkné a lidé, kteří nás tam provázeli, velmi 
příjemní. Příště se můžeme podívat třeba i k Vám – propagace Vašeho zaměření a produkce je jedna 
z výhod členství ve Společnosti mladých agrárníků České republiky, stačí se nám ozvat  
 
Stále se účastníme různých jednání na MZe, antibyrokratických komisí a pracovních skupin a o jejich 
výsledcích Vás můžeme seznámit třeba na jednání Prezidia SMA ČR, které se koná vždy poslední pátek 
v měsíci. 
 
Příjemné počtení a buďte s námi   
 

 
Za redakci  

 
Marie Balabánová 

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

Vážení čtenáři, členové a přátelé SMA, zemědělci, 
rád bych jako obvykle v tomto sloupku zhodnotil uplynulé období. Podzimní měsíce byly po nás všechny 
velmi hektické. Zúčastnili jsme se dvou velkých zemědělských akcí – v září Země Živitelky v Českých 
Budějovicích a v říjnu výstavy Zemědělec v Lysé nad Labem. V obou případech jsme prezentovali naši 
společnost a některé z Vás, našich členů, připravovali jsme ochutnávky tradičních i netradičních potravin,  
pořádali drobné soutěže pro děti a byli připraveni na konzultace a rady týkající se zemědělství. Vzhledem 
k nadcházejícímu termínu pro podávání žádostí v novém kole Programu rozvoje venkova jsme zodpovídali 
zejména dotazy týkající se této oblasti.  
Ve dnech 23. a 24. října jsme v prostorách Mendelovy univerzity v Brně uspořádali mezinárodní 
konferenci nazvanou Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově. Jejím cílem bylo 
prezentovat příklady dobré praxe a seznámit účastníky nejen s projekty a zkušenostmi zemědělců, ale i 
nevládních organizací, místních akčních skupin a dalších organizací působících ve venkovském prostoru a 
také pomoci navázat kontakty mezi jednotlivými stranami pro případnou další spolupráci. Konference se 
zúčastnila asi stovka zájemců a přednášejících, z toho 15 ze zahraničí, a to ze Slovenska, Polska, Maďarska 
a Estonska. Podle nadšených ohlasů lektorů i zúčastněných po ukončení konference považujeme celou 
akci za výjimečně zdařilou. Chtěl bych tímto velmi poděkovat všem, kdož se na její přípravě podíleli, 
jmenovitě Ing. Milanu Kouřilovi za prvotní myšlenku, zajištění financování, přípravu a moderování, Ing. 
Marii Balabánové, Ing. Šárce Hoškové, Ing. Lucii Melišové a Ing. Hance Pecinové za organizaci, přípravu a 
zajištění celého chodu konference, vedení Agronomické fakulty za možnost pořádání na jejich půdě a také 
Ministerstvu zemědělství a všem sponzorům za finanční příspěvky.  
Vzhledem k úspěchu, jaký konference měla, plánujeme její konání i v dalším roce, tentokrát bude 
tématem podpora zemědělců v programu Zahájení činnosti mladého zemědělce. I zde počítáme se 
zahraniční účastí a sdílením zkušeností farmářů z jiných zemí.  

 
K poslednímu říjnu jsme jako organizace podali žádost k Mze o podporu NNO pro rok 2016. Chceme 
pokračovat ve stejných činnostech jako dosud, v pořádání seminářů, workshopů, propagačních akcí a 
dalších projektů vedoucích ke zlepšení informovanosti a předávání znalostí a zkušeností.  
Na konci října jsme se opět s některými z Vás sešli na pravidelné akci nazvané Podzimní aktuality. Je to 
způsob, jakým si lze užít volno aktivně a poznat při tom nové věci. Zúčastnit se může každý člen SMA 
s celou rodinou. Letošní ročník se konal v Beskydech, v prostředí barevných kopců, lesů a pastvin plných 
zvířat. V rámci Aktualit jsme navštívili několik farem s různým zaměřením, ať už se jednalo o pěstování 
obilovin či zeleniny nebo chov zvířat – krav s mléčnou i masnou produkcí, dojených koz, výkrmny krůt a 
prasat a mnoho dalších. Všechny exkurze byly zajímavé a přinesly nám nové poznatky. Děkuji tímto všem, 
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kdož nás přivítali na svém hospodářství a umožnili nám nahlédnout do svých stájí, zpracoven a dalších 
prostor.  
Na Aktualitách jsme si znovu ověřili jednu skutečnost – při nestabilních výkupních cenách takových 
komodit, jako je mléko, je zpracování prvotních surovin do finálního výrobku jednou (a možná zásadní) 
z možností, jak učinit farmu stabilnější a nezávislou na cenách odběratelů. V současné době klesla cena 
mléka, a to jak ta výkupní, tak i cena v obchodech. Ceny mléčných výrobků však zůstaly na stejné úrovni, 
což potvrzuje předchozí větu.  
Jedním ze zásadních témat posledních měsíců v řadách zemědělců je téma dotačního titulu Zahájení 
činnosti mladého zemědělce (ZČMZ). Všichni netrpělivě čekáme na dokončení pravidel pro podání 
žádosti. S MZe jednáme o začlenění našich připomínek do pravidel tak, aby korespondovaly s novým 
schváleným PRV a byly jednodušší pro farmáře a nezatěžovaly je zbytečnou administrativou. Bohužel, 
vzhledem k tomu, že k programu mají a chtějí něco říci i další strany a SZIF jako jeden z hlavních partnerů 
jednání je maximálně vytížen administrací žádostí podávaných v prvním kole nového PRV, jsou jednání 
pomalá. Navrhovali jsme navíc možnost posunout vyhlášení této operace na úplný začátek roku (leden, 
maximálně únor), ale podle vyjádření MZe to velmi pravděpodobně nebude možné. Přesto jsme již teď 
připraveni poskytnout členům i nečlenům pomoc formou zpřístupnění dostupných informací a rady nebo 
(po dokončení a uveřejnění Pravidel) také zpracování projektu.  
Poslední aktualitou z dění ve společnosti je změna projektového manažera. K 31.10. jsme ukončili 
vzájemnou spolupráci s Ing. Milanem Kouřilem. Rád bych mu zde poděkoval za dva roky, které u nás 
strávil, za propagaci SMA nejen v České republice, ale i v zahraničí v rámci pracovních skupin CEJA a 
dalších aktivitách, za jeho pečlivou práci při komunikaci s MZe a přípravu podkladů a připomínek 
k dotačním titulům, za mnoho seminářů, které připravil a lektoroval. Přeji mu mnoho štěstí a úspěch 
v osobním i pracovním životě a doufám, že s námi zůstane jako jeden z našich členů. Jeho pracovní 
agendu od 1. listopadu přebírá Ing. Lenka Táborská, přeju tímto i jí mnoho energie a zdaru.  
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CCoo  ssee  uuddáálloo  
 
Účast zástupců SMA ČR na volbách do CEJA  
 
Ve dnech 6. až 9. září 2015 se zástupci Společnosti mladých agrárníků ČR Tomáš Fénix a Milan Kouřil 
zúčastnili dvou akcí: konference „New Challenges, New Generation“ pořádané ve spolupráci DG Agri a 
CEJA a voleb do prezidia CEJA. Obě akce se konaly v rámci mezinárodní výstavy „Expo 2015“ v Miláně. 
Večerní jednání 6. září bylo věnováno diskuzi zástupců členských států CEJA týkající se nadcházející volby 
do prezidia CEJA. Představili se nám kandidáti do prezidia CEJA (Alicia Jerutty, Paola del Castillo, Alan 
Jagoe, Janes Maas, Juha Tenho, Marcyn Adamczyk a Radek Nienartowicz), diskuzi vedl končící prezident 
CEJA Matteo Bartolini. Stručně zhodnotil činnost organizace za uplynulé dva roky. Jednání byly přítomni 
zástupci zemí V4 (ČR, SR, Polsko a Maďarsko). Zhodnotili jsme tipy jednotlivých organizací a vedli jednáno 
o naší pozici pro zmíněné volby.  
V pondělí Tassos Haniotis (DG Agri) uvítal účastníky konference. Ve svém příspěvku „The human capital in 
EU agriculture: challenges ahead, key questions for the future“ se věnoval významu lidského kapitálu na 
rozvoj a budoucnost zemědělství v EU. Jedním z důležitých budoucích kroků je např. připravovaná 
transatlantická dohoda mezi EU a USA „Transatlantic Trade and Investment Partnership“ (TTIP). Jde o 
novou dohodu mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií, která si klade za cíl plně liberalizovat 
vzájemný obchod a investice. Vyjednávání o dohodě byla zahájena v červenci 2013 a očekává se, že 
budou úspěšně završena v horizontu dvou let. TTIP je postavena na skutečnosti, že USA a EU jsou těmi 
největšími světovými obchodníky i investory obecně, sobě navzájem i pro většinu třetích zemí. Celková 
obchodní výměna mezi EU a USA dosáhla v roce 2011 hodnoty 702,6 miliard euro. Každý den mezi EU a 
USA probíhá obchod se zbožím a službami za 2 mld. EUR. Vzájemné přímé investice dosahují výše téměř 3 
biliony euro. V současné době EU a USA společně vytváří téměř polovinu světového HDP (celkem 47 % - 
EU přes 25 %, USA přes 21 %) a skoro třetinu objemu celkového světového obchodu (EU 17 % a USA 13,4 
%). Společný obchodní blok EU a USA s jednotnými a vzájemně uznávanými standardy bude mít vysoké 
šance stát se referencí pro globální technologické standardy. Společný regulatorní rámec založený na 
sdílených hodnotách napomůže k posílení těchto hodnot a ke zvýšení možnosti sdílené hodnoty jako je 
demokracie, svoboda, ale i např. respekt k životnímu prostředí, ochraně zdraví, atd. celosvětově 
prosazovat. 
Dalšími důležitými budoucími kroky ve vztahu k zemědělství jsou klimatická změna, výzvy směrem ke 
kvalitě potravin, ochrana životního prostředí a zdrojů apod.  

1. diskuzní panel  
Marie-Jose Zondagová (Ecorys) se věnovala prezentaci projektu „Exchange programme for young 
farmers“ (Výměnný program pro mladé zemědělce). Na základě předchozích zkušeností se ukazuje, že 
návštěvy farem a výměnné programy jsou velmi efektivní z hlediska předávání zkušeností a vzdělávání. 
Problémy jsou s délkou těchto výměnných programů, protože mladí farmář, kteří již hospodaří, se 
nemohou vzdálit ze své farmy na více dní. Chybí volný čas nebo možnost náhrady, kdyby chtěli odjet. 
Stáže také často probíhají ve vegetační sezoně, kdy není možné z pracovních důvodů se z farmy vzdálit.  
Aldo Longo (DG Agri) prezentoval program Horizon 2020, což je rámcový program EU pro výzkum a 
inovace na období 2014–2020, určující rámec pro unijní podporu výzkumných a inovačních činností. 
Sestává z těchto částí: 
I. Vynikající věda (Excellent Science) 
II. Vedoucí postavení průmyslu (Industrial Leadership) 
III. Společenské výzvy (Societal Challenges) 
IV. Šíření excelence a rozšiřování účasti (Spreading Excellence and Widening Participation) 
V. Věda se společností a pro společnost (Science with and for Society) 
VI. Nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska (Non-nuclear Direct Actions of the Joint 
Research Centre) 
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VII. Evropský inovační a technologický institut (The European Institute of Innovation and Technology) 
Program H2020 doplňuje program EURATOM (který je nedílnou součástí H2020).    

2. Diskuzní panel  
Ve 2. diskuzním panelu „Globalizace v zemědělském sektoru – šance a ohrožení“ (“Chances and risks of 
the globalization in the agricultural sector”) se diskuze zúčastnili Jean Feyder (bývalý vyslanec 
Lucemburska u WTO), Jean-Marc Trarieux (Evropská komise, TTIP), Winfried Meier (ARLA FOODS), Alan 
Jagoe (CEJA) a Beat Roosli (Svaz farmářů, Švýcarsko). Zazněly zde jasně formulované myšlenky o 
spolupráci mezi farmáři, inovačních projektech, globálním obchodě (dohoda TTIP mezi USA a EU) apod. 

3. Diskuzní panel 
Pozdně odpolední diskuzní fórum „Jaká Společná zemědělská politika (SZP) v období 2030/2050 ?“ 
(“Which CAP in 2030/2050 ?”) přivedlo na pódium Matteo Bartoliniho (prezident CEJA), Stavriniho 
Koutsou (Alexander Technological Educational Institute Thessaloniki), Marka Pettigrewa (PepsiCo 
International), Richarda Marwela (CEMA/AGCO) a Paidiho Kellyho (Teagasc). Rozpoutala se velmi 
zajímavá diskuze, o tom jaká by příští SZP měla být, a to nejenom mezi diskutéry na pódiu, ale také 
prostřednictvím dotazů z pléna. Někteří si představují více ochranářskou SZP, jiní více otevřenou, méně 
„svázanou“ pravidly a předpisy.  
Celá konference byla zakončena workshopem (pracovní skupiny diskutujících účastníků na téma 
budoucnost zemědělské politiky) a prezentací výsledků z jednotlivých pracovních skupin (celkem 11) 
Úterý 8. září bylo věnováno samotné volbě nového prezidia CEJA. Končící prezident CEJA Matteo Bartolini 
uvítal účastníky volby, shrnul činnost CEJA pod jeho vedením a uvedl jednotlivé kandidáty do prezidia. 
Každý z nich (Alicia Jerutty – Itálie, Paola del Castillo – Španělsko, Alan Jagoe – Irsko, Janes Maas – Belgie, 
Juha Tenho – Finsko, Marcyn Adamczyk a Radek Nienartowicz – oba Polsko). Každý z kandidátů dostl 5 
minut, aby představil své záměry a cíle, které by v případě zvolení v prezidiu CEJA plnil.   

 Alicia Jerutty: pěstitelka rýže z Itálie, její doménou jsou drobní farmáři, společné odbytové 
kapacity. Ráda by do rozhodovacích procesů na evropské úrovni dostala více mladých žen 

 Paola del Castillo: současná členka prezidia CEJA, chovatelka dobytka ze Španělska. Na základě 
některých nominací plánuje kandidaturu na prezidentku CEJA 

 Alan Jagoe: současný člen prezidia CEJA, farmář z Irska. Chová hovězí dobytek, je velmi činný 
v irské organizaci Macra na Feirme, vyjádřil svou touhu kandidovat na prezidenta CEJA 

 Janes Maas: nejmladší kandidát, farmář z Belgie. Je velmi aktivní, jeho doménou je spolupráce 
mezi farmáři, společné odbytové kapacity apod. 

 Juha Tenho: mladý farmář z Finska, velmi silný komunikačně, rád připravuje propagační aktivity 

 Marcyn Adamczyk: víceprezident polské venkovské mládeže, politicky velmi aktivní kandidát 

 Radek Nienartowicz: víceprezident mladých polských farmářů, silný v debatách. Jeho doménou 
jsou země V4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nové prezidium CEJA (zdroj: http://www.ceja.eu): zleva Alice Cerutti, Jannes Maes, Alan Jagoe, Radek Nienartowicz a Juha Tenho 
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Matthias Daun, pokladní a končící viceprezident CEJA představil čerpání rozpočtu a finanční situaci 
organizace pro rok 2015. Situace organizace je dobrá, rozpočet skončil v lehkém plusu. Matthias poté také 
představil návrh rozpočtu pro rok 2015, s předpokládanými náklady i výnosy. Oproti roku 2015 je zde 
změna hlavně v počtu akcí a cestovném 
Vedoucí kancelář CEJA Kleopatra Sidiropoulou poté představila aktivity a projekty pro rok 2016 
(kompletní seznam) a přehled uskutečněných a plánovaných aktivit pro rok 2015. Vysvětlila jednotlivé 
body volby (nejdříve prezident – kandidáti Paola del Castillo a Alan Jagoe), poté členové prezidia (Alicia 
Jerutty, Janes Maas, Juha Tenho, Marcyn Adamczyk a Radek Nienartowicz). Každá členská země CEJA má 
určitý počet mandátů dle velikosti země, počtu zemědělců, členské základy apod. Tyto mandáty jsme poté 
používali pro volbu, na základě dohod apod.  
Prezidentem CEJA se dle volby stal Alan Jagoe, členy prezidia dále Alicia Jerutty, Janes Maas, Juha Tenho a 
Radek Nienartowicz. 
Po pracovním obědě se zástupci organizace Slow food jsme se věnovali přípravě dokumentu „Manifest 
mladého farmáře“ (“Young Farmers’ Manifesto”). Dokument má za cíl upozornit na cíle, možnosti a 
potřeby mladých farmářů v dnešní Evropě, jejich místo v rámci SZP a také úspěchy, kterých mladí 
farmáři/farmářky na venkově dosahují. Při přípravě podobných dokumentů je vždy zajímavé sledovat, jak 
jednotlivé státy přistupují k otázce svobody podnikání a společnému trhu. Zatímco např. Francie je velice 
ochranářská, Německo je poměrně dost liberální. Pracovní večeře se osobně zúčastnil evropský komisař 
pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan. 
Poslední den byl věnován zhodnocení celé konference a nově zvolených zástupců v organizaci CEJA, 
kterým bylo dáno slovo, a byla shrnuta celá konference. Nový prezident a viceprezidenti CEJA získali 
mandát na léta 2015 – 2017. Ve volbě byly zastoupeny téměř všechny státy z 32 členských organizací 
CEJA. Alan Jagoe byl dříve prezidentem své vlastní organizace mladých zemědělců Macra na Ferme od 
roku 2011 do 2013 v Irsku. Provedl významnou práci na reformě SZP v Irsku, a proto je velice dobře 
připraven na politickou scénu v Bruselu. Následoval rozlučkový projev již bývalého prezidenta CEJA 
Matteo Barolini. Vylíčil úspěchy svého týmu v průběhu posledních dvou let a zdůraznil trvalý závazek pro 
podporu mladých zemědělců v celé Evropě. Alan Jagoe, který byl zvolen 106 hlasy z 124 hlasů, slíbil 
věrnost, oddanost a odhodlání v průběhu celého funkčního období. Prohlásil, že se bude snažit navázat na 
úspěchy svých předchůdců v uplynulých letech. 

Alan Jagoe (zdroj: http://www.irishfarmersmonthly.com/510-mara-past-president-is-europe-bound) 
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Semináře k novému PRV 2014-2020 
 
V průběhu měsíce září jsme pod záštitou MZe v období 17.9. – 24.9. 2015 realizovali sérii seminářů 
k aktuálnímu Programu rozvoje venkova pro období 2014 – 2020. Vybrali jsme sedm míst napříč 
republikou, konkrétně jsme přednášeli v Šumperku, Mikulově, Rakovníku, Dalovicích, Plzni, Boskovicích a 
Pardubicích. Naším cílem bylo přiblížit zájemcům zejména z řad zemědělců, ale i zástupců MAS, RO SZIF, 
zemědělských škol, zkrátka všem potenciálním žadatelům novinky v novém PRV, možnosti čerpání 
v jednotlivých programech, podmínky a časové souvislosti. 
Vzhledem k velmi krátkému období, které jsme měli na propagaci jednotlivých seminářů, jsme oslovili 
zástupce regionálních odborů SZIF s prosbou o rozeslání pozvánky elektronickou poštou přímo místně 
příslušným zemědělcům. Kromě toho jsme inzerovali na našich webových stránkách www.smacr.cz, 
rozeslali jsme pozvánky přímo našim členům prostřednictvím elektronické pošty, oslovili jsme místní MAS.  
Lektory byli proškolení zaměstnanci SMA ČR Ing. Milan Kouřil a Ing. Lenka Táborská.  
Při samotných seminářích jsme se drželi struktury stanovené Mze – po úvodním slově jsme hovořili o 
obecných podmínkách PRV, o změnách oproti minulému období, dále o časových souvislostech 
administrace žádostí apod. a následně podrobně k jednotlivým operacím. U každé operace jsme se 
zabývali preferenčními kriterii a specifickými podmínkami žádosti. 
V průběhu seminářů byl dáván prostor konkrétním dotazům posluchačů, v závěru se na většině seminářů 
rozvinula živá diskuze. V rámci těchto sedmi seminářů bylo proškoleno celkem 163 osob. Vzhledem 
k tomu, že celou přípravu a realizaci jsme museli zvládnout v průběhu tří týdnů, považujeme tento projekt 
za velmi úspěšný a doufáme, že mnohým z těch, kdož se semináře zúčastnili, pomohl k rozhodnutí, zda 
žádost o projekt podávat a případně pomohl při jejím zpracování. 
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Jednání v Bruselu 

 
Ve dnech 15-16. října se zástupci SMA ČR, Lenka Táborská a Milan Kouřil, zúčastnili v Bruselu konference, 
zaměřené na výměnu zkušeností a vzdělávání mladých zemědělců. Konference byla pořádána ve 
spolupráci DG Agri a CEJA, evropského sdružení mladých farmářů. 
Hlavními cíli konference bylo seznámit účastníky s výsledky celoevropské studie mezi mladými farmáři a 
jejich potřebách směrem ke vzdělávání a představit různé vzdělávací a výměnné platformy a projekty 
v EU. 
Po registraci účastníků se úvodního slova zhostil Aldo Longo, DG AGri. Uvítal všechny účastníky, představil 
agendu konference a vyjádřil přesvědčení o tom, že program bude zajímavý pro všechny. Slova se poté 
ujal Mihail Dumitru (DG Agri) s krátkým proslovem o důležitosti mladých farmářů a mládeže na venkově 
obecně. Maired McGuinness (členka Evropského parlamentu a jeho viceprezidentka) poté vyjádřila zájem 
EP o podporu mladých zemědělců na celoevropské úrovni. Mladí zemědělci na venkov přinášejí nové 
myšlenky a zároveň jsou oporou rozvoje těchto oblastí. 
Atze Verkennis a Marie-Jose Zondagová z firmy Ecorys se poté věnovali prezentaci projektu „Exchange 
programme for young farmers“ (Výměnný program pro mladé zemědělce). Na základě předchozích 
zkušeností se ukazuje, že návštěvy farem a výměnné programy jsou velmi efektivní z hlediska předávání 
zkušeností a vzdělávání. Problémy jsou s délkou těchto výměnných programů, protože mladí farmář, kteří 
již hospodaří, se nemohou vzdálit ze své farmy na více dní. Chybí volný čas nebo možnost náhrady, kdyby 
chtěli odjet. Stáže také často probíhají ve vegetační sezoně, kdy není možné z pracovních důvodů se 
z farmy vzdálit.  
Carolien de Lauwere (LEI) se dále věnovala výsledkům celoevropského šetření mezi mladými zemědělci. 
V letech 2014-2015 bylo prostřednictvím dotazníkových šetření, popř. telefonicky, osloveno 2 205 
farmářů do 40 let ze všech 28 členských států EU. Zástupci firem Ecorys a LEI se ptali na potřeby mladých 
farmářů ohledně vzdělávání, využívání internetu, přístupu k půdě apod. Důležitou součástí dotazování 
bylo také využívání poradenství a možnosti zahraničních stáží a výměn. Prezentace byla plná zajímavých 
výsledků, např. 73,7% mladých farmářů má problémy dostat se k půdě, na které by začali hospodařit, v 
Lucembursku je to 95,7%, naproti tomu v Bulharsku pouze 33,1% mladých farmářů. Na Maltě 100% 
mladých farmářů hledá informace na internetu (77,2% v ČR), tento zdroj však zároveň používá pouze 
57,7% mladých farmářů na Slovensku. V EU (a některých zemích OECD – Austrálie, Nový Zéland, 
Švýcarsko, Turecko a USA) bylo identifikováno 185 projektů výměnných stáží: exkurze na farmách, 
pracovní na stáže na bio/farmách, návštěvy zemědělských manažerů apod. Některá výměnná schémata 
existují již více než 100 (Travel 2 Farm existuje od roku 1912), každoročně se v nich vystřídá od 20 
účastníků do cca 7 tis. (WWOOF), délka pobytu se pohybuje mezi 1 dnem až 1 rokem, podle druhu 
výměnné (vzdělávací) stáže.  
V dalším bloku s konkrétními příklady dobré praxe a bližšími informace ze svých zemí vystoupili Juha 
Tenho (MTK, Finsko a zároveň viceprezident CEJA) a Bálint Pém (ASYF, Slovensko). Oba přiblížili situaci ve 
svých zemích, Juha Tenho navíc účastníky konference pozdravil jménem organizace CEJA. Celý první den 
poté závěrečným příspěvkem zakončil Aldo Longo. Večer se účastníci konference potkali na koktejlovém 
večírku, kde pokračovali v družné zábavě a výměně informací. 
Druhý den otevřel úvodním slovem Martin Scheele (DG Agri). Peter Sloot (Aequator) a Andreas Pauer 
(Ecorys) pokračovali v představování výsledků celoevropského šetření ohledně potřeb mladých 
zemědělců. Na ně s představením svých konkrétních projektů navázali někteří řečníci. Prvním z nich byl 
Hans-Henrik Jörgensen (Travel 2 Farm, Dánsko). Tento výměnný program existuje již od roku 1912, 
každoročně zajišťuje vycestování více než 100 dánských farmářů do zahraničí a stejný počet přicestuje, 
aby se v Dánsku na farmách vzdělával. Dessislava Dimitrova (Slow Food, Bulharsko) nás seznámila 
s celoevropským dopadem hnutí Slow Food a jeho činností. Derek Freitas (WWOOF, Rumunsko) zábavnou 
formou představil „wwooferské“ stáže v Rumunsku. Derek začínal jako účastník stáží, nyní již koordinuje 
WWOOF v celé zemi. Henk Smith (Nuffield Farming Scholarships Trust, Francie) se s námi podělil o 
zkušenosti z výměnného pobytu na farmě, financovaného z výše uvedeného fondu (trustu). 
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Martin Scheele (DG Agri) představil účastníkům 
konference záměr EK pro posílení pravomocí 
výměnných pobytů, financovaných EU (Erasmus+). 
Na něj se svým příspěvkem navázala Ivelina 
Fedulova (Erasmus for young entrepreneurs), která 
mluvila o náplni tohoto mezinárodního projektu. Jde 
o přeshraniční projekt, financovaný z prostředků EU. 
Náplní jsou 1-6 měsíční pobyty zemědělských 
podnikatelů (stínování) ve fungujících podnicích. 
Charlotta Hibbs (Agriventure exchange scheme, 
USA, Švédsko) se s námi podělila o své zkušenosti 
z výměnného pobytu v USA. Posledním účastníkem 
diskuzního bloku byl Bastiaen Viaene (Groene Kring, 
Belgie), který prezentoval svou organizaci mladých 
farmářů a její rozvíjející se výměnné pobyty v Belgii. 
Celou konferenci ukončil milým slovem Martin 
Scheele (DG Agri). 
Ve dnech 29. a 30. října se zástupci SMA zúčastnili 
dalšího jednání v rámci pracovní skupiny CEJA 
v Bruselu. Protože se jednalo o první setkání po 
volbě nového prezidenta (volba proběhla začátkem 
září v Miláně), zahájil ho nově zvolený prezident 
CEJA Alan Jagoe. Hovořil o společných plánech a nových příležitostech pro mladé farmáře a o nutnosti 
stanovit nové krátkodobé a střednědobé cíle CEJA pro další dvouleté období. Slovo dostali i noví 
viceprezidenti, Alice Cerutti (IT), Juha Tenho (FI), Radek Nienartowicz (PL) a Jannes Maes (BE). Informovali 
o své činnosti v několika minulých týdnech a měsících a o své práci pro CEJA. Ve svých úvodních 
proslovech se dotkli témat půdy, sucha, agropolitiky nebo TTIP, chystané dohodě o volném obchodu mezi 
EU a Spojenými státy. Shodně vyjádřili potřebu být v užším kontaktu s farmáři, hovořit s nimi o 
problémech a celkově se pokusit zlepšit podmínky jejich činnosti. 
V dalším bloku hovořil pan Dermot Ryan, hlavní poradce v kabinetu komisaře Phila Hogana, sekce 
Zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise. Informoval o podpůrném balíčku EU na podporu zejména 
mléka a masa, o možnostech přímých plateb, národní podpoře a nezbytných legislativních opatřeních. 
V diskuzi zodpověděl několik dotazů týkajících se nevyrovnanosti jednotlivých článků potravinových 
řetězců, zajišťování minimálních cen zemědělských komodit a podpoře prvovýrobců potravin. Odmítl další 
navýšení částky v podpůrném balíčku, je na vládách jednotlivých států, které odvětví a které komodity 
podpoří.  
Dále hovořil Rudy Van Der Stappen z Evropské komise o Národních podpůrných programech pro sektor 
vinařství v EU, o produkci ovoce a zeleniny a o vyjímečném krizovém managementu v souvislosti s ruským 
embargem. V obšírné prezentaci zhodnotil vývoj trhu s obilím, prezentoval výsledky evropských 
producentů obilí a kukuřice včetně grafických zobrazení nárůstu a poklesu produkce v jednotlivých státek 
ve srovnání s minulými roky. Stejně hodnotil situaci na trhu s mlékem a produkci vepřového masa. 
Účastníci pracovní skupiny se shodli na tom, že je třeba už teď s předstihem začít pracovat na nové 
společné zemědělské politice, která by měla odrážet nové myšlenky, inovace a podporu zdravějšího 
životního stylu. 
 
 
 
 
 
 

10 



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

                                                                                            www.smacr.cz, smacr@smacr.cz 
 

Jednání prezidií SMA ČR 
 
V pátek 25. září se v Country Clubu Weststar v Uhlířských Janovicích sešlo prezidium SMA ČR a členové při 
tradičním neformálním setkání. Hlavním bodem jednání byla plánovaná konference Výměna know-how a 
zkušeností mezi mladými lidmi na venkově, která byla plánována na 23. a 24. října 2015. Prezident SMA 
ČR Petr Mahr omluvil ministra zemědělství z účasti na této akci z důvodů pracovní vytíženosti a oznámil, 
že bude vybrán jeho náměstek, aby ho zastoupil. Někteří členové prezidia se přihlásili, že svými výrobky 
přispějí k rautu na konferenci, což se později ukázalo, že byl skvělý nápad (Monice i Františkovi ještě 
jednou děkujeme). V době, kdy si pročítáte tento časopis, již konference zdárně proběhla a o tom, jak to 
na ní vypadalo, se můžete podívat v sekci Téma čísla. Kromě organizace konference bylo ještě oznámeno, 
že na jednání poradců ministra zemědělství se rozhodlo, že od 2.11.2015 budou vypláceny zálohy na SAPS 
a že do konce února 2016 by měl být vyplacen greening. Také se prezident SMA ČR zmínil, že 29.9. se 
s projektovými manažery SMA ČR setká s ředitelem Taberym ohledně pravidel dotační možnosti ZČMZ 
(zahájení činnosti mladých zemědělců). 
Poslední pátek měsíce října připadl zároveň na konání tradiční akce Podzimní aktuality (více o konání této 
akce v sekci Reportáž). Jednání prezidia bylo zahájeno oznámením, že ministr zemědělství se rozhodl, že 
změní tým poradců a Petr Mahr již není členem tohoto týmu(vyjádření Ing. Simony Prečanové - 
šéfporadkyně ministra zemědělství si můžete přečíst v sekci Jsme na Vaší straně). Místo pravidelných 
setkání přibližně každých 14 dnů, budou pořádány co 2 měsíce kulaté stoly, na které budou naši zástupci 
zváni. Dále se projednávali možnosti podávání nových dotačních možností v rámci Národních podpor a 
zahájily se přípravy na volební Sněm SMA ČR, který se bude konat v březnu 2016. 
 

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 seznamují se zvířaty chovanými na 
statku, pojmenovávají je a poznávají i ostatní 
specifika zemědělské činnosti. Pro větší děti a 
„dospěláky“ je připravena poznávačka 
zemědělských plodin ať již z oblasti zrnin či 
objemných krmiv doplněných o informace o jejich 
pěstování.  
Asi nejoblíbenější formou poznávání 
zemědělských plodin je jejich interaktivní 
prezentace v podobě ochutnávek různých 
způsobů zpracování zemědělských plodin. Zájmem 
není podporovat „zdravou výživu“, nýbrž ukázat 
možná trochu netradičně zpracované a připravené 
tradiční plodiny, mnohdy prostřednictvím 
připomenutí starých receptů „našich babiček“. V září a v říjnu proběhly 2 vícedenní akce, na kterých bylo 
možné navštívit stánek SMA ČR:  
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 16. a 17. září proběhla polní výstava Den zemědělce v Kámeni u Pelhřimova. Tuto polní výstavu a 
zároveň předvedení zemědělských strojů uspořádalo vydavatelství Profi Press s.r.o. ve spolupráci s 
VOD Kámen. Koordinovalo SDZT a A.ZeT. Pěkné počasí a také velmi zajímavý odborný program 
přilákal velké množství návštěvníků. Tuto významnou akci si nenechal ujít ani ministr zemědělství 
Marian Jurečka. Tato akce je jednou z největších akcí, co do rozsahu vystavované techniky na 
jednom místě. Celkem se zde prezentovalo na 144 firem, na které se přišlo podívat skoro deset 
tisíc návštěvníků. Využita byla celá plocha letištní plochy. Také výborná dostupnost, možnost 
parkování a zejména program zaměřený na přehlídku strojů dle jednotlivých kategorií přispěl k tak 
vysoké návštěvnosti. První den výstavy byl v duchu traktorů s čelními nakladači a stroji na sklizeň 
pícnin, následující den byl zaměřen na předvedení strojů se zajímavou traktorovou agregací a stroji 
určenými pro zpracování půdy a setí. Návštěvníci, kteří se zastavili u našeho stánku, si mohli 
vyzkoušet obtížnost dojení na „dojícím trenažeru“, což se setkalo s velkým úspěchem jak u malých 
i velkých. Tato, pro některé úsměvná zábava, vrátila mnohé k dětství a vzpomínkám na rodiče, 
prarodiče a venkov obecně. Dnes, v době IT technologií, internetu a nekonečného shonu, v době, 
kdy si děti myslí, že vejce koupená v obchodě se vyrábí ve fabrice, je to dobré zastavení nad 
původem potravin. Mnoho rodičů „popostrkovalo“ své potomky ke zkoušce tvrdíc: „to nic není“. 
Když jsme je přesvědčili, aby si také vyzkoušeli, již nic podobného netvrdili. Část návštěvníků ale 
vesele zkoušelo, neboť si vzpomněli, jak v dětství u babičky museli dojit třeba kozu. Pro tuto akci 
jsme také připravili i něco nového. Mimo přiřazování semínek k příslušné mateřské rostlině jsme 
vyrobili kolekci semen potravinářsky nejvýznamnějších plodin zabezpečujících lidskou výživu. 
Motivací k tomuto kroku byla poměrně nízká znalost těchto semen, se kterou se během 
propagačních akcí setkáváme. Kolekce byla složena z 24 sáčků obsahujících semena kulturních 
rostlin zahrnujících obilniny, luskoviny, olejniny, okopaniny, ale i léčivé a aromatické plodiny. 
Každý sáček byl označen binomickým názvem, uvedena příslušná čeleď a základní využití. Když se 
návštěvník seznámil se vzhledem a využitím semen, mohl i vybrané plodiny ochutnat. Každé den 
se nesl ve znamení nějaké plodiny. Tedy poznat jak vypadá rostlina, její plod a semeno, ale i příklad 
využití. První den jsme představovali plodinu proso seté a pohanku obecnou s nabídkou sladké 
jáhlové kaše a pohankového pokrmu se sýrem. Druhý den byl ve znamení plodin tolice vojtěška a 
čočka kuchyňská. Z čočky byla připravena pečená paštika, zatímco vojtěška byla ve formě 
naklíčených výhonků podávaných na pečivu. 
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 8 až 10. října se zástupci SMA ČR zúčastnila na výstavišti v Lysé nad Labem výstavy Náš chov 2015. 
Tato čtyřdenní akce (8.-11.10.2015) byla bohatá zejména na laickou veřejnost a to jak školy, tak i 
rodiče s dětmi. Tento ročník byl doplněn i jedinečnou možností shlédnutí dění na elitním trhu 
beranů plemen suffolk, zwartbles, clun forest a dalších kombinovaných plemen či kozlíků kozy 
holandského typu. V rámci pavilonu „zvířat“ bylo také předvadiště kde každý den probíhalo 
předvedení všech plemen, ale také byly ke zhlédnutí ukázky předení ovčí příze, ochutnávky sýrů a 
dalších produktů. Celá výstava byla doplněna zahrádkářským sortimentem, ukázkou výpěstků 
ovocných školek včetně ochutnávky různých odrůd jablek a hrušek. Ve stejném termínu, 
respektive části termínu konání výstavy Zemědělec-podzim a Náš chov 2015, se uskutečnil v hale C 
1.ročník Středočeského festivalu jídla. Zde mohli návštěvníci ochutnat produkty tradiční i méně 
známe, včetně neobvyklých surovin jako je hmyz. Náplň naší činnosti spočívala v propagaci 
společnosti jako také s vazbou na oslovení potenciálních členů společnosti, tak na edukativní 
činnost laické veřejnosti a šíření dobrého jména českého zemědělství jako takového. Vzhledem 
k předpokladu účasti zejména laické veřejnosti, jsme se zaměřili na děti a jejich rodiče. Protože 
bychom rádi zaseli semínko lásky k zemědělství již v těch nejmenších návštěvnících, měli jsme 
připraveny jednodušší i složitější hry. S heslem „poznáváme zemědělskou činnost hrou“ si mohly 
nejmenší děti vyzkoušet na panelových tabulkách dohled správné dvojice matka + mládě a pokusit 
se je i správně pojmenovat. Pro starší děti byl připraven panel zvíře + užitek. Jak jsme však zjistili, 
nebylo vždy správně pojmenovat mládě a příslušnou „maminku“, či označit užitkovou hodnotu 
zvířete. Snad tyto jednoduché hry pomohou k většímu rozhledu v zemědělské činnosti. Dále se 
návštěvníci u našeho stánku seznamovali jak se vzhledem vybraných semen, tak i jejich využitím 
v gastronomii. Volena byla netradiční úprava, jako slané tyčinky z čočky, sladké sušenky z pohanky, 
ale i naklíčená semena vojtěšky a zelené čočky. Velký úspěch měla i připravená kolekce semen 
potravinářsky nejvýznamnějších plodin. K výrobě této kolekce nás motivovala nízká znalost těchto 
semen, se kterou se během propagačních akcí setkáváme. Mnoho návštěvníků mělo zájem o 
zakoupení takovýchto materiálů, stejně tak jako panelů s hrami. Zde se naučené materiály 
setkávaly s nadšením hlavně ze stran pedagogů. Všechny výstupy, které byly pro tyto akce 
připraveny, vznikaly na základě vlastního nápadu a realizace svépomocí. Nejedná se o komerční 
výrobky a není možná „masová výroba“. Do budoucna bychom však rádi zrealizovali nabídku 
kolekce alespoň nejzákladnějších plodin, aby bylo možná osvěta části obyvatelstva, která 
zapomněla jak semena některých plodin vypadají anebo ani neměla možnost jejich poznání. 

Spousta konzumentů se dožaduje receptů a návodů na přípravu a mnohým kolemjdoucím se velmi lidí 
vzdělávací materiály pro děti, zejména pracovnicím ve školkách a nižších stupních základních škol, neboť 
alespoň škola musí suplovat zisk obecných znalostí souvisejících se zemědělskou činností, když je děti 
nezískají doma, jak tomu bývalo dříve. 
Bohatá fotodokumentace je volně k dispozici ne webových stránkách nebo na facebooku. 
Pro letošní rok jsme již s „výletováním“ skončili, ale věříme, že příští rok se na některých akcích opět 
shledáme. O místech a konání akcí se dozvíte z našeho Kalendáře akcí. Budeme se těšit. 

© foto Marie Balabánová 
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RReeppoorrttáážž  
  
 
Tradice pod názvem Podzimní aktuality 
 
Jako každý rok se členové Společnosti mladých agrárníků České republiky se svými rodinami sešli na 
několikadenní akci tentokrát na Beskydsku. Poslední úterý v říjnu byl ve znamení příjezdů, vítání a 
ubytovávání účastníků Podzimních aktualit v krásné obci Ostravici. Středeční den již byl plný exkurzí po 
farmách.  
První farmu, kterou mohli zájemci vidět, byla Farma ZPZ s. r. o. ve Valašské Bystřici. Majiteli farmy jsou 2 
bratři Jan a Jiří Zajíčkovi a jejich švagr Daniel Pavlíček. Od poloviny roku 1993 podnikali coby 3 fyzické 
osoby v prostorách bývalého zemědělského družstva. Vstupem České republiky do Evropské unie se 
majitelé rozhodli v roce 2005, že vytvoří ekonomicky náročnější sdružení podnikatelů. Převod trval 

přibližně 5 let. Majitelé na 
farmě hospodaří v kon-
venčním režimu. Byli i 
v přechodném období, kdy 
se měli stát ekologickou 
farmou, ale i z důvodů 
vyšších vstupních nákladů, 
od tohoto záměru upustili. 
Nyní hospodaří na 97 
půdních blocích, které mají 
dohromady asi 230 ha, a 
mají podobu trvalých 
travních porostů (TTP). 
Rozloha nejmenšího 
půdního bloku je 0,25 
hektarů a největšího, který 
je přímo nad farmou a je 

využit jako pastvina, je 17 hektarů. Farma stojí v přibližné nadmořské výšce 380 m. n. m a pastvina, která 
se nad ní tyčí, je ve výšce 400 m. n. m. Farma i s pozemky spadá do CHKO Beskydy. Asi 100 dojnic 
holštýnského plemene má průměrnou užitkovost 10 000 kg mléka. Nepasou se pouze krávy, které jsou do 
2 až 3 měsíců po otelení, ostatní jsou paseny od dubna (nebo až sleze sníh) do příchodu mrazu nebo 
sněhu. Za horkých letních dnů se holštýnky 
pasou v noci a přes den zůstávají ve stáji. Býčci 
jsou ve váze 90 kg živé hmotnosti prodáváni do 
EU. Do krmivové základny stáda je třeba 
dokupovat jadrná krmiva, dále mláto a 
cukrovarské řízky, které jsou silážovány do vaků. 
Mléko, které je vyprodukováno, je částečně 
prodáno do mlékárny, část je prodána přímo na 
farmě v mléčném automatu a od roku 2007 je 
část zpracovávána na mléčné výrobky. Chod celé 
farmy je zajišťována celkem 17 zaměstnanci a 5 
z nich pracuje přímo ve zpracovně mléka. Mléko 
se na farmě zpracovává ručně, pouze do lahví se 
dává mléko pomocí plničky. Sortiment, který se na farmě prodává, je zastoupen plnotučným syrovým a 
pasterovaným mlékem, tvarohy, jogurty, polotvrdými, tvrdými i zrajícími sýry, čerstvými či uzenými sýry, 
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nebo korbáčíky. Cena se pohybuje od 150 Kč/kg po 380 Kč/kg. Mezi nejprodávanější výrobky na prvním 
místě patří jogurty, poté tvaroh a na třetím místě je prodej mléka. V roce 2010 se na farmě zpracovalo asi 
11 000 kg mléka za měsíc, nyní je to již 35 000 kg. Paznehty se plemenicím na farmě ošetřují i 3krát ročně. 
V malé prodejně přímo na statku je lednice, ve které si zákazníci mohou vybrat, co chtějí, a zaplatit, nebo 
si mohou z nabídky vybrat i dárkové balení sýrů. Své produkty majitelé prezentují především v prodejnách 
na Vsetínsku, ale i třeba v Plzni, Šumperku, Havířově, ve Veselí nad Moravou či ve Starém Městě.   

Po obědě jsme navštívili farmu Dušná, která se 
specializuje na výkrm krůt, kachen, hus a brojlerů. 
Po areálu bývalého ovčína z roku 1986 nás provedl 
Petr Lička, který zde chová drůbež od roku 1994. 
Původně v roce 1992 přestavěl Mojmír Lička 
stodolu na rodném statku v obci Vřesina nedaleko 
Ostravy na odchovnu drůbeže a začal hospodařit 
na deseti navrácených hektarech polností. 
Neusnul na vavřínech a přikupoval půdu nadále. A 
tak se stalo, že v roce 1994 Ličkovi 
obhospodařovali 280 hektarů půdy a pronajali si 
část prostor bývalého JZD v osadě Dušná na 

Vsetínsku v 630 m. n. m. V současné době Ličkovi hospodaří na téměř 900 hektarech půdy ve třech 
okresech a 11 katastrech, chod hospodářství mají na starosti synové Martin a Petr. Martin Lička se věnuje 
provozu farmy v Bravanticích, kde se věnuje péči o 400 hektarů pozemků. Zdejší oblast umožňuje při 
správné agrotechnice i pěstování náročnějších plodin. Rozhodl se, že asi 50 % výměry poskytne pěstování 
obilnin, na druhé polovině se daří cukrovce, řepce a máku. Prostory části bravantického zemědělského 
areálu využívá k odchovu nosnic, které ve stáří od 12. do 20. týdne prodává přímo z farmy 
drobnochovatelům. O dva roky později se Ličkovým díky bankovnímu úvěru podařilo v areálu v Dušné 
zakoupit a posléze kompletně zrekonstruovat prostory. Tato farma je pod výhradnou péčí Petra Ličky. Pět 
hal je rozděleno na 3 výkrmny a 2 odchovny. Po předchozích negativních zkušenostech rodiny s jatky je 
produkce z farmy směrována přímo ke spotřebiteli 
v živém na domácí dokrm, nebo domácí porážku. 
Krůty jsou hybrid Converter nebo Big 6 a jsou 
vykrmovány podle pohlaví a na Vánoční svátky 
pouze sexované. Násadová vejce jsou dovážena 
z Kanady nebo Velké Británie a jsou líhnuta 
v Polsku. Krůty na výkrmně stráví 15 týdnů, krocani 
21 týdnů. K výkrmu jsou používány krmné směsi KR 
1 až KR 5 a ke konci výkrmu jsou pak používána 
krmiva vyprodukována asi na 50 hektarech orné 
půdy (pšenice, ječmen, řepka, peluška apod.). 
Přírůstek je až 1 kg za týden a jatečná výtěžnost je 
75 %, z toho 33 % připadá na prsní svalovinu. Brojleři se na farmě vykrmují v 5ti turnusech ročně a 
prodávají se buď rozchovaní (od třítýdenních), či v jatečné hmotnosti nad 2 kg živé hmotnosti. Husy a 
kachny se naskladňují 2x ročně. Husy se pasou na oploceném prostoru mezi jednotlivými halami a na noc 
jsou zaháněny do hal. Mezi turnusy jsou haly vždy vyplynovány. V areálu není problém potkal predátory 
jako například lišky, jezevce, rysa, ale i vlka či medvěda. I přes peripetie spojené s odchovem je cena hus 
120 Kč/kg živé hmotnosti. Kachny a husy jsou prodávány vykrmené v průběhu října a listopadu. V halách 
se topí propanem a voda je zajištěná z vlastní studny, která podle rozborů má hodnoty srovnatelné 
s kojeneckou vodou. V bývalém seníku jsou chována i prasata, o které je velký zájem na domácí zabíjačky. 
Všechna zvířata chovaná na farmě jsou ustájena na hluboké podestýlce, ročně se zpracuje 720 až 750 
velkých kulatých balíků stelivové slámy. O chod farmy v Dušné se starají 4 zaměstnanci. Část produkce 
nechávají Ličkovi porazit v sousedním Polsku a nabízejí přímo ve svém obchůdku v Ostravě-Svinově, stejně 
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tak i masné výrobky, které pro ně zpracovává rodinná firma manželů Klemensových. Hned vedle 
obchůdku provozují Ličkovi již dvacet let i jídelnu s pestrým výběrem snídaní, svačin a obědů z drůbežího a 
vepřového masa z farmy. 
Poslední farmu, kterou jsme 28. října 
viděli, byla pana Miroslava Horuta v 
Rožnově pod Radhoštěm. Z původních 
3 hektarů dnes obhospodařuje 75 
hektarů, z toho 10 ha vlastních, 
v ekologickém režimu. Největší 
pozemek má rozlohu 3 hektarů a na 
všech jsou pěstovány trvalé travní 
porosty, protože ornice dosahuje výšky 
10 cm a je samé kamení. Historie 
biofarmy sahá do roku 2001. Od roku 
2005 začali Horutovi vyrábět celou 
řadu sýrů v kvalitě BIO. Šestnáct dojnic 
jsou především kříženky strakatého 
skotu a jejich současná produkce stačí 
na pokrytí potřeby mléka pro výrobu 
28 druhů mléčných výrobků. Z 1 200 kg 
mléka se týdně vyrábí například 
podmáslí, kyška, smetana, tvaroh, 
jogurty, sýry měkké, polotvrdé, uzený 
nebo řecký sýr,zrající sýry a tvarohové 
krémy. Rodina se snaží investovat jako 
do techniky, tak i do hospodářských 
budov. Panu Horutovi se podařilo 
získat dotaci pro začínajícího mladého 
zemědělce, kterou využil na koupi 
traktoru, dále pak se mu podařilo 
čerpat dotaci na lesní techniku (např. 
naviják) a půlmilionovou investici na 
dojící zařízení o kapacitě 3 kusů. O 
chod farmy se starají 4 zaměstnanci. 
Do budoucna by se rádi věnovali i 
výkrmu skotu, prozatím však není 
prostor.  

Ve čtvrtek 29.10. byl připraven jako volnočasový, kdy se 
rodiče se svými dětmi mohli podívat do ZOO v Ostravě 
například na kočku cejlonskou, pardála obláčkového, slona 
indického, plameňáka kubánského, pandu červenou či 
žirafu Rothschildovu a jejich mláďata. V nabídce bylo i vyjít 
si na 6,5 km vzdálenou Lysou horu nebo si zajet do 
termálních lázní. Počasí na po celou dobu konání akce 
neobvykle přálo a tak i pouhé posezení před hotelem na 
dětském hřišti bylo velmi příjemné. 
V pátek jsme jako prvního navštívili pana Libora Janečku, 
který vystudoval střední průmyslovou školu a hospodaří 
v Chlebovicích u Frýdku-Místku. K zemědělství jej dovedli 
rodiče a to, že děda byl sedlák. Byl veden k práci na poli a 
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vychováván ke vztahu k půdě a přírodě. V roce 1981 si koupil první traktor a od té doby se odvíjí historie 
jeho zemědělské činnosti. Začal stavět hospodářské budovy, koupil krávu a v roce 1993 zasadil první 
brambory. Dnes má 57 vlastních hektarů brambor, jeho produkty se pyšní velmi dobrou kvalitou a jsou 
dobře pratelné. Pro péči o pole má k dispozici čtyřřádkový sazeč, rotační plečku a dvouřádkový 
bramborový kombajn. Je spoluvlastníkem nové linky na prosévání a odkameňování půdy. Každým druhým 
rokem organicky hnojí. Pěstují až 15 odrůd brambor (Anuška, Marabel, Laura, Belana, Antonie atd.) a 
výsadek se pohybuje okolo 1,3 t/ha. Pro zachování kvality pěstovaných brambor i půdy jsou pro dodržení 
správných zásad osevního postupu nuceni půjčovat si pole od okolních soukromníků. Brambory, které 
vypěstuje, prodává jako konzum pod značkou Chlebovické brambory. Tyto brambory putovaly do Itálie i 
do Londýna a můžete se s nimi setkat i na některých charterových letech. Jejich rozvážející dodávka ujede 
za jednu sezónu více než 40 000 km. K pěstování brambor se Libor Janeček rozhodl, protože kvality 
dnešních brambor v obchodech je stále horší, a on chce umožnit nákup kvalitních brambor s původem 
přímo u pěstitele. Také chtěl využít ten fakt, že brambory patří již od středověku k nejdůležitějším 
potravinám a dnes patří k nejčastěji konzumované potravině. V české republice člověk zkonzumuje 
průměrně 76 kg za rok. Mimo brambory nabízí na své farmě i prodej obilovin (pšenice, ovsa), sezónně 
cibuli a zemědělské služby – lisování sena, slámy a senáže, orbu a práce spojené s pěstováním brambor. 
Bohužel ale i on se setkává s problematikou klamavé reklamy s nízkými cenami v supermarketech, 
aktivními pouličními a pocestnými prodavači polských brambor, které jsou označeny za brambory 
z Vysočiny nebo dokonce Chlebovické brambory. Pan Janečka říká, že největší jistotou je, když si zákazník 
přijede pro své brambory přímo na farmu a je rád, že zákazníci jezdí a že se vrací, i když cena je vyšší než 
v supermarketech. 

Ještě před obědem jsme se podívali na hospodářství Martina Lichnovského, který se v Závišicích u 
Kopřivnice zaměřil na výkrm skotu. Základem pro podnikání byly pozemky (22 hektarů), které získal jeho 
otec tím, že jako první vystoupil z družstva v roce 1989 a vzal si je zpátky k vlastnímu užití. V roce 2006 
přešla většina povinností na jeho syna, našeho průvodce po farmě, a jeho bratrance, kteří se zaměřili na 
ekologický způsob hospodaření. V této době měl Martin Lichnovský ke starostem o zemědělství ještě 
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druhou práci. V roce 2012 si rozdělili hospodářství, kdy bratranec pokračoval v ekologickém 
obhospodařování 50 hektarů orné půdy, 30 hektarů trvalých travních porostů a chovu krav coby matek 
stáda. Martin Lichnovský pak přešel na 90 hektarech orné půdy na konvenční způsob hospodaření a dělá 
výkrm skotu. Na orné půdě pěstuje řepku, lupinu nebo třeba pohanku. Vypěstovanou pohanku dodává do 
nedalekého mlýnu ve Frenštátě, část produkce si bere v oloupaném stavu zpět na farmu, kde z nich dělá 
balíčky pro zákazníky a něco si nechává i pro vlastí potřebu. Areál bývalého družstva na okraji obce 
využívá k odchovu býků a jalovic, které koupí jako odstav od svého bratrance nebo od okolních chovatelů. 
Prozatím má na odchovně 80 kusů, ale potenciál ustajovacích míst je vyšší. Průměrný přídavek jádra na 
kus a den jsou 3 kg. Chovaná zvířata se vykrmují cca 24 měsíců a polovina zvířat je prodána přímo ze 
dvora. Jatka vykupují býčky za 85 Kč/kg jatečně upraveného těla a jalovice za 72 Kč/kg JUT. Martin 
Lichnovský se se svojí rodinou snaží také aktivně podílet na životě obce, zúčastní se dožínkových slavností, 
spanilé jízdy traktorů či stavění slaměných panáků. 
Po obědě jsme navštívili ještě farmu Zerlinu a JZD Staré Hamry. Kozí farma Zerlina je rodinná ekologická 
farma s produkcí kvalitních domácích certifikovaných bio produktů z kozího mléka. Již v roce 2009 se na 
farmě v Hážovicích rozhodli, že se zaměří na chov hnědé krátkosrsté kozy – národního plemene, které je 

součástí genofondu a je 
méně náročné na chov. 
Z toho důvodu se mohou 
kozy po většinu dne v roce 
pást na pastvinách nad 
farmou a v době říje jsou 
zapouštěny 2 vlastními kozli, 
tak aby nedocházelo 
k příbuzenské plemenitbě. 
Farma se z původních 12 
hektarů rozrostla a nyní 
disponuje se 42 ha pozemků 
v CHKO Beskydy. Pouze 10 
hektarů je orné půdy, na 
které pěstují oves a pelušku. 
Stádo se skládá z 41 koz a 
v hlavní sezónně jsou kozy 

v laktaci dojeny 2x denně. Přibližně je nadojeno 76 kg mléka za den a maximální nádoj je až 3 kg denně. 
Ke konci sezóny (září až listopad) se kozy dojí pouze ráno. Optimální kapacita stáje je na 50 koz. Hnědá 
krátkosrstá koza nadojí méně něž koza bílá, ale vzhledem k možnostem zpracování mléka je produkce 
dostačující. Denně se zpracuje maximálně 100 kg mléka, 30 % z toho se může distribuovat do několika 
málo okolních obchůdků a 70 % se prodává v prodejně přímo na farmě. Výrobky z nepasterovaného 
mléka jsou prodávány nejdříve po 3 měsících coby zrající sýry, aby se odhalily jejich případné nedostatky a 
vady. Mléko na prodej se pasteruje. Mléčné výrobky jsou zastoupeny jogurty, jogurtovými mléky, 
syrovátkou, vyrábí také obdobu žinčice – zahřáté syrovátky, čerstvé sýry, polotvrdé sýry zrající přirozeným 
způsobem nebo pod plastovým obalem a také kozím tvarohem. Farma se věnuje nejen zpracování a 
prodeji kozího mléka a mléčných výrobků, ale také ekoagroturistice. V rámci těchto aktivit se na farmě 
snaží zachovat integritu valašských řemeslných a kulturních tradic (vynášení Morany z vesnice, slavení 
dožínek po sklizni, či draní peří v zimě, výroba figurek z kukuřičného šustí apod.), také se nabízí možnost 
stát se zde farmářem na zkoušku, konání faremního workshopu (paličkování, výroba valašské hučky) či 
ubytování na farmě. Také exkurze na farmy mají neocenitelné výsledky, kdy děti, které se na farmu 
podívají, se vracejí i s rodiči, aby si koupili sýry, které dětem chutnaly. Správce farmy odhaduje, že za 
týden přijde na exkurzi asi 50 lidí. Jednou za čas je na farmě k dostání i pravá kozí klobáska. Na farmě 
pracují 3 zaměstnanci – ošetřovatelka, správce a osoba ve zpracovně mléka. Na sezónní práce jsou 
najímáni brigádníci a nedělní práce zajišťuje přímo paní majitelka.  
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Posledním místem, které jsme v pátek navštívili, byla osada na kopci Gruň , která spadá pod JZD Staré 
Hamry v nadmořské výšce 850 až 900 m. n. m. Tato oblast se rozkládá na katastru několika málo obcí a 
má rozlohu 300 hektarů, které jsou kompletně zatravněny. Výměry půdních bloků jsou spíše malé a jsou 
využívány buď jako pastviny, nebo jako louky. Poslední orná půda byla převedena na TTP v roce 2002. JZD 
Staré Hamry mají již stoletou tradici, založení je datováno k roku 1911. Původní zaměření na chov ovcí 
museli na české straně hranic postupem času zaměnit za chov masného skotu (plemeno masný simentál, 
strakatý skot, částečně i česká červinka). Velkým problémem v této oblasti byli predátoři, především vlci, 
kteří byli schopni za jedno léto zadávit i 350 kusů ovcí. Současná slovenská legislativa není tak přísná jak 
česká a umožňuje necelé 3 měsíce v roce vlky lovit (s ohledem na schválené kvóty odlovu) a zbytých 9 
měsíců umožňuje výstražnou střelbu, proto byl přesun chovu ovcí zjevným řešením tohoto problému. 
Nyní má farma na Slovensku přibližně 3 800 ovcí a v České republice chová 170 kusů hovězího dobytka. 
Skot se pase na několika pastvinách vzdálených od sebe i 8 km, kam se vždy dle potřeby převedou. Během 
období kojení krávy shodí až 150 kg, které však v době zástavu zase přiberou zpátky. Býčci jsou chování do 

500 kg živé hmotnosti, 
poté jsou na vlastních 
jatkách zabiti a jsou 
z nich připraveny balíčky. 
Jalovičky slouží k pokrytí 
brakace stáda. O chod 
celého JZD se stará 13 
lidí, jejichž věk se 
pohybuje od 19 let do 48 
a všichni mají střední 
školu ukončenou matu-
ritní zkouškou. Dosažení 
maturity je podmínkou 
k výkonu práce, protože 
kromě chovu skotu se 
JZD Staré Hamry zabývají 
i přidruženou výrobou – 

výroba paprskových obracečů píce, výrobou vlněných dek, prodej palivového dřeva. Farma nabízí 
každoročně i možnost prohlédnout si farmu během Dnů otevřených dveří. JZD Staré Hamry provozuje 
také naučnou stezku ze Starých Hamrů na Bílý Kříž. Od roku založení farmy se také datuje využívání 
Bačovské chyže na Gruni, která byla postavena v roce 1877 jako příbytek pastevců ovcí a byla tak 
využívána až do roku 1995. Poté JZD toto stavení zrekonstruovalo a zřídilo v něm turistické a informační 
středisko. Nyní je v bačovně umístněna stála výstavka věnovaná historii Gruně a okolí, chovu ovcí a 
hospodaření na horách. Jsou zde k dostání i výrobky z pravé ovčí vlny (přikrývky,polštáře apod.). 
V podkroví se nabízí i možnost ubytování až pro 10 osob.   
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Sobotní den jsme zahájili exkurzí k Martinovi Ličkovi v Sedlnicích, který se zabývá pěstováním a prodejem 
ovoce a zeleniny. Firma byla založena v roce 1991 jako rodinná, specializovaná na pěstování mrkve a 
jahod. Začínala na restituovaném cca 1 ha. Od letošního roku se jedná už o 2 firmy – otce a dcery. 
Dohromady obhospodařují 80 hektarů, z toho 20 hektarů sadů (7 hektarů švestek, 5 ha jabloní, 3 ha 
hrušní, 3 ha třešní, malinovníky, borůvky, jahody), 25 hektarů zeleniny a 12 hektarů brambor. V okrese 
Nový Jičín jsou považování za jedny z největších producentů zeleniny a ovoce. Největším odběratelem 
firmy jsou supermarkety, kde se snaží prosadit mezi dovozem, který tvoří téměř 70 % zeleniny a ovoce 
v prodejnách. Pátým rokem se na farmě provádí i tzv. bedýnkový prodej zeleniny a ovoce. Ke každé 
bedýnce je přikládám popis obsahu, možnosti zpracování a způsob uskladnění potravin v bedýnce. 
Zákazník na začátku roku dostane seznam zboží, které bude v jaké době dostupné, ale jedná se pouze o 
orientační termíny. Do bedýnek přijde vždy jen zralé ovoce a zelenina, proto, není-li zrovna nějaký 
produkt dozrálý, klient jej nemůže v bedýnce najít. Zboží je v bedýnce dodáváno neprané, aby se na něm 
zachovala ochranná vrstva. Na farmě se začíná budovat i prostorná prodejna, které by přispěla k odbytu 
celkem 35 druhů ovoce a zeleniny vyprodukované na farmě, včetně zajímavostí, kterými jsou například 
fialová nebo kulatá mrkev. Na farmě pracuje 5 stálých zaměstnanců, ale je to nedostatečné množství, 
proto jsou přijímáni i brigádníci. Jahody se sklízejí formou samosběru. Jako každý pěstitel se i pan Lička 
setkává s krádežemi na poli. Dle jeho slov s tím ale nelze skoro nic dělat, jde se s tím jen smířit a počítat 
s tím již při výsadbě a setí polních plodin. Svoji farmu se snaží propagovat například každoročními Dny 

otevřených dveří pro širokou 
veřejnost. V ten den se vaří povidla, 
švestkové knedlíky a různé jiné 
pochoutky, které jsou výhradně jen 
z produktů farmy. Také se zúčastnili 
BůčekFestu, kdy vedle pultu 
s masnými výrobky připravovali 
bramboráky se zeleninou, pečenou 
zeleninu a švestkové knedlíky, i když 
se letos švestky moc neurodily a bylo 
sklizeno jen 10 % očekávané 
produkce. Podle pana Ličky jsou 
podobné veřejné akce velmi důležité, 
aby se zákazníci seznámili 
s provozem farmy, od které si chtějí 
kupovat nebo již nakupují výrobky.  

Poté jsme se podívali na farmu Daniela Macury v Kunčicích pod Ondřejníkem. Před 3 roky na jeho farmě 
byla jen hala a stáj na dojení, nyní má k dispozici novou stáj pro 66 dojnic a od loňského roku i sýrárnu. Na 
pastvinách a loukách, které se rozkládají na 150 hektarech, se hospodaří konvenčně a kromě dojnic se na 
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nich pase i 15 kusů krav bez tržní produkce mléka. Pouze 40 
hektarů je vlastních, ostatní jsou draze pronajaté. Cena 
půdy se v této lokalitě pohybuje i okolo milionu Kč za 
hektar. Na farmě lze vidět pouze telata a dojnice v době 
dojení. Výkrm, jalovice a masný skot je ustájen v bývalém 
JZD. Farma má rodinnou tradici a současný majitel ji převzal 
po otci, který se jí vzdal v rámci dotace Předčasné ukončení 
zemědělské činnosti. Užitkovost dojnic je asi 7 500 kg 
mléka, část je prodána jako plnotučné mléko nebo je 
zpracována na sýry, jogurty, jogurtové pomazánky, 
syrovátku, kefíry apod. Zbytek je prodán do mlékárny. 
Rybinová dojírna pro osm dojnic pro majitele představovala 
1,4 milionovou investici a zrychlení dojícího cyklu na 2 
hodiny. Dojnice se podle klimatických podmínek neustále 
pasou, v létě i v noci. Přídavek jádra dostávají, když přijdou 
na dojení. Zároveň jim je do krmných žlabů předkládána 
senáž, na kterou jsou sypány rozmačkané zbytky pečiva, pro 
které majitel jezdí do Kauflandu. O chod farmy se starají 3 
sourozenci, 2 dojičky a 1 zaměstnanec v sýrárně, který 
zpracuje až 200 kg mléka denně. Zvířata posílají na jatka do 
Polska, kde jim zaplatí dané kusy hotově.  

 
Letošní program Podzimních aktualit se setkal s kladným ohlasem, za což jistě do značné míry mělo i 
nádherné počasí, které nás na našich cestách doprovázelo. Věříme, že i příští rok se podaří naplánovat 
zajímavou náplň a setkáme se tam se známými a třeba i s novými tvářemi. Budeme se těšit. 
 

 
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 Lenku 
Táborskou, tel.: 724 506 934, taborska@smacr.cz. 
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JJssmmee  nnaa  VVaaššíí  ssttrraanněě  

 
 
Odůvodnění odvolání některých poradců ministra zemědělství ze dne 2.11.2015 
 
 

Vážení, 
 
z rozhodnutí pana ministra Ing. Mariana Jurečky ve věci změny fungování a obsazení poradního sboru ministra a 
nastavení nové komunikace mezi Ministerstvem zemědělství a resortními nevládními organizacemi Vám sděluji 
následující: 

 Obsazení poradního sboru ministra prochází (panem ministrem avizovanou) obměnou, a to i s ohledem na 
nutnost náhledu na problematiku resortu i z jiných oblastí, např. akademické sféry. Tento poradní sbor 
nebude již fungovat v zastoupení resortních nevládních organizací . 

 Všechny materiály k připomínkování či prostudování (VPŘ aj.) budou zasílány na adresu resortních 
nevládních organizací a rovněž na adresy členů Sboru poradců ministra. Tito však již nebudou 
připomínkovat za nevládní organizaci, ale pouze za svou osobu – tedy za poradce ministra  

 Materiály zásadního významu, zejména z oblasti SZP, národních dotací apod., budou akceptovány pouze za 
předpokladu, že budou doručeny v papírové podobě a podepsány statutárním zástupcem nevládní 
organizace, či do datové schránky Ministerstva zemědělství (různé pracovní skupiny zůstávají v nezměněné 
podobě fungování) 

 Rovněž se budou nově konat pravidelné kulaté stoly s resortními nevládními organizacemi, a to zhruba 1x 
za dva měsíce. První kulatý stůl se bude konat 19.11.2015 v 15.30 hod. v kolegiu ministra. Pozvánka Vám již 
byla odeslána. 

Všem Vám moc děkuji za dosavadní spolupráci a těším se na další 
Hezký večer Simona Prečanová 
 
Ing. Simona Prečanová 
Šéfporadkyně ministra 
Ředitelka odboru strategie a trvale udržitelného rozvoje 

 
 
Zahájení činnosti mladého zemědělce  
 
Již od jara jednáme s Ministerstvem zemědělství o konečné podobě programu ZČMZ (Zahájení činnosti 
mladého zemědělce). Přes léto se vzájemná komunikace pozastavila vlivem prázdnin a také finišujících 
příprav na spuštění prvního kola žádostí v novém PRV. V minulých týdnech jsme však znovu iniciovali 
schůzku na MZe, kde jsme konzultovali naše připomínky k návrhu programu. V pracovní verzi dokumentu 
jsou podle nás zbytečné pozůstatky z minulého kola, které v tom dalším ztrácí smysl a nebo jsou svým 
obsahem „jen“ matoucí. Snažíme se o to, aby pravidla byla jednoduchá, srozumitelná a aby celé opatření 
bylo opravdu přínosné pro žadatele, bez zbytečných administrativních požadavků a nesmyslných příloh. 
K připravované operaci jsme měli prozatím několik více či méně zásadních připomínek. Za jednu 
z nejpodstatnějších považujeme odstranění podmínky vykazování finančního zdraví. Domníváme se, že 
pokud někdo začíná podnikat v zemědělství a investuje, nemůže zejména v prvním či druhém roce být 
finančně zdravý, tato podmínka tedy podle nás nesmyslná. Vzhledem k tomu, že dotace má být 
poskytována na realizaci podnikatelského plánu, má být podle nás kontrolováno jeho plnění, nikoli 
ekonomická situace žadatele. 
Dalším naším podnětem bylo prodloužení zahájení realizace podnikatelského plánu až o devět měsíců od 
podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Toto opatření by mělo být možné v případech, kdy je počátek 
realizace PP je závislý například na zápisu pozemků do LPIS v případě nájmu půdy apod.  
Další náš návrh se týkal čerpání dotace. V návrhu Pravidel se říká, že Žadatel je povinen do 24 měsíců od 
podpisu Dohody o poskytnutí dotace vynaložit prostředky odpovídající výši celé částky dotace na výdaje, 
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které mohou být součástí podnikatelského plánu. My navrhujeme, aby žadatel musel vynaložit jen 
prostředky odpovídající minimálně výši první částky dotace. Důvodem je opět to, aby si zemědělec 
nemusel brát další (byť i krátkodobé úvěry), ale zároveň doložil, že proinvestoval první část dotace 
v souladu s Pravidly a se svým PP. 
Jako další bod navrhujeme, aby PP mohl být realizován i na pronajatých nemovitostech (při splnění 
určitých podmínek), aby v povinných přílohách dokládal jen přehledy minimálních příjmů ze zemědělské 
prvovýroby a ne účetní daňové doklady atd.  
Připomínky jsou v současné době předány na MZe, budou dále konzultovány SZIFem a poté můžeme 
společně hledat kompromisy přijatelné pro všechny strany.  
Navrhovali jsme rovněž posunutí zahájení operace na začátek roku (leden/únor), a to zejména kvůli 
farmářům, kterým v květnu (na kdy je zatím spuštění programu naplánováno) jen o pár dní či týdnů uteče 
možnost o ZČMZ žádat, buď proto, že překročí věkovou hranici a nebo dobu, po kterou podnikají.  
ZČMZ je program, na jehož spuštění netrpělivě čekají mnozí z mladých zemědělců. Budeme se i nadále 

snažit, aby jeho podmínky byly příznivé pro farmáře a program jim byl skutečnou podporou v začátcích. O 

dalším vývoji Vás budeme informovat na našich webových stránkách. 
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Výhody programu pro sektor Agro
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TTéémmaa  ččííssllaa  
 
Potkali se v Brně 
 
Konference s podtitulem "Sdílejme zkušenosti, ne kraviny" se uskutečnila 23. a 24. října v prostorách Mendelovy 
univerzity v Brně pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky a primátora statutárního města Brna Ing. 
Petra Vokřála.  

                  

               
 
 
 
Tato dvoudenní mezinárodní konference byl sponzorována Ministerstvem zemědělství, statutárním městem 
Brnem, Agrapojišťovnou, DLF-Trifolium Hladké Životice s.r.o., Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně, 
členy Společnosti mladých agrárníků České republiky Monikou Komárkovou, Hany Gabrielové a Františkem 
Němcem, farmářkou Zuzanou Moučkovou a slovenským farmářem Milanem Jurkym a Chráněnou kavárnou Vrátka. 
Všem jim velmi děkujeme. V rámci programu konference bylo 50 žen a 48 mužů seznámeno s problematikou 
podnikání na rodinných farmách, způsoby propagace venkovského života, či rozdílným způsobem hospodaření 
například v Irsku a na Slovensku. 
Úvodního slova se ujal proděkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Ing. Daniel Falta, Ph.D., dále 
náměstek ministra zemědělství Ing. Pavel Sekáč a účastníky přivítal i prezident Společnosti mladých agrárníků České 
republiky Petr Mahr. 

V prvním bloku představili Tomáš Ignác Fénix a Robert Zahrl svoji farmu Ochsen, na které ekologicky sadaří 
s ohledem na udržení trvalé hodnoty půdy a životního prostředí na venkově. Matěj Sklenář z brněnské farmy 
Ráječek představil tuto rodinnou farmu na břehu řeky Svitavy. Slovenský farmář Milan Jurko mluvil o svých 
zkušenostech se zemědělstvím v Irsku, kde byl na stáži. Zuzana Moučková z Drysic, podnikatelka roku 2015 okresu 
Vyškov, se zaměřila na pozitivní motivaci k práci v zemědělství.  

První přednášející byli důkazem toho, že nemusí být zrovna vystudován zemědělský 
obor, ale stačí elán a chuť do práce. Tomáš Ignác Fénix vystudoval politologii a 
teologii, zatím co Robert Zahrl kulturní a sociální antrolopogii a nyní si dodělává ještě 
studium práv. Potřebu zemědělského vzdělání však nezlehčují, naopak velmi kladně 
vítají, že Evropská komise nyní prosadila poradenství pro nově začínající zemědělce, 
kteří nemají zemědělské vzdělání. Na začátku neměli žádný podnikatelský záměr ani 
plán živit se na ovocnářské farmě. Sudety si vybrali, protože patří k slabším lokalitám 
a lidé, jak sami říkají, zde nemají „kulturní paměť“ a oni chtěli především navázat na 
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předválečnou zemědělskou tradici v této oblasti. Dost se potýkají s trendem nedostatku pracovní síly, která by jim 
pomohla obhospodařovat 40 hektarů ekologických sadů, vinic a byla by nápomocna zušlechtit těch posledních pár 
doposud nezkulturněných ploch. Svoje myšlenky začali realizovat v roce 2012 a již druhým rokem dodávali produkty 
do obchůdků ve Vídni. V současné době jsou v jednání o dodávání jejich produktů pro síť hypermarketů v ČR. Jako 
brzdu jejich rozvoje vidí způsob získávání půdy – obchod s půdou v ČR označují jako nejliberálnější v Evropě, dále 
pak financování mladých – oni sami měli výhodu, že je peněžně podrželi rodiče, a právě již zmíněný nedostatek 
pracovních sil a lidí, kteří by byli ochotni s nimi jít do rizika výkonu této práce, která „není sexy“. 

Na rodinné farmě Ráječek se o technologie a zpracování půdy stará otec a 
administrativní část připadá na matku. Farma disponuje s 24 hektary orné půdy, které 
jsou z části vlastní, z části od města Brna a také od soukromníků. Rodina Sklenářů se 
specializuje na listovou zeleninu a jako doplňkový sortiment dělají i košťálovou zeleninu. 
Pro živočišnou výrobu nebo pěstování obilovin na farmě není prostor. Hlavním cílem 
farmy Ráječek je kompletní pokrytí potřeb spotřebitele v průběhu roku – neustále se 
majitelé snaží přizpůsobovat sortiment pěstované zeleniny především zařazováním nově 
vyšlechtěných odrůd. Nyní jsou schopni od konce května do půlky října dodávat kvalitní 
potraviny nejen formou bedýnek 7 dní v týdnu, ale také jsou dodavateli pro obchodní 
řetězec MAKRO v ČR a METRO na Slovensku. Svoji činnost zahájili v roce 1997 s 2 
hektary, na kterých pěstovali košťálovou zeleninu. S rozšiřováním pozemků změnili i své 

zaměření na listovou zeleninu a v roce 2014 již hospodařili na 24 ha. Nový podzemní závlahový systém se jim 
osvědčil hned v prvním roce, kdy jim to při letošních suchách extrémně snížilo dopad počasí na úrodu. Další inovace 
se týkaly pořízení nových skladovacích prostor, kdy při teplotě 3 až 4 °C se zelenina uchová déle čerstvá a na 
prodejně pak pomaleji vadně.Do budoucna by si Sklenářovi rádi pořídili záhonkovač, který bude znamenat 
efektivnější přihnojování pouze „produkční“ půdy – záhonku a ne cestiček apod., a také sníží riziko zadušení 
sazenic. Farma Ráječek je držitelem certifikátu integrované produkce zeleniny a především certifikátu GlobalGAP. 
Tento certifikát je celosvětově uznávaným jednotným standardem sledujícím bezpečnost práce, kvalitu vstupů i 
výstupů a umožňuje svým držitelům snadnější uplatnění na trhu. Své produkty se snaží propagovat na facebooku, 
na svých webových stránkách, dále pak i jejich prodejci je propagují (např. sousedící MAKRO je propaguje coby 
svého lokálního dodavatele). 

Zemědělská tradice v rodině Milana Jurkyho se traduje z praděda na dědu, z dědy na 
otce, z otce na současného farmáře, který doufá, že i jeho děti budou v této činnosti 
pokračovat. Děd Jurky dělal na Oravsku obecního baču a když v roce 1989 dostali 
zpátky svoji půdu, rozhodl se hospodařit. Tenkrát se na polích dělalo bez strojů, díky 
tomu se současný majitel nikdy nechtěl živit jako farmář a raději se vyučil 
automechanikem. Zvrat nastal, když si chtěl pro sebe a svoji rodinu postavit dům. 
Rozhodl se, že peníze vydělají v zahraničí – prošel Rakousko, Německo a došel až do 
Irska. Jako obrovský přínos v tomto „cestování“ vidí zdokonalení jazyka, získané 
zkušenosti a přátelské vztahy, které trvají dodnes. Na Irsku se mu nejvíc líbí, jak je 
tam vnímána role zemědělce. V letech 1845 až 1850 v Irsku proběhl velký hladomor, 
který byl zapříčiněn tím, že plíseň bramborová zlikvidovala několikrát za sebou 
úrodu brambor, které byly pěstovány na třetině veškeré výměry a byly denním 

pokrmem chudých lidí. Kromě brambor nejedli nic jiného. V tomto období 1,5 milionu Irů zemřelo (téměř 20 % 
obyvatel) a 1 milion emigroval do Ameriky. V této době si lid uvědomil, že bez jídla to opravdu nepůjde a bez lidí, 
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kteří potravu produkují také ne. V Irsku sice téměř neustále prší, ale půda je tam vlastní, nejsou problémy se 
sousedy a hranice pozemků jsou ve většině případů řešeny kamennými „zídkami“, které se lety nashromáždily při 
odkameňování půdy. Pořádání farmářských trhů nebo prodeje ze dvore není pod takovým tlakem úřadů, protože za 
produkty a jejich kvalitu si každý farmář ručí vlastním jménem. Pokud prodá nemocné zvíře, nahnilé ovoce nebo 

špatný stroj, poškodí to jméno jemu a jak je známo, špatná 
reklama se šíří mnohem rychleji než ta dobrá. V Irsku je také 
specifické, že velké množství farmářů se specializují pouze 
na 1 činnost. Pokud tam chce zemědělec chovat dojný skot 
a nemá půdu, tak to není vůbec problém, protože jeho 
soused určitě dělá pro změnu seno a druhý obilí, od kterých 
si krmivo koupí. Milan Jurky v tom vidí částečné řešení 
rizika, že v době sklizně senáží neseženete službu, která by 
vám dojela v době, kdy to opravdu potřebujete. Na 
Slovensko se vrátili jen proto, že tam pořád na ně čekala 
jejich rodina a na dům si již našetřili. Ještě než se stihnul 
vrátit začal mít jeho otec zdravotní problémy, z dojeného 
skotu přesel na masný a dal synovi na výběr: buď to může 
přebrat po něm, nebo to prodá. Tak se Milan Jurky ujal 

svého dědictví. Téměř okamžitě zjistil, že pokud na Slovensku nemá farmář více než 100 hektarů, tak neznamená 
vůbec nic. To byl pro něj prvotní šok, protože z Irska byl zvyklý, že i malý farmář je „ někdo“, i když má jen jeden 
hektar. Na Slovensku, ale i v České republice se říká: „když se nebudeš učit, skončíš jako zemědělec“. Oproti tomu 
v Irsku učitelky ve školách učí, že pokud se budou učit, skončí jako zemědělci. Bez ohledu na tyto předsudky se vrátil 
k chovu dojeného skotu – nyní má 16 kusů, které se celoročně pasou, obhospodařuje 22 ha a odchovává telata a 
dojnice, zpracovává mléko na sýry a říká si, že i když nebude boháč, tak ví, že jeho rodina jí zdravě. Do budoucna by 
si přál, aby jeho farma byla soběstačná,s vlastním zdrojem vody a elektrické energie, čističkou, a aby se jeho farma 
otevřela veřejnosti. 

Zuzana Moučková je především majitelka růžové kozí farmy. Hospodařit začala v roce 2008, 
když se jí narodili 2 malé děti a ona se začala zajímat o zdravou výživu, protože jim nechtěla 
dávat potraviny ze supermarketu. Farmářka pochází z Valašska, kde její otec byl bača s 200 
ovcemi a pár kozami. Když se rozhodla začít se zemědělstvím, tak si od něj vzala první 2 kozy. 
Mléko a mléčné výrobky vyráběla pro své děti, dávala ochutnat i kamarádům, a když se po 
nich pak začali ptát a chtěli je kupovat, nezbylo než se začít rozšiřovat. Vzpomínky na 
zemědělství pro ni nebyli zrovna šťastné, tak si vybavila farmu a její doplňky tak, aby ji ráno 
bavilo vstávat „do práce“. Téměř vše na farmě „oblékla“ do růžové – své oblíbené barvy, 

která ji dobíjí energií a optimismem. U ní na dvoře můžete vidět růžový traktor s růžovou vlečkou, růžová kolečka, 
vstup do sýrárny je růžový, stejně jako prodejní stánek. Nyní na farmě chovají 35 bílých a hnědých koz (pokoušeli se 
chovat i kozy anglonubijské, ale těm se nedařilo v daných podmínkách), kravku, prasata a drůbež. Na období, kdy se 
snažili o legalizaci farmy a produktů, také nevzpomíná moc ráda – především na komunikaci s různými úřady. Snažili 
se získat dotace, ale vlastní pouze 3 ha orné půdy a pasou na 15 hektarech pastvin, které jsou půjčené od známých 
a jedná se především o zahrady, meze či křoviska. Jejich žádost o dotační program ZČMZ (zahájení činnosti mladého 
zemědělce) nebyla vybrána jako podpořená. Jak sama říká, prozatím do farmy s manželem investovali už více než 
milion korun a farma je zatím neživí.  

Zdroj fotografie: Milan Jurky 

Zdroj fotografií: Zuzana Moučková 
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Kozy si vybrala, protože kozí mléko je podobné lidskému, mohou jej pít i děti alergické na mléko kravské a obsahuje 
menší molekuly tuku a bílkovin, takže je lépe stravitelné pro lidský organismus. Snaží se vyvracet mýty o kozím 
mléku a především na stánku se jí stává, že až 80 % lidí řeknou, že kozí mléko nechtějí ani ochutnat, že smrdí. Tento 
hluboce zakořeněný předsudek má původ v dřívějších dobách, kdy kozy bydlely ve stáji, kde s nimi byla chována 
třeba i prasata a kozí mléko velmi snadno a rychle jímá okolní pachy. Dnes jsou technologie takové, že mléko 
z dojírny putuje okamžitě do chladícího tanku a na zpracování. Na farmě rodiny Moučkových dokonce šli tak daleko, 
že po dobu laktace koz (7 až 8 měsíců) dojí přímo na pastvinách. Z mléka vyrábí čerstvé, ochucené i zrající kozí sýry, 
tvarohový čoko-desert z kravského mléka a do budoucna má v plánu vyrábět i kozí tvarůžky a růžový sýr 
s okvětními plátky růží. Také by chtěli rozšířit zaměstnaneckou základnu ze současných 3 pracovních sil (majitelka je 
v sýrárně, manžel s brigádníkem se starají o chod farmy) a zvýšit počet chovaných zvířat. Ale už teď říká, že nechce, 
aby z jejich „farmičky“ byla jednou megafarma. Na farmě stráví i 12 až 16 hodin denně a podle potřeby je 
zpracovatelkou, chovatelkou, veterinářkou, dojičkou, sýrařkou, baličkou sýrů, prodavačkou, manažerkou apod. 
Jejím snem je zřídit si na farmě agroturistiku, kdy hosté by si vzali pastevecké psy, ona by je s nimi naučila pracovat 
a pak by je „vyslala“ relaxovat – pást stádo.Ve volných prostorách vedle sýrárny by pro ně ještě zřídila saunu 
s vířivkou. 
Po obědě se v druhé sekci postupně vystřídali 2 čeští a 2 zahraniční účastníci. Lenka 
Houdková ze Spolku pro rozvoj regionu a ředitelka Jihočeského zemědělského muzea 
představila činnost muzea, která není prezentována pouze expozicemi, ale i 
interaktivním předváděním například řemesel. Aleš Heuler z mezinárodní komunity 
v Mšeckých Žehrovicích seznámil posluchače s trochu odlišným způsobem hospodaření 
v tomto sdružení lidí. Radek Nienartowicz, polský farmář a viceprezident CEJA (Conseil 
Européen des Jeunes Agriculteurs) působící v Bruselu měl prezentaci zaměřenou na 
možnosti spolupráce a vzdělávání mezi mladými zemědělci v Polsku a v Evropě. 
Estonská zástupkyně MAS (místních akčních skupin) Triin Lääne ukázala způsoby 
zapojování obyvatel venkova a zemědělců do rozvoje jižního Estonska. 

Pani ředitelka Jihočeského zemědělského muzea účastníkům konference shrnula výsledky 
prvního – zkušebního provozu tohoto muzea. Sama označuje první rok „života“ muzea za 
úspěšný, kdy se podařilo dosáhnout cílů, které si na začátku určili. I s malou propagací je letos 
přišlo navštívit přibližně 800 lidí, kteří si mohli na vystavené exponáty nejen sáhnout, ale také 
si vyzkoušet k čemu a jak fungovaly. Pracovníci muzea chtějí, aby bylo interaktivní, téměř 
zážitkové, ale jak říká Lenka Houdková prozatím bez holinek a kydání hnoje. Vystaveno bude 
postupně až 1000 exponátů. Muzeum mohlo vzniknout díky finančním prostředkům 
z regionálního operačního programu, které byly využity na rekonstrukci nevyužívaného statku 

na návsi, ve kterém bylo velké množství zemědělského vybavení. Obrovským výstavním prostorem je půda sýpky, 
kde je realizován projekt Potraviny s rodokmenem – Agromanie.cz. Tento projekt byl realizován v rámci grantového 
programu Podpora kultury Jihočeského kraje. Dospělí i děti si zde mohou 
vyzkoušet zpracování obilí, mléka, masa, ovčí vlny, ovoce a zeleniny aj. 
K dispozici mají kamenný mlýnek na mletí mouky, cepy pro vymlácení obilí, 
prostředky pro lámání lnu, kolovraty a tkalcovské stavy apod. Na 
zrekonstruovaném dvoře je možnost si odpočinout nebo nechat děti vyhrát 
s vystavenými historickými stroji. Návštěvníci si mohou vyzkoušet linku na 
sklizeň a na čištění obilí. S částí expozice se jezdí i po výstavách, například již 
třetím rokem se zúčastnili Země Živitelky, kde mívají vlastní pavilon, a příští rok 
tam budou opět. Každý sobotní den má v sezóně nějaké tematické zaměření na 
řemeslnou činnost – předení, paličkování, kovářství, tkaní na tkalcovském 
stavu, výroba másla, sýrů, slaměných ozdob, tvorbu postaviček z kukuřičného 
šustí atd. Na minifarmičce se pořádá organizované krmení a různé programy 
pro školy, které jsou sice v menším měřítku, ale zase, jak zdůrazňuje paní 
ředitelka, „jsou v praxi“. K muzeu je přidružena i bourárna hovězího a vepřového masa a občerstvení, kde se maso 
z tohoto provozu zpracovává. V plánech pro budoucnost je zlepšování a rozšiřování stálé expozice, snaha o 
vylepšování i proměnlivé expozice, zřízení agrohopsária – místa pro děti, kde se „vyřádí“ v zemědělském stylu, např. 
v kupce sena, slámy, šlapadla. Dále by pracovníci muzea rádi vybudovali restauraci, kde se budou zpracovávat nejen 
vlastní produkty, ale i místních zemědělců, koupaliště na místě bývalé silážní jámy a ubytování v areálu muzea. 
Nechtějí zapomenout ani na edukační programy pro školy, zážitkové programy pro rodiny (Velikonoce, dožínky …), 
řemeslné trhy a celkově na akce spojené s tradicemi na venkově pojaté netradičním způsobem.  

Zdroj fotografie: Lenka Houdková 
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Komunitu 12 kmenů, která je mezinárodní, má své zástupce v ČR, na Slovensku, ve 
Francii, Ve Velké Británii, v Německu atd. Život v české komunitě, která hospodaří na 
farmě v přírodním parku Džbán, představil Aleš Heuler. Na začátku byla jeho rodina, 
která žila na restituovaných pozemcích. Postupně sek nim začali přidávat poláci, 
Američané i Španělé a jako komunita asi 50 lidí tu žijí již čtvrtým rokem. Farma je pro ně 
víc než jen zdrojem potravy, ale také domovem a školou – děti se učí doma a obkoukávají 
činnost na farmě, vztah ke zvířatům a půdě. Lidé v komunitě ví, že vztahy s okolím jsou 
strašně důležité, například německá komunita měla problémy, protože se odlišovala od 
hlavního proudu, a musela se přesunout. Farma v Mšeckých Žehrovicích využívá 40 
hektarů k samozásobení potravinami a krmivem pro jejich zvířata. Z celkové výměry je asi 
20 hektarů orné půdy a zbytek jsou pastviny, extenzivní sady s celoroční produkcí, 

rybníčky a lužní lesíky. Jejich stádo ovcí a koz vypásají extenzivní meze a od končící německé komunity získali 4 
dojnice, které dojí ručně ráno a večer. Přebytky potravin dříve prodávali, ale nyní jich je opravdu již jen nepatrné 
množství. Celoročním zdrojem surovin pro kuchyň jsou i dvouplášťové fóliovníky, ve kterých se s postupem roku 
vystřídají saláty, rajčata, okurky, dýně, lilky, raný meloun, zimní saláty, endivie a nakonec na zimu kozlíček. Nechtějí 
se vysloveně vyhýbat moderním technologiím a strojům, tak si pořídili traktor, ale Aleš Heuler nedá dopustit na je 
jich tažné koně nejen z důvodu zachování tradice, ale také proto, že si myslí, že udělají práci lépe. V sadech a na 
polích pěstují okrajové odrůdy ovoce a zeleniny a na sklizeň (např. kukuřice, cibule, rakytník, oskeruše, myšpule, 
arónie) pořádají různé akce, sklízí plodiny a přitom se obohacují o zkušenosti hostů, kteří za nimi přijedou na den, 
dva, týden nebo i měsíc. Propojení komunit po Evropě je zdrojem pomoci. Jak uvádí pan Heuler příklad, když někde 
komunita potřebuje pomoct, tak se sjedou z ostatních zemí na pomoc. Na farmě v Mšeckých Žehrovicích nyní staví 
společenskou místnost, kde budou jíst, učit se,trávit společně volný čas a bavit se, a při stavbě jim pomáhají „bratři“ 
ze Španělska, Francie i Německa. Hlavním cílem komunity je najít kořeny, jak spolu lidé dřív žili, a jsou si vědomi, že 
základem každého zemědělce je jeho okolí – rodina, přátelé a kamarádi. 

Radek Nienartowicz hospodaří v severním Polsku na 150 hektarech ekologických polností. 
Jak sám říká, není to nejmenší plocha,ale také nepatří k největším hospodářům v regionu. 
Tento farmář se zaměřil na produkci kukuřice na zrno. Je rád, že dnešní politika se zaměřila 
na podporu středně velkých rodinných farme a na důležitost vzdělávávní, tréninku a 
rozvíjení dovedností. Sám je členem vedení CEJA (Conseil Européen des Jeunes 
Agriculteurs) – organizace, která srdružuje mladé zemědělce v Evropě, dále je členem 
Společnosti mladých polských farmářů a je v monitorovací komisi Ministerstva zemědělství 
v Polsku pro rok 2014 – 2020. V rámci své prezentace představil CEJA coby organizaci s 42 
členskými organizacemi z 22 evropský zemí (mezi členy je např. ASYF? AGRYA, SMA ČR) a 

jejíž hlavním cílem je podporovat mladé a rozvíjet zemědělský sektor na venkově. Jedním takovým prostředkem je 
mezinárodní farmářský projekt FAarmland, který by se dal označit za mezinárodní konsorcium v rámci politiky 
„Zemědělství žije“. Tento projekt navázal na již více než 15letou tradici školních zemědělských zkušeností, které se 
konali v různých evropských zemí (v Itálii, ve Francii, ve Velké Británii, ve španělsku, v Nizozemsku) a prokázal se tak 
jejich vliv a soudržnost na multifunkčnost a udržitelnost zemědělství. Projekt Farmland je založen na přenosu 
inovačním myšlenek například prostřednictvím učebních materiálů, s důrazem na aplikace nových dovedností pro 
vytvoření nových pracovních míst v zemědělství - na rozvoj sociální zemědělství a nových pracovních příležitostí, 

Zdroj fotografií: Aleš Heuler 
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zejména pro mládež a ženy ve venkovských oblastech. Partnery projektu jsou Zemědělské poradenské centrum 
v Brwinow, pobočka v Krakově (posláním centra je zvýšit příjmy v zemědělství, zvýšení konkurenceschopnosti na 

trhu zemědělských podniků, podpora udržitelného 
rozvoje venkovských oblastí a zvýšení odborné 
kvalifikace zemědělských poradců, učitelů 
zemědělských škol a dalších obyvatel venkova a to 
pomocí podpory agroturistiky, místních komunitních 
projektů, podporou kulturního dědictví venkova a 
místních produktů apod.), italská organizace 
Agricoltura è Vita (má sídlo v Římě, ale působí na 
celém území státu a působí od roku 1962 v oblasti 
výcviku a šíření informací v zemědělské produkci a 
venkovské kultury, podporuje, organizuje a 
koordinuje činnost regionálních center a dalších 
orgánů, organizací a sdružení, v jakékoliv formě ze 
strany výrobců a zemědělců, zřizuje a vede kurzy a 
semináře), CEJA, španělská Asaja Granada (největší 
zemědělská organizace působící od roku 1989, která 

má nyní přibližně 250 000 členů, kteří skutečně pracují na farmách, jsou majitely či nájemníky půdy, včetně členů 
rodin zapojena do zemědělských činností, organizace reprezentuje, spravuje, hájí a prosazuje zájmy zemědělské 
profese obecně a také zásady jejich členských organizací a také chce respektovat demokratické), Výzkumný ústav 
živočišné výroby - Národní výzkumný ústav v Polsku (má celostátní význam, ač byl založen v roce 1950, a zabývá 
výzkumnou a vývojovou prací, která zahrnuje chov všech druhů hospodářských zvířat a širokou škálu otázek 
živočišné výroby - aplikovaný výzkum sledovaný v těchto oblastech najde praktické uplatnění ve výrobě, nebo 
ukazuje průběh jako výsledek kognitivních studií) a Společnost celoživotního vzdělávání v Rumunsku (nezisková 
nevládní a soukromá organizace aktivně působící v oblasti vzdělávání a sociální oblasti - poskytuje informace a 
poradenství pro kariérové poradenství, školení školitelů, vypracování alternativních programů vzdělávací a 
formativní, poradenství a školení, integraci trhu práce a posílení postavení lidí, kteří žijí ve venkovských oblastech, 
příslušníků menšin, přistěhovalců, znevýhodněných skupin, přihlížení k rovnosti pohlaví atd.). Jedním z hlavních 
výstupů jsou e-learningové prezentace, které mají zvýšit povědomí nejen o zemědělské činnosti, ale i o její 
mimoprodukční funkci.  

Zástupkyně estonské organizace Tartu Rural Development Association působícím na jihu 
Estonska seznámila posluchače s touto organizací, která zasahuje do činnosti 17 oblastí. 
Základními hodnotami jsou iniciativa, péče, inovace a spolupráce podnikatelů, obcí a 
mladých lidí. K realizace strategie mají k dispozici 3 opatření a to: podnikatelská opatření, 
opatření pro mládež a hodnoty scelené společnosti. V rámci podnikatelských opatření má 
docházet ke zvýšení konkurenceschopnosti mikropodniků a malých podniků a ke zlepšení 
jejich ekonomické životaschopnosti – proto jsou navyšovány hodnoty místních přírodních 
a kulturních zdrojů a lidské kapacity;podporovány propojení a uvádění na trh, a tvořeny 
inovativní produkty a služby. Účelem opatření pro mládeže je vytvořit podmínky, které 
podporují iniciativu a podnikatelské aktivity mezi mladými lidmi. Činnosti prováděné v 

rámci tohoto opatření zahrnují například tvorbu možností a podmínek pro mladé lidi a pro jejich rozvoj, vznik a 
vývoj sítí, které podporují rozvoj mladých lidí, podporu vlastní iniciativy mladých lidí. Posledním pilířem je tvorba 
komunity, zvýšení schopnost komunit formovat jejich životní prostředí. Činnosti prováděné v rámci tohoto opatření 
zahrnují vznik nových komunitních služeb založených na místních potřebách, vytváření podmínek pro společné 
činnosti, tvorbu a posilování sítí spolupráce mezi komunitami. Hlavní aktivity v letech 2013 a 2014 bylo vytvoření 21 
žlutých farmářských turistických stezek, pořádání vzdělávací programů pro podnikatele, mediální reklama 
v časopise National Geographic, v televizi, na sociálních sítích či ve článcích v médiích, také účast na veletrzích, 
výstavy fotografií, marketingové kampaně, organizace studijních cest za kulturou a historií, aktivní dovolenou apod. 
Také spravují za mezinárodní spolupráce projekt „Život na hranici mezi dvěma světy“, který vypráví příběh 
konkrétního místa mezi Ruskem a Lotyšskem, na hranici Evropské unie. Projekt byl zahájen v Nizozemsku, kde bylo 
cílem vykreslit krajinu pohledem z okna – žlutého rámu instalovaného v krajině a přitáhnout tím pozornost hostí 
Výsledek byl až dvojnásobení cestovního ruchu na vybraná místa a proto se projekt „stehuje“ do jižního Estonska. 
Tematické oblasti, kde se okna nyní nachází, mají zdůraznit krásu estonské přírody, její kulturu a historii a představit 
je jako místa pro rekreaci, nebo k inovaci malých podniků. 

Zdroj fotografie: Radek Nienartowicz 
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Poslední oddíl pátečního dne přednášely 3 ženy. Hana Olejníková, zástupkyně MAS Horní Pomoraví se zaměřila na 
regionální značení zemědělských produktů coby podpory místních producentů. Alexandra Bártů, farmářka od 
Slavětína, prezentovala zřízení rodinné farmy a zpracování produkce na farmě jako způsob obživy, pokud je nutné 
zůstat „doma“. Poslední přednášející dne byla Alena Suchánková, lektorka, spisovatelka a permakulturní zahradnice 
žijící v Růžďce. Tato lektorka se snažila přiblížit posluchačům pojem a principy permakulturních porostů. 

MAS Horní Pomoraví je koordinátorem regionální značky „JESENÍKY originální produkt“. 
Hana Olejníková nás seznámila s tím, že v České republice je 26 regionů s regionálními 
značkami a všechny spadají do Asociace regionálních značek, která je zaštiťuje na národní 
úrovni. Nyní je v ČR vydáno skoro 1 000 certifikátů. Regionální značka „JESENÍKY originální 
produkt“ vznikla v roce 2010 jako výsledek snahy podporovat drobné regionální 
podnikatele, producenty, farmáře, zpracovatele a řemeslníky. Její vznik podpořil projekt PRV 
Vyrobeno na venkově a na jejím vytvoření se spolupodíleli farmáři, výrobci a ostatní. V logu 
značky je jesenický zvonek typický pro tuto oblast. Regionální značka „JESENÍKY originální 
produkt“ platí na území 7 MAS (asi 160 obcí) a nyní je vydáno více než 100 certifikátů 

(výrobky, služby – stravovací a ubytovací, zážitky). Udělení certifikátu je velmi složitý proces, na kterém se podílí 
certifikační komise z 11 až 13 zástupců nejen certifikovaných výrobků a služeb, ale také MAS, Asociace regionálních 
značek, institucí, veřejné správy a cestovního ruchu. Všichni žadatelé musí podat žádost a uvést důvod, proč chtějí 
regionální značku získat. Každého žadatele členové komise osobně navštíví, podívají se, zda služby splňují 
certifikační kritéria, jak se výrobky připravují apod. Regionální značku „JESENÍKY originální produkt „ získali 
například řemeslné produkty, potraviny, zemědělské a přírodní produkty (pivo, sýry, maso, lahůdky ve skle, med 
jam), knihy, vazby, roubené stavby. Mezi certifikační parametry služeb patří např. že stravovací a ubytovací služby 
musí být přátelské pro hosty, poskytovat kvalitní služby, reprezentovat území Jeseníků, vařit z tradičních receptů, 
nabízet a odebírat místní suroviny a hlásit se mohou penziony, hotely i ubytování v soukromí. Zážitky jsou pro 
potřeby certifikace definovány jako služby v cestovním ruchu vázané na konkrétní lokalitu nebo tradiční akci – 
zařízení i akce, atraktivity na území Jeseníků. Lidé z MAS Horní Pomoraví 
byli první, kteří chtěli certifikovat zážitky (v roce 2012), a proto si museli 
vytvořit expertní skupinu, která vypracovala certifikační kritéria. Tato 
kritéria se stykem s praxí neustále upravují. Jako certifikovaný zážitek se 
můžete podívat na přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně, 
Zlatorudné mlýny, Rychlebské stezky, Priessnitzovy léčebné lázně. 
Regionální značka přináší svému majiteli konkurenční výhodu na trhu, 
zvýšení odbytu pro jeho výrobky, propagaci, reklamu, zviditelnění 
výrobků, sounáležitost s regionem, vzájemnou spolupráci a nové 
kontakty. Díky koordinaci z pozice MAS mohou držitelé regionální značky 
požádat i o pomoc při získávání dotací, především při modernizaci farem. 
Neméně důležitý je i efekt propojení výrobců - například vlněné hračky 
plněné vlnou od jiného farmáře, nebo čokoládové pralinky, které jsou 
obaleny ručně vyrobeným papírem z papírem ve Velkých Losinách. Dále také zkombinování producentů výrobků a 
poskytovatelů služeb je velmi významné – restaurace odebírají suroviny od držitelů certifikátů (vaří z nich, prodávají 
je na recepcích) nebo využívají místní keramiku. Propagace registrovaných produktů, služeb a zážitků je většinou 
prostřednictvím novin Doma v JESENÍKÁCH, které jsou určeny jak místním obyvatelům, tak turistům, kteří se o 
tento region hlouběji zajímají, propagačními letáčky, na regionálním webu, facebooku apod. V rámci projektu PRV 

Zdroj fotografií: Triin Lane 

Zdroj fotografie: Hana Olejníková 
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na propagaci držitelů regionální značky „JESENÍKY originální produkt“ vznikl manuál pro tvorbu regionální produktů 
(obsahuje informace, co je zařazeno pod tento pojem, kde je najdete a většinou jsou v informačních centrech), byla 
vybudována tematická stezka se 12 zastávkami u regionálních výrobců (turista si u nich může vyzkoušet přímo ve 
výrobně zkusit něco vytvořit a seznámit se pracovními postupy) a byla natočena videoprezentace o certifikovaných 
výrobcích a jejich zhotovitelích. Majitelé certifikátu propagují jak registrovanou značku „JESENÍKY originální 
produkt“, tak MAS Horní Pomoraví na svých autech, v prodejnách, na stáncích i mimo Českou republiku na různých 
workshopech, seminářích a různých vzdělávacích a propagačních akcích. 
 

 
Minifarma pod Kaštany je v obci Luké, kousek od Litovle. Alexandra Bartů hospodaří na 
necelých 5 hektarech a to ještě individuální poloviny, což představuje sad, zahrada a výrobna. 
Již dříve inklinovala k hospodaření, a to na Plzeňsku. První jamy a ovocné pomazánky 
ochutnávaly její kamarádky, stejně jako odchovaná drůbež a kachny. Poté, co její výrobky 
kamarádky označily jako „nebe v hubě“, se rozhodla, že je na čase vše legalizovat. Zpočátku 
se jednalo s kamarádkami o výměnný obchod. S nárůstem námětů na rozšiřování sortimentu 
(zázvorový a chilli jam) rostla i chuť do práce, ale v průběhu jednoho roku se musela 
Alexandra Bártů přestěhovat na Moravu a až nevznikla řádná výrobna marmelád a odchovna 

kuřat. Sama říká, že až na Moravě to vypadá jako „farmaření“ - vypěstované produkty převážně zpracovává na jamy 
k sýrům a masům, pesty, chutney, sirupy atd. Doplňkovým produktem je chov drůbeže a prodej čerstvých či 
nakládaných křepelčích vajec. První vizí Alexandry Bártů bylo udělat výrobek, který bude cenově dostupný všem. 
Avšak chuť prorazit i na pulty obchodů donutila podnikatelku zohlednit i vizuální stránku svých výrobků, protože 
v obchodě nemá možnost zákazník ochutnat, a proto ho musí zaujmout jinak, čímž se zvýšila i cena. Neustále 
obnovovaná legislativa – „marmeládová vyhláška“ udržuje farmářku ve střehu a nařizuje, aby minimálně 70 % 
produktu bylo z vlastních zdrojů. Pro farmaření se rozhodla ze dvou důvodů: chtěla pro své děti dostupné kvalitní 
potraviny a vzhledem ke zdravotním problémům svého syna potřebovala být co nejvíce v jeho přítomnosti. První 
náznaky, že učinila dobře, přišly brzy. Syn po přechodu na domácí jídlo začal přibírat a učí se pracovat v přírodě 
(trhat šípky, švestky), cvičí jemnou motoriku, hraje si venku (válí sudy ze svahu) a nevysedává jen u počítače. 

Zdroj obrázku: Hana Olejníková 
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Pečující osoba má dosti často problém sehnat práci, ale na farmě 
může být pánem svého času, a to je také značný benfit této 
práce. K dalším patří, že si na farmě dokážou zabezpečit základní 
potraviny, ví, co jí, baví je ta práce a přispívají k obnově přírody. 
Alexandra Bártů říká, že pro práci farmáře se musela stát 
grafikem a designérem (návrhy etiket), spisovatelem (tvorba 
HACCP – provozní knihy systému kritických bodů výroby), 
chemikem (regulátory kyselosti, využití refraktometru), 
obchodníkem, ekonomem, manažerem a hlavně se musela 
vzdělávat (legislativa). Do budoucna by chtěla najít optimální 
sortiment jamů a rozšiřovat jej o nové druhy, obohatit svoji 
zahrádku o pěstování bylinek, obnovit původní druhy jabloní, 
které našla v sadě. Také chce zřídit sociální podnik, který bude 
zaměstnávat lidi s autismem či aspergerovým syndromem nebo 
lidi, kteří o ně pečují, a těmto nemocným lidem přiblížit zvířátka, kterých se většinou bojí.  

Permakulturní zahradnice, lektorka a spisovatelka Alena Suchánková žije s manželem ve 
Vodnářské zahradě v Růžďce na Valašsku. Dlouho pro ni permakultura byla jen koníčkem a 
život na venkově pro ni byl jen plánem až na dobu, kdy děti budou odrostlé. Od roku 2002 
s odchodem na Valašsko začala pořádat kurzy po ČR na téma permakultury především pro 
mladé posluchače. Za permakulturu by se dal označit systém designu udržitelných lidských 
sídel, který má historii v 80. letech 20. století v Austrálii. Původně tento směr byl zaměřen 
na permakulturní zemědělství, ale dneska je aplikován do spousty souvisejících oblastí 
lidského života – obnově krajiny, stavění, udržitelných technologiích, lokální ekonomii, 
místní komunitě, péči o zdraví a duševní pohodu apod. Jedna z mnoha akcí, která se Aleně 

Suchánkové podařila, byl návrat pěstování pohanky do obce Růžďky. Uměli pohanku zaset a vypěstovat, ale v době 
sklizně si „na pomoc“ pozvali staré sedláky, aby jim ukázali, jak se pohanka sklízí (srpem, kosou) a zpracovává 
(vázání do panenek-snopků, ve kterých se suší). Poté uspořádali dožatou s cimbálovkou a pohoštěním. Hlavním 
důvodem, proč se rozhodli pro permakulturu, bylo to, že když přišli s manželem domů, tak jim již nezbývalo moc 
času na děti a vůbec si jich neužili. Teď jsou s dětmi doma, kde je učí a pracují spolu. Vzděláváním v oblasti 
permalultury se zabývá sdružení Permanet, které sdružuje lidi kolem permakultury a sdílí s nimi informace na 
mezinárodní úrovni. V rámci Evropské unie je 
zapojeno celkem 14 zemí. Systém vzdělávání je 
rozdělen do několika úrovní: základní – úvodní kurz 
je dvoudenní, poté může následovat kompletní kurz, 
který trvá 72 hodin. Dále mohou zájemci absolvovat 
speciální kurzy, které mají různá témata – např. 
výroba záhonů z recyklovaných materiálů, stavba 
jezírka, kompostování, budování zelených střech) 
nebo kurz pokročilého designu. V Austrálii ještě 
existuje kurz pro katastrofy, v Evropě bude 
prezentován již příští rok, možná i přímo v ČR. Okolní 
prostor „farmy“ v Růžďce je rozdělen do 5ti zón. 
Zahrádka „pro kuchyň“ je označena jako zóna 1 a je 
postavena na betonovém podkladu. Na tomto 
mikroklimatickém záhonu můžete najít rostliny s jedlými květy, salátovou zeleninu na semeno, bazalku, levanduli, 
mátu a veškerou zeleninu. V zóně 2, označené jako lesní zahrada, je produkováno ovoce. Zóna 3 je určena pro 
pěstování potravin jako jsou brambory, cukety, dýně, patizony. V boji proti slimákům jim pomáhají kachny, které 
v kachním traktoru sbírají slimáky. Další zóna fenokulturní zahrady je zdrojem stavebního dřeva a topiva. Poslední 
zóna je označena jako divočina. Většinou se návštěvníci učí venku na zahradě sázet stromy a keře, tvarovat je, 
stavět záhony, budovat půdu, práci s bylinkami, učí se stavět z recyklovaného materiálu a o přírodní sukcesi (vývoji 
v kulturách plodin od rostlin pokrývajících půdu až po rostliny jako jsou nízké a vysoké trvalky). Jako další cíl si určili 
vybudovat vzdělávací prostory v Brně a v tuto chvíli vypadá splnitelně.  
Páteční večer byl zakončen exkurzí do laboratorních provozů Ústavu technologie potravin a Oddělení rybářství a 
hydrobiologie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v novém pavilonu M. V masném a mléčném 
poloprovozu se mohli účastníci seznámit se způsoby přípravy masa pro výrobu řeznických a uzenářských výrobků. 

Zdroj fotografie: Alexandra Bártů 

Zdroj fotografie: Alexandra Bártů 

33 



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

                                                                                            www.smacr.cz, smacr@smacr.cz 
 

V sýrařském poloprovozu byla nachystána i ochutnávka sýrů, které byly čerstvě vyrobené. Posledním z navštívených 
poloprovozů byl minipivovar. Průvodce Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. popsal způsoby výroby různých druhů piv a zmínil 
důležitost tohoto miniprovozu při řešení vad piv. Následovala „mokrá“ exkurze, při které Ing. Štěpán Lang zdůraznil 
potřebu udržení kvalitního životního prostředí pro živočichy obecně, nejen pro ryby. Ryby jsou jedni z prvotních 
indikátorů „zdraví“ vody. Na tomto oddělení řeší několik projektů a jedním z těch nejhlavnějších je chov jeseterů. 
Dále se zabývají chovem tilápií, pstruhů nebo kaprů. 

Sobotní dopoledne zahájila Ildikó Gardony s AGRYA (Společnost maďarských mladých farmářů), která prezentovala 
možnosti propagace života na venkově za účelem natáhnutí mladých lidí zpátky do vesnic a generační obměnu 
mimoměstských oblastí. Hana Gabrielová, jednatelka firmy Hempoint a zástupce komise pro registraci a certifikaci 
osiv, následně nastínila možnosti diverzifikace zemědělské produkce skrze pěstování technického konopí pro 
výrobu čajů, konopné bylinkové soli, sušenky nebo čokolády. Dalším přednášejícím byl Tomáš Šulák, starosta obce 
Veselíčko na Přerovsku, ukázal účastníkům konference způsoby propagace života v obci – Podzimní slavnosti, 
Vánoční jarmarky apod. Konferenci ukončil přednáškou slovenský farmář Marián Glovaťák, který prezentoval vznik 
rodinné farmy jako příležitosti pro mladé. 

Palčivé téma emigrace a vylidňování venkova není problém jen českého venkova,ale celé 
Evropy včetně Maďarska. Ildikó Gardony, přední členka maďarské společnosti mladých 
zemědělců (AGRYA) vidí hlavní příčinu v nedostatečné infrastruktuře, v nedostatku 
pracovních míst, ve špatném přístupu ke zdrojům a k půdě, v malé informovanosti o životě 
na vesnici atd. Domnívá se, že pokud by se změnil pohled na zemědělství a celkově na život 
na venkově včetně životního stylu, stalo by se hospodaření „trendy“ a „sexy“. K tomu se 
právě jejich organizace snaží také přispět, např. pořádáním tematických dnů na venkově, 
které jsou třebas zaměřeny na seřízení secího stroje. Snaží se aplikovat zkušenosti v duchu 
myšlenky poskytnutí dobrodružství v každodenní zemědělské činnosti a to nejlépe „z první 

ruky“ během týdenního pobytu na farmě mladého zemědělce. O tento projekt, který proběhl již 4x, byl větší zájem, 
než bylo volných míst. Především byli vybráni vysokoškoláci nejčastěji z Budapešti, kteří měli nějakou představu o 
životě na venkově či měli již zkušenosti z rodin nebo od známých se zemědělstvím a většina z nich byly dívky. Tito 
mladí lidé se zúčastnili domácí zabijačky, dojení krav, péči o hospodářská zvířata, sušení sena, výrobě silážních 
balíků apod. Po absolvování tohoto „tréninkového kurzu“ nyní lépe chápu, co se děje v zemědělství, mají přesnější 
obraz někdy démonizované konvenčí, masové výroby zemědělských produktů, poznali lidské vztahy a každodenní 
pohyb života na venkově, chování spotřebitelů. Nejlepší zpětnou vazbou pro organizátory pak bylo, když se tito 
účastníci vyjádřili, že by chtěli s farmařením pokračovat na vlastní farmě a že opravdu stojí za to zabývat se 
venkovskými tématy. 

Hanka Gabrielová je již 5 let realizuje na farmě, kde se pěstuje konopí. Ona sama se této 
problematice věnuje již od roku 1995, kdy aktivně vystupovala za legalizaci pěstování 
technického konopí a zpřístupnění léčebného konopí pro pacienty. Zároveň pracuje i jako 
agroporadce. Svoji firmu Hempoint založila ještě s kolegou v roce 2010, ale hned po roce na 
firmu už zůstala sama. Nyní má 2 zaměstnance a 1 externího. S rozvojem kontaktů se 
zahraničím se v roce 2014 rozhodla, že firma Hempoint vstoupí do Evropské asociace 
pěstitelů konopí. Tato asociace v současné době řeší například stanovení limitů THC 
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(tetrahydrocannabinol – psychoaktivní látka v květech konopí) v potravinách a organizuje pravděpodobně největší 
konferenci o technickém konopí v Německu. Významně spolupracuje s biofarmou Sasov a pěstují konopí na 
produkty distribuované převážně v České republice, ale vyváží se třeba i do zahraničí (Švýcarsko, Španělsko, Indie či 
Amerika). Většina produktů vyrobená firmou Hempoin obsahuje květ technického konopí, ale pouze odrůd, které 
jsou povolené a uvedené na seznamu povolených odrůd EU a mají přibližně 0,2 až 0,3 THC. Hana Gabrielová má 
možnost i prodávat osiva těchto odrůd a zákazník pak od ní má rok poradenských služeb zdarma. Díky tomu ví, že 
poptávka po osivu technického konopí je značná a je 
třeba se po něm „shánět“ maximálně do konce 
listopadu. V loňském roce došlo ke skoupení 
veškerého osiva v Evropě Američany. Pro pěstování a 
sklizeň je nutná spolupráce s několika jinými firmami – 
za účelem množení osiva spolupracuje Hempoint 
s firmou SEMO Smržice, balíky konopí jsou dosoušeny 
odpadním teplem bioplynové stanice biofarmy Sasov, 
plochy k pěstování konopí poskytuje biofarma Sasov 
(60 ha), firma Severofrucht poskytuje 70 ha plochy pro 
produkci technického konopí a také poskytuje jejich 
technologie ke zpracování veškeré produkce a 
k laboratornímu zkoušení. Zbytky z konopného 
semínka se zkrmují přeštickým prasatům chovaným na 
biofarmě Sasov. Firma Hempoint také spolupracuje ve 
výzkumné sféře s Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně. Kromě mechanické sklizně se dělá i sklizeň 
ruční a to konopí určeného hlavně pro potravinářské účely – do čajů, kořenících směsí, piva, sirupů, vodních 
extraktů apod. Semínka jsou i zajímavým produktem pro drobnochovatele okrasného ptactva, ročně odeberou až 
30 tun. Pro okamžité zpracování se produkt nezpracovává, ale pokud má být déle uskladněný, tak se peletuje. Na 
závěr Hana Gabrielová shrnula obecné informace o technickém konopí – v ČR je pěstováno konopí na 500 ha a 
v rámci EU na 15 000 hektarech, maximální výměra konopí v EU je ve Francii, světově pak dominuje Čína se 100 000 
hektary, druhým největším producentem je Kanada se 45 000 výměrou (ještě v loňském roce pěstovali Kanaďané 
konopí na 20 tisících ha). Poptávka po konopí je velká, v ČR je dokonce větší, než je vlastní produkce, ale Češi podle 
lektory moc konopí pěstovat neumí a pro péči o něj je třeba i dost speciální stroje. 

Tomáš Šulák je nejen starostou obce Veselíčko na Přerovsku, ale také místopředseda 
MAS Moravská brána. Pod touto MAS jsou sloučeny 3 mikroregiony (Lipensko, Pobečví 
a Záhoří-Helfštýn) a asi 32 obcí. Mezi členy, kterých má MAS přibližně 80, patří obce, 
místní podnikatelé a nestátní neziskové organizace. MAS Moravská brána vznikla roku 
2013 „restartem“ původní Místní akční skupiny Záhoří-Bečva. Hlavním cílem bylo trvale 
udržitelný rozvoj regionu a jeho podpora, činnost ve prospěch obcí, neziskových 
organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů 
působících na území, s ohledem na ochranu přírody a krajiny. MAS realizovala řadu 
projektů v rámci PRV 2008-2013 LEADER. V tomto projektovém období se jim podařilo 
prosadit 60 projektů asi za 30 milionů, ale ze 77 % se jednalo o podporu obcí, proto se 

nyní již 3 roky intenzivně připravují na vypsání výzev v programovém období 2014-2020, aby mohli poskytnout větší 
podporu neziskovým organizacím a podnikatelům. MAS Moravská brána se podařilo získat i několik příhraničních 
projektů spolupráce (především s Polskem), dále projekt na sociální inovace z operačního programu lidské zdroje a 
zaměstnanost (OP LZZ) a letos podali projekt na nakládání s tříděnými odpady v obcích MAS Moravská brána. Pro 
toto programové období si určili několik priorit. Na prvním místě je ochrana životného prostředí, které podle 
nových podporovaných priorit EU půjde financovat pouze omezeně a těch projektů, které nepůjdou financovat, je 
už teď 2x více než těch projektů, které bude možné financovat, i když tedy jen částečně. Dalším hlavním zaměřením 
MAS je nakládání s odpady a proto v rámci projektu Svazu měst a obcí se bude do budoucna řešit optimalizace 
nakládání s komunálním odpadem a plánuje se až 20% úspora na svozových službách. Projekt Sdružení místních 
samospráv (vznikl ve spolupráci obcí a MAS) předběžně podporuje návrh na rozdělení podpory mezi menší, 
soukromé zemědělce, protož vychází z toho, že velké podniky zvládnout získat finance samy, a bude možnost 
financovat i nezemědělské podnikatele – podpora místních produktů prodávaných ze dvora, neproduktivních 
investic v lesích souvisejícími s cestovním ruchem apod. Ze získaných dotací se podařilo vybudovat muzeum , novou 
komunitní školu, kompletně zrekonstruovat hasičskou stanici, obnovit zámecký park, postavit novou naučnou 
stezku. Pro vznik kompostárny bioodpadu byl prvotním impulsem nadbytek rostlinných zbytků z opraveného 
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zámeckého parku. Mimo rozvojové úsilí MAS klade důraz i na podporu pocitu sounáležitosti s územím. Převzala 
proto například záštitu nad organizací tradičních Dožínek, které se konají každý rok v jiné obci MAS. Spolu s MAS 
Hranicko realizuje projekt Hudební a filmová muzea našich krajů, který kromě expozic v Dolních Nětčicích a Týně 
nad Bečvou přináší i filmový server se stovkami hodin digitalizovaných archivních záběrů z našeho území. 
V neposlední řadě je velkým benefitem krásná příroda, která poskytuje příležitosti k rozvoji do budoucna, například 
pro pastevectví, pěstování nových plodin a podporu života na venkově. 

Konferenci ukončil svým příspěvkem další zástupce slovenských farmářů, Marián 
Glovaťák. Hlavním mottem tohoto optimistického farmáře je, že je třeba k zemědělství 
přistupovat s nadhledem a s elánem do života. On sám se na zemědělství dívá ze 3 
hledisek – z pohledu welfare zemědělce, životního prostředí a prestiže zemědělské 
činnosti. Dle jeho slov, se dbá na welfare zvířat, ale vůbec se nezohledňuje pohoda života 
a práce lidí, kteří se o ně starají, a jsou neustále sešněrovávání byrokracii. S rodiči a 
s dvěma bratry se začali věnovat nejdříve chovu králíků, ale poznali, že to nebudou 
správně zvolená hospodářská zvířata a přešli na chov krav. „Vrátili se do roku 1920“, kdy 
se o 1 krávu a o své 2 hektary polí starali ručně, kosili obilí a vázali je do panáků. Sám dnes 
říká, že by nechtěl, aby se vrátilo, co už zažil. Vystudoval vysokou školu, ale neposkytovalo 
mu to žádné hmatatelné uspokojení. Vydal se tedy na stáž do zahraničí, strávil půl roku 

v Americe, přibližně půl roku v Turecku, dále pak navštívil Norsko i Dánsko a v roce 2011, když mu bylo 26 let, se 
rozhodl, že začne farmařit konečně na svém. Věděl, že zemědělství představuje těžkou práci, ale její výsledky jsou 
pozorovatelné denně a také chtěl pokračovat s čím už jeho rodina začala. Vybral si místo ve svažité krajině Oravy, 
začal stavět stáj a poprvé se „utkal“ s úřady. Nápady jak tří podlažní stavbu realizovat čerpal ze „zdravého selského 
rozumu“ a ze zkušeností, které získal na cestách po světě. Snažil se navrhnout nízkorozpočtovou stáj s nízkými 
vstupními náklady na realizaci chovu skotu, proto z velké části využil především gravitační síly. V horním patře je 
naplánovaný sklad krmiv a jejich úpravna, pro posun do středního patra do žlabů ke zvířatům bude využita vlastní 
váha krmiva a výkaly a jiné odpady budou elektrickými stahovači a opět gravitační silou propadat do posledního 
nejspodnějšího patra, kde budou jímány do adekvátních kapacitovaných prostor. V této oblasti téměř vůbec 
neproběhla v minulém století kolektivizace – místní JZD fungovalo pouze 15 let, proto mají půdní bloky charakter 
pásů pár metrů širokých, zato několik kilometrů dlouhých. Pan Glovaťák řeší ustájení na pastvině mobilním 
přístřeškem na kolech, který traktorem přesouvá dle potřeby. Jedenáct dojnic nemá podle majitele dostatečnou 
produkci na to, aby mohli mléko 
dodávat do mlékárny a tak jeho 
švagrová zpracovává mléko na sýry. 
Tento farmář se domnívá, že by se měla 
usnadnit práce zemědělců s legislativou 
– množství kontrol, které dohlíží na 
farmaření sice navyšují státní rozpočet, 
ale především snižují chuť do práce 
v zemědělství. Podle něj by stát měl stát 
za svými zemědělci – producenty 
potravin a krmiv pro hospodářská 
zvířata, měl by jim pomáhat - oni jsou ti, 
kteří tvoří hodnoty a nejsou těmi, kteří 
žijí na spodní hranici životního stylu, a 
jsou nepostradatelní – každý musí jíst, 
zemědělství není jen o tom hnoji. 
Většina lidí si to ani neuvědomuje, ale 
farmaření je i krajinotvorba. To, co lidé 
vidí z vlaku, je práce zemědělce, kteří 
sečou louky, meze, podmítají a osevají pole, revitalizují lesy a remízky. Hospodaření není jen podnikání, ale také 
efektivní činnost pro lidi nejen z města. Jak uvádí na krátkém případu, kdyby zastavili přívod ropy nebo elektrického 
proudu, lidé by se tomu nějak přizpůsobili, pokud by se však zemědělci rozhodli, že už nezasejí, tak to skončí 
katastrofou. Další poznatek, který si Marián Glovaťák přinesl ze svých cest je, že že na Slovensku vzniká konkurenční 
prostředí, ale přitom by to mělo být spíše opačně, že by si měli farmáři spíše pomáhat a ulehčovat si tím již tak 
těžkou práci. V rodinné farmě vidí hned několik výhod oproti agrárnímu podniku. Především rodinný podnik nikdo 
nevytuneluje – farmář by okrádal pouze sám sebe, dalším rozdílem je, že půda je vnímána jako dědictví, které 

Zdroj fotografie: Marián Glovaťák 
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jednou připadne dětem a pak jejich dětem, proto se o ni pečuje například i na úkor vyšších nákladů za hnojiva atd. 
V neposlední řadě je velký podnik živnou půdou pro státní aparát, ale rodinná farma má minimum zaměstnanců a 
je tedy potřeba méně papírování a menších odvodů. Přes všechny překážky, které tento slovenský farmář nastínil , 
vidí budoucnost optimisticky a doufá, že budou-li zemědělci držet pospolu, tak že i ta byrokracie se třeba zlepší. 
Především se však nejde dívat na hospodaření jako na černé nebo na bílé. 
Konferenci uzavřel poděkováním sponzorům, lektorům za aktivní vystupování a především účastníkům prezident 
Společnosti mladých agrárníků České republiky Petr Mahr. Všem popřál zdárný úspěch v jejich činnostech a vyjádřil 
přesvědčení, že nepovažují strávený čas na konferenci za ztracený. 
Konference se zúčastnilo celkem 98 zájemců převážně z České republiky, ale své zástupce mělo Maďarsko, Polsko, 
Slovensko a Estonsko. Více než čtvrtina z nich byla přímo spjata se zemědělstvím, ostatní byli zástupci státní správy 
(MZe, SZIF, ÚKZUZ, ÚZEI), zemědělských škol (SZeŠ Přerov, MENDELU, VFU Brno), místních akčních skupin či jiných 
zájmových skupin. 
Velkým obohacením byla i účast 10 zahraničních hostů, mezi nimiž byl i nedávno nově zvolený viceprezident CEJA 
(Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs) Radek Nienartowicz a Triin Lääne, zástupkyně estonské MAS. Na 
každém konci bloku byla i bohatá diskuze mezi přednášejícími a posluchači. 
Věříme, že tato konference bude začátkem tradice, která povede ke zlepšení komunikace zemědělců nejen v rámci 
zemí V4, ale i ke sdílení zkušeností, které upevní postavení farmářů na trhu, k propagaci jejich výrobků, ale zároveň 
budou ohleduplné k životnímu prostředí. 
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KKaalleennddáářř  aakkccíí    
 
 

Prezidium a předvánoční posezení             27. listopadu 2015 

- poslední pátek v listopadu se koná v romantickém prostředí farem Mona s.r.o. a soukromě 
hospodařícího rolníka Radomila Hraběte na Šumavě setkání členů a příznivců Společnosti mladých 
agrárníků České republiky (Pensionu U Sebastiana, Nýrsko). 

- součástí jednání je i návštěva hospodářské usedlosti s chovem skotu, koní a ovcí v ekologickém režimu a 
přilehlých polností, kde pěstují mák, špaldu, kmín, oves a další plodiny 
- přijďte si popovídat se zemědělci a načerpat inspiraci pro své vlastní hospodaření, bude to příjemné 
rodinné posezení v krásné přírodě a lze si donést i vlastní občerstvení a pití dle chuti, součástí bude také opékání 
dobrot na ohni 

 
 

Seminář Pozemkové úpravy – příprava a realizace          30. listopadu 2015 
- Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond Vás srdečně zvou v rámci aktivit 
Celostátní sítě pro venkov Jihomoravského kraje na tento seminář, který se koná v Městském kulturním 
středisku (Masarykovo nám. 34/3, Kyjov) 
- tématické zaměření budou PRV 2014-2020 (operace 4.3.1. Pozemkové úpravy), zkušenosti s 
pozemkovými úpravami, aktivity Celostátní sítě pro venkov v roce 2015, 2016 atd. 
- seminář je určen pro veřejnou správou, partnery Sítě, odbornou zemědělskou veřejnost, odborné 
instituce, neziskový a podnikatelský sektor a další zájemci (pozvánka) 
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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 Lenku Táborskou, tel.: 724 506 934, taborska@smacr.cz. 

 
Jména autorů článků k dispozici u redakční rady Časopisu SMA ČR – kontaktní email: balabanova@smacr.cz 
Autoři fotografií: Marie Balabánová, Šárka Hošková, Lenka Táborská, Milan Kouřil 

 
Text neprošel jazykovou korekturou 
31.10.2015
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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. 


