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letošní rok se blíží ke svému konci. Na začátku roku kartářky předpovídaly, 
že to bude rok, který bude složitý a pro každého z nás to bude rok, který 
musíme přežít. Bohužel se předpovědi velmi rychle naplnily. Hned zkraje 
roku k nám zavítal koronavirus, vir, o kterém většina z nás nikdy neslyšela 
a my všichni jsme se s ním museli naučit žít. Spoustě z nás změnil život. 
Na sklonku zimy se život v zemi téměř zastavil, všichni se zpomalili, byli 
překvapeni novou situací. Narychlo se musela vymýšlet opatření k omezení 
šíření onemocnění v rámci celé republiky. Podniky rychle hledaly řešení pro 
nastavení fungování, aby se nákaza co nejméně dotkla chodu zemědělských  
i potravinářských provozů. 

Agrovenkov v letošním roce také musel přehodnotit plány, které byly 
nastaveny na začátku roku. Informační činnosti, kterou provozujeme se 
omezení nedotkla, nadále prostřednictvím svých poradců v každém okrese 
poskytujeme zemědělské poradenství telefonicky, osobně i e-mailem. Na-
plánované semináře, které se měly uskutečnit na jaře, jsme stihli v hodině 
dvanácté. Dva listopadové semináře k Nitrátové směrnici již proběhly 
v on-line verzi jako webináře. Pravidelně jsou aktualizovány webové 
stránky www.agrovenkov.com. Tištěný Zpravodaj se podařilo vydat ve 
trojím vydání. 

MLS Pardubického kraje 2020 – soutěž o nejlepší potraviny se nám také 
podařilo uskutečnit a vyhlásit 26 nových MLSů Pardubického kraje. 
Ty, které v letošním roce uspěly můžete vidět na webových stránkách  
www.mlspardubickehokraje.cz. Bohužel jsme nemohli uskutečnit společ-
né setkání všech účastníků soutěže a ceny tak byly předávány osobně na 
provozovnách. 

Rok 2020 byl také rokem krajských voleb. Výsledky voleb ovlivnily složení 
krajského zastupitelstva. Radního zodpovědného za venkov, životní prostředí 
a zemědělství Ing. Václava Kroutila nově nahradil Miroslav Krčil, DiS. (do-
savadní starosta Hlinska). Pardubický kraj jako zakládající člen Agroven-
kov o.p.s. od začátku finančně podporuje činnost Informačního střediska 
pro zemědělství a rozvoj Pardubického kraje. U zrodu naší organizace stál 
i bývalý radní Ing. Kroutil, kterému patří poděkování za jeho dlouholetou 
podporu a spolupráci.

Byl to zvláštní rok, já sama jsem se musela naučit spoustu nových věcí, jak po 
technické, tak po osobní stránce. Omezený kontakt s lidmi je hezký na krátkou 
chvíli, když si chcete odpočinout. Stejně tak je to s home office, chce to velkou 
dávku sebekontroly, abyste vše ustáli. Měla jsem ale zase možnost setkat se  
s lidmi z potravinářských provozů a zjistit jaké mají problémy, s čím potřebují 
pomoci. Letošní rok byl jiný, z jedné strany náročný, protože proběhlo rychle 
mnoho změn, ale také naskytl příležitosti pro nové věci, zamyšlení se. 

Teď už si můžeme přát, aby ten příští rok, i když jistě nebude lehký, byl lepší. 
Do nového roku 2020 Vám za Agrovenkov o.p.s. přeji hlavně pevné zdraví, 
štěstí (to je vždy potřeba) a co nejvíce pohody. 

Ing. Lenka Brožková,  
ředitelka Agrovenkov o.p.s. 

Vážení 
přátelé,
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Novinky, dotace...
Harmonogram výplaty ND v roce 2020

Nově byl uveřejněn na tomto odkazu https://bit.ly/350FpUT ak-
tualizovaný harmonogram administrace Národních dotací pro rok 
2020. 

PGRLF stanovil sazby podpor pojištění pro rok 
2020

Podpora je poskytována ve formě úhrady části pojistného, a to v rám-
ci jednotlivých programů podpor. Výše podpory v rámci jednotlivých 
programů se pohybuje mezi 50 % až 65 % uhrazeného pojistného:
•  65 % uhrazeného pojistného  

v rámci programu pojištění speciálních plodin
•  50 % uhrazeného pojistného  

v rámci programu pojištění hospodářských zvířat
•  50 % uhrazeného pojistného  

v rámci programu pojištění ostatních plodin
•  50 % uhrazeného pojistného  

v rámci programu podpory pojištění lesních školek
•  50 % uhrazeného pojistného  

v rámci programu pojištění lesních porostů

PGRLF a program Zemědělec

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. stanovil základní 
sazbu podpory u programu Zemědělec ve výši 2,50 % p.a. Sazba 
2,50 % p.a. se týká žádostí přijatých v období od 1. 10. 2019 do  
30. 9. 2020, přičemž u mladých zemědělců do 40 let věku je podpora 
navýšena o další jeden procentní bod.

Ministerstvo zemědělství vyplatí potravinářům 
kompenzace za Covid-19 

Ministerstvo zemědělství připravilo kompenzační program Agrico-
vid potravinářství pro potravináře, kteří mají ztráty kvůli pandemii 
COVID-19. Vláda k tomuto účelu schválila výdajový rámec až  
3 miliardy korun, pravidla programu ještě musí potvrdit Evropská 
komise.

 K prodloužení období zákazu používání N látek

Období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek podle nařízení 
vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním 
programu začíná v klimatickém regionu 6–7 od 15. 11. a v klimatic-
kém regionu 8–9 od 5. 11. Období zákazu používání N látek (kejda, 
digestát) platí i pro příjemce dodací z AEKO. Může nastat situace, 
kdy povětrnostní podmínky nebo stav půdy v některých oblastech 
neumožní zemědělskému podnikateli aplikovat na zemědělském 
pozemku např. statková hnojiva v řádném termínu, tedy před začát-
kem období zákazu hnojení, které je uvedeno v tabulce č. 1 Přílohy 
č. 2 výše uvedeného nařízení vlády. Tato mimořádná situace je  
v nařízení vlády ošetřena výjimkou ze zákazu hnojení a to nově  
v odst. 3 § 6, v kterém je z tohoto zákazu umožněna výjimka právě  

u hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem (např. kejda) o 14 dní od 
začátku období zákazu hnojení. Tuto výjimku může zemědělec 
využít na pozemcích s průměrnou sklonitostí nepřevyšující 5 stupňů 
s tím, že tuto skutečnost doloží pro účely kontroly ÚKZÚZ potvrze-
ním od ČHMÚ (průměrná denní teplota vzduchu musí být vyšší než 
5 stupňů – lze vypočítat na základě předpovědi teploty vzduchu pro 
7., 14. a 21. hod., a to podle obecně uznávaného vzorce (t7 + t14 + 
(t21 * 2)) / 4). Další výjimka je možná v případě havarijní situace 
podle odst. 4 § 6. Vždy však musí být dodržena pravidla pro apli-
kaci dusíkaté hnojivé látky podle § 7 odst. 12 (neaplikovat na půdu 
zaplavenou, přesycenou vodu, promrzlou nebo pokrytou sněhem).

Upozornění na změnu zabezpečení aplikací MZe!

K 1. listopadu 2020 došlo ke změně zabezpečení aplikací Minis-
terstva zemědělství na úrovni šifrovacích protokolů. Úprava vede 
k posílení informační bezpečnosti a změně zabezpečení aplikací 
Ministerstva zemědělství na úrovni šifrovacích protokolů. Jedná 
se o upozornění pro uživatele systémů a aplikací MZe, kdy při po-
užívání starších verzí prohlížečů nebudou aplikace MZe fungovat 
korektně. Více informací je uvedeno na webu MZe.

Sazby přímých plateb 2020

Dne 23. 10. 2020 publikovalo MZe informaci o výši sazeb jednotli-
vých typů přímých plateb. Zároveň MZe potvrdilo, že i v letošním 
roce bude vyplácet zálohy na SAPS ve výši 70 % (v první polovině 
listopadu). Sazby pro jednotlivé platby jsou následující:
SAPS = 3 644,19 Kč/ha
Greening = 2 013,64 Kč/ha
Mladí zemědělci = 1 822,09 Kč/ha
VCS – viz níže uvedená tabulka:

Sektor Sazba (Kč/jednotka)

Škrobové brambory 15 310,76

Chmel 16 822,67

Ovoce velmi vysoká pracnost 12 534,51

Ovoce vysoká pracnost 8 571,26

Zelenina velmi vysoká pracnost 11 311,63

Zelenina vysoká pracnost 3 958,72

Konzumní brambory 4 510,06

Cukrová řepa 7 712,13

Bílkovinné plodiny 2 147,15

Masná telata 8 852,41

Dojnice 4 012,38

Ovce a kozy 4 471,70

Výše podpor přímých plateb jsou přepočteny dle směnného kurzu
Evropské centrální banky stanoveného k 30. září 2020, který letos 
činí 27,233 Kč/EUR.
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Opakované pěstování kukuřice – nitrátová 
směrnice!

Nově, od roku 2020, akční program zavádí v § 10 odst. 3 nařízení 
vlády omezení pěstování kukuřice v osevním postupu, kdy ve III. 
aplikačním pásmu nelze pěstovat tuto plodinu více než 2 roky po 
sobě. Na základě monitoringu obsahu minerálního dusíku v půdě 
na podzim bylo zjištěno, že po kukuřici zůstává ze sledovaných plo-
din největší množství reziduálního (zbytkového) minerálního dusíku  
v půdě. Na těchto pozemcích, pokud nebyl víceletý sled kukuřice 
přerušen, vzniká vyšší riziko vyplavení dusičnanů z půdy a tím i zne-
čištění povrchových a podzemních vod. Tímto opatřením by mělo být 
zajištěno snižování rizika kumulovaného vyplavení dusíku za více 
let. Kontrola max. dvouletého cyklu pěstování kukuřice začíná datem 
účinnosti 5. akčního programu, tedy dnem 1. 7. 2020. To znamená, 
že ve III. aplikačním pásmu se jako první kukuřice hodnotí kukuřice 
pěstovaná v roce 2020 a další kukuřici lze na daném zemědělském 
pozemku pěstovat ještě v roce 2021, přičemž v roce následujícím 
(2022) je nutné již plodinu změnit. Nezáleží tedy na tom, jaká plodina 
byla na daném zemědělském pozemku pěstována v roce 2019.
Vzhledem k tomu, že pozemky s kukuřicí (zemědělské parcely  
v LPIS) se mohou v rámci jednoho DPB posunovat nebo měnit tvar, 
je, s ohledem na praktickou stránku realizace (např. pásy plodin, ne-
přesné zasetí, posun hranic pozemku, přejezdy zemědělskou techni-
kou), nastavena tolerance 10 % možného překryvu plochy kukuřice, 
a to v kterémkoliv roce pěstování. Tento překryv nebude považován 
za porušení požadavku. 

Zdroj: Nitrat.cz

ZMĚNY ZRANITELNÝCH OBLASTÍ A ÚPRAVY 
AKČNÍHO PROGRAMU OD 1. 7. 2020

Nové podmínky nitrátové směrnice v České republice od  
1. července 2020.

Změny ve vymezení zranitelných oblastí a 5. akční program nit-
rátové směrnice (novela NV 262/2012 Sb.) vyšly 19. 6. 2020 ve 
sbírce zákonů pod číslem 277/2020 Sb. s účinností od 1. 7. 2020. 
Změny dané novelou byly zapracovány do platného znění nařízení 
vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním 
programu, které si můžete stáhnout na www.nitrat.cz (s vyznače-
nými změnami a bez přílohy č. 1, tedy bez kompletního seznamu 
zranitelných oblastí, jehož změny jsou uvedeny níže).
Zranitelné oblasti, v nichž se nacházejí vody znečištěné dusičnany, 
zabírají 1,8 milionu hektarů, tedy více než polovinu využívané ze-
mědělské půdy v České republice. Podle výsledků vývoje obsahů 
dusičnanů ve vodách bylo nyní do zranitelných oblastí přidáno 
60 katastrálních území a naopak 45 jich bylo vyřazeno (tabulky 
1 a 2). Od 1. července 2020 začínají platit i podmínky 5. akčního 
programu, nastaveného na období 2020–2024. Úpravy vycházejí 
z monitoringů vod i akčního programu, výsledků výzkumu, změn 
klimatu i připomínek z praxe.
Hlavní úpravy akčního programu:
• posun začátku zákazu hnojení u klimatických regionů 6 a 7, který 

tak bude stejný jako u klimatických regionů v níže položených 
oblastech – z vyhodnocení meteorologických údajů vyplývá, že 
za posledních 10 let se změnily teplotní charakteristiky jednot-
livých oblastí ČR,

• prodloužení možnosti hnojení v příznivých podmínkách – v ně-
kterých letech a oblastech se např. v říjnu nemohlo reálně hnojit  
z důvodů přemokřené půdy, ale pak již nastalo období zákazu 
hnojení; úprava tedy umožňuje za příznivých podmínek (průměr-
né teploty vzduchu nad 5 °C) použít kejdu či digestát a vyprázdnit 
jímky před zimním obdobím,

• možnost o 14 dní dřívějšího předjarního hnojení u všech ozimů – 
výjimka původně platila pouze pro řepku a ozimou pšenici,

• možnost používání hnojiv s nízkým obsahem N (v dávce do 5 kg 
N/ha) k ozimým plodinám i v době zákazu hnojení – tato hnojiva 
jsou používána hlavně jako zdroj fosforu, draslíku, síry, vápníku, 
hořčíku, bóru nebo zinku, současně obsahují i další speciální 
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přísady zlepšující příjem živin a podporující rozvoj kořenového 
systému i růst nadzemní hmoty,

• zápočet využitelného dusíku z rostlinných zbytků luskovin  
a jetelovin do limitu přívodu dusíku k následným plodinám,

• zvýšení cílových výnosů a limitů přívodu dusíku, např. pro ječmen, 
žito, oves, tritikále, mák, hořčici a len (u obilnin cca o 0,5 t/ha  
a o 10 kg N/ha) – z důvodů využívání nových odrůd, např. hybrid-
ního žita pro vysoké výnosy,

• zvýšení podzimních dávek dusíku pro řepku,
• zvýšení jednorázové dávky dusíku na deficitních a svažitých po-

zemcích s trvalými travními porosty, s cílem podpořit v obdobích 
sucha nárůst biomasy pro první seč,

• zákaz pěstování kukuřice ve III. aplikačním pásmu více než dva-
krát po sobě – po kukuřici zůstává na podzim v půdě nejvíce 
minerálního dusíku ze sledovaných plodin.

Zdanění příspěvku na zmírnění dopadů 
kůrovcové kalamity v lesích

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo stanovisko Generálního finanč-
ního ředitelství k otázce zdanění příspěvku na zmírnění dopadů 
kůrovcové kalamity v lesích.
Podle stanoviska Generálního finančního ředitelství je finanční 
příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích v pří-
padě fyzických osob (podnikajících i nepodnikajících) osvobozen 
od daně z příjmů. V této souvislosti upozorňujeme, že k příjmům 
osvobozeným od daně z příjmů nelze uplatnit výdaje v souladu  
s § 25 odst. 1 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
ve znění pozdějších předpisů. Úplné znění stanoviska je uvedeno 
v příloze k tomuto článku. V případě jakýchkoliv dotazů k této 
problematice je potřeba obrátit se na správce daně z příjmů.

Pomozte nám 
včas odhalit 

výskyt škůdců 
a původců 

chorob rostlin
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Termíny příjmu žádosti o dotaci a dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2020

DP Název DP Příjem žádosti o dotaci pro rok 2020 Příjem dokladů prokazujících 
nárok na dotaci pro rok 2020

1.D. Podpora včelařství do 31. 10. 2020 nedokládají se

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných 
sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách 6. 1. 2020–30. 9. 2020 1. 10. 2020–30. 11. 2020

1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů 6. 1. 2020–30. 9. 2020 1. 10. 2020–30. 11. 2020

1.V. Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu 
ekologického zemědělství 6. 1. 2020–30. 9. 2020 1. 10. 2020–30. 11. 2020

2.A.
Udržování a zlepšování genetického potenciálu  
hospodářských zvířat termíny příjmu pro DP 2.A. jsou uvedeny samostatné tabulce

3.a.
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 
(biologická ochrana)

Žádost o dotaci pro rok 2020 byla podána prostřednic-
tvím předběžných žádostí podaných v letech 2017, 2018 
a 2019.

1. 10. 2020–15. 10. 2020

3.b. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 
(izoláty)

Žádost o dotaci pro rok 2020 podána prostřednictvím  
předběžných žádostí do 30. 9. 2019 1. 10. 2020–15. 10. 2020

3.c. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 
(testování) 1. 12. 2019–31. 3. 2020 1. 10. 2020–20. 12. 2020

3.d.
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 
(šlechtění) 1. 12. 2019–31. 3. 2020 1. 10. 2020–20. 12. 2020

3.e.
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 
(certifikovaná sadba brambor) 1. 6. 2020–15. 7. 2020 1. 6. 2020–15. 7. 2020

3.h. Podpora prevence šíření virových a bakteriálních 
chorob chmele 6. 1. 2020–30. 9. 2020 1. 10. 2020–30. 11. 2020

3.i. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin 
(uznané osivo lnu, konopí a pícnin) 1. 7. 2020–15. 7. 2020 1. 7. 2020–15. 7. 2020

3.k.
Mechanická likvidace plevelné řepy jako náhrada  
za likvidaci chemickou 1. 3. 2020–31. 3. 2020 1. 10. 2020–31. 10. 2020

8.F. Podpora na ozdravení chovů prasat a drůbeže Žádost o dotaci pro rok 2020 podána prostřednictvím  
žádostí od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2019 1. 10. 2020–31. 10. 2020

9.A.a. Speciální poradenství - živočišná výroba Žádost o dotaci pro rok 2020 podávána prostřednictvím 
předběžných žádostí do 30. 6. 2020 1. 10. 2020–15. 12. 2020

9.A.b.1.-3. Speciální poradenství - rostlinná výroba Žádost o dotaci pro rok 2020 podávána prostřednictvím 
předběžných žádostí do 30. 6. 2020 1. 10. 2020–15. 12. 2020

9.A.b.4.a.-j. Speciální poradenství - rostlinná výroba  
(odrůdové zkoušky) 1. 12. 2019–31. 3. 2020 1. 12. 2020–31. 12. 2020

9.E. Školní závody Žádost o dotaci pro rok 2020 podávána prostřednictvím 
předběžných žádostí do 31. 5. 2020 1. 10. 2020–15. 10. 2020

9.F.e. Regionální přenos informací 1. žádost o dotaci: 1. 12. 2019–31. 12. 2019
2. žádost o dotaci: 1. 1. 2021–15. 1. 2021

1. doklady: 1. 7. 2020–15. 7. 2020
2. doklady: 1. 1. 2021–15. 1. 2021
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9.F.i. Odborné konzultace 1. žádost o dotaci: 1. 12. 2019–31. 12. 2019
2. žádost o dotaci: 1. 1. 2021–15. 1. 2021

1. doklady: 1. 7. 2020–15. 7. 2020
2. doklady: 1. 1. 2021–15. 1. 2021

9.F.m. Demonstrační farmy 1. 3. 2020–31. 3. 2020 1. 10. 2020–15. 11. 2020

9.H.
Podpora účasti na mezinárodních veletrzích  
a výstavách v zahraničí

režim bloková výjimka:  
Žádost o dotaci pro rok 2020 podávána prostřednictvím 
motivačního formuláře do 31. 5. 2020

1. 6. 2020–30. 6. 2020

režim de minimis: 1. 6. 2020–30. 6. 2020 1. 6. 2020–30. 6. 2020

9.I. Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním 
rybářství 6. 1. 2020–30. 4. 2020 6. 1. 2020–30. 11. 2020

9.J. Zlepšování praktické výuky ve včelařství 1. 9. 2020–30. 9. 2020 1. 9. 2020–30. 9. 2020

10.D. Podpora evropské integrace nevládních  
organizací

1. žádost o dotaci: 1. 3. 2020–31. 3. 2020
2. žádost o dotaci: 1. 7. 2020–20. 7. 2020
3. žádost o dotaci: 1. 10. 2020–20. 10. 2020
4. žádost o dotaci: 1. 1. 2021–20. 1. 2021

1. doklady: 1. 4. 2020–20. 4. 2020
2. doklady: 1. 7. 2020–20. 7. 2020
3. doklady: 1. 10. 2020–20. 10. 2020
4. doklady: 1. 1. 2021–20. 1. 2021

10.E.a. Podpora České technologické platformy  
pro potraviny

1. žádost o dotaci: 1. 2. 2020–1. 3. 2020
2. žádost o dotaci: 1. 7. 2020–15. 7. 2020
3. žádost o dotaci: 1. 10. 2020–15. 10. 2020
4. žádost o dotaci: 1. 1. 2021–15. 1. 2021

1. doklady: 1. 4. 2020–15. 4. 2020
2. doklady: 1. 7. 2020–15. 7. 2020
3. doklady: 1. 10. 2020–15. 10. 2020
4. doklady: 1. 1. 2021–15. 1. 2021

10.E.c. Podpora České technologické platformy pro  
ekologické zemědělství

1. žádost o dotaci: 1. 2. 2020–1. 3. 2020
2. žádost o dotaci: 1. 1. 2021–15. 1. 2021

1. doklady: 1. 7. 2020–15. 7. 2020
2. doklady: 1. 1. 2021–15. 1. 2021

10.E.d. Podpora České technologické platformy rostlinných 
biotechnologií (Rostliny pro budoucnost)

1. žádost o dotaci: 1. 2. 2020–1. 3. 2020
2. žádost o dotaci: 1. 7. 2020–15. 7. 2020
3. žádost o dotaci: 1. 10. 2020–15. 10. 2020
4. žádost o dotaci: 1. 1. 2021–15. 1. 2021

1. doklady: 1. 4. 2020–15. 4. 2020
2. doklady: 1. 7. 2020–15. 7. 2020
3. doklady: 1. 10. 2020–15. 10. 2020
4. doklady: 1. 1. 2021–15. 1. 2021

10.E.e. Podpora České technologické platformy pro 
zemědělství

1. žádost o dotaci: 1. 3. 2020–31. 3. 2020
2. žádost o dotaci: 1. 1. 2021–15. 1. 2021

1. doklady: 1. 7. 2020–15. 7. 2020
2. doklady: 1. 1. 2021–15. 1. 2021

13. Podpora zpracování zemědělských produktů 6. 1. 2020–31. 3. 2020 1. 9. 2020–4. 11. 2020

15.
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků 6. 1. 2020–31. 3. 2020 1. 6. 2020–31. 7. 2020

Odstraňování sedimentu z loviště (15.5) 6. 1. 2020–31. 3. 2020 1. 6. 2020–31. 10. 2020

17. Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů 1. 4. 2020–30. 4. 2020 1. 4. 2020–30. 4. 2020

18. Podpora činnosti potravinových bank a dalších  
subjektů s humanitárním zaměřením 6. 1. 2020–15. 2. 2020 1. 6. 2020–31. 1. 2021

19.A. Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka 
v režimu jakosti Q CZ

Žádost o dotaci pro rok 2020 byla podána 
prostřednictvím předběžných žádostí podaných 
v letech 2018 a 2019.

1. 6. 2020–30. 6. 2020

20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic
Žádost o dotaci pro rok 2020 byla podána  
prostřednictvím předběžných žádostí podaných 
 v letech 2018 a 2019.

1. 10. 2020–31. 10. 2020

20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže
Žádost o dotaci pro rok 2020 byla podána  
prostřednictvím předběžných žádostí podaných  
v letech 2018 a 2019.

1. 9. 2020–30. 9. 2020

20.C. Zlepšení životních podmínek v chovu prasat
Žádost o dotaci pro rok 2020 byla podána  
prostřednictvím předběžných žádostí podaných  
v letech 2018 a 2019.

1. 10. 2020–31. 10. 2020

20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného  
v systému chovu bez tržní produkce mléka

Žádost o dotaci pro rok 2020 byla podána  
prostřednictvím předběžných žádostí od 18. 3. 2019  
do 29. 3. 2019 a od 16. 9. 2019 do 30. 9. 2019

1. 10. 2020–31. 10. 2020

23.A. Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata 6. 1. 2020–30. 11. 2020 6. 1. 2020–30. 11. 2020
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Pozdrav a přání  
z pracoviště Agrární 
komory v Chrudimi 

Po dvanácti letech práce v radě kra-
je je možnost se posunout někam dál. 
Realizovat své myšlenky, na které nebyl 
dostatečný prostor a nedaly se dotáhnout 
do konečné podoby, tedy uskutečňovat.

 Cítím, že to bude pro mne velká vý-
zva, budu tedy pokračovat tímto trochu 
jiným směrem. Vždycky je prostor co 
zlepšovat a současná situace může být 
právě vstřícná pro inovativní řešení  
a netradiční postupy…a to je ta oblast, 
kterou bych se chtěl zabývat 

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem blízkým lidem, kteří mi 
pomáhali v této nelehké době. Zvláště pak děkuji své rodině, která 
za mnou stojí v dobách dobrých i zlých! Největším vítězství je umět 
přijmout i prohru.. !!

Proto bych přál nám všem, abychom v tom příštím roce měli 
prostor pracovat na tom co nás baví a naplňuje!

 
Z města Chrudim Ing. Václav Kroutil  

(bývalý Radní Pardubického kraje)

najdu archivní foto

Pardubický kraj 
podpořil těžbu dřeva 
napadeného kůrovcem. 
Pomoc směřuje  
k drobným vlastníkům 
lesů 
Pardubice – Rada Pardubického kraje schválila ve druhé etapě 
42 žádostí o dotace na těžbu kůrovcového dřeva. Dalších sedm 
žádostí projedná krajské zastupitelstvo. Celkem se jde o podporu 
ve výši 2,7 milionů korun. V první etapě bylo schváleno 18 žádostí 
a již vyplaceno 508 tisíc korun. Díky této podpoře bylo vytěženo 
více jak 15 tisíc metrů krychlových napadeného dřeva.

„Situace v Pardubickém kraji v oblasti šíření kůrovce není kri-
tická. Přesto však věnujeme maximum úsilí na těžbu napadeného 
dřeva, abychom udrželi naše lesy v pořádku. V letošním roce se 
díky dotačnímu titulu Pardubického kraje podařilo vytěžit víc než 
patnáct tisíc metrů krychlových napadeného dřeva. Celkem jsme 
projednali 67 žádostí v celkovém finančním objemu 3,2 milionů 
korun, z nichž sedm bude ještě projednávat zastupitelstvo,“ sdělil 
hejtman Martin Netolický.

Finanční podpora na těžbu kůrovcových stromů byla určena 
sazbou na technickou jednotku, která je 200 Kč/m3 a byla určena 
majitelům lesů do výměry 50 hektarů. „Právě drobní vlastníci jsou 
ti, kteří potřebují naši pomoc, jelikož mají na současném trhu pro-
blémy a situace je pro ně mimořádně složitá,“ uvedl radní pro ven-
kov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil. Radní zároveň 
ujistil, že podpora kraje bude pokračovat i v příštím roce. „Žádosti 
budeme přijímat od 1. ledna do 30. září. Osobně bych byl rád, aby 
se přihlásilo co nejvíce majitelů lesů, neboť včasný odvoz dřeva  
z lesa může zásadně zamezit šíření kůrovce,“ sdělil Miroslav Krčil.
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Miroslav Krčil:  
Budeme-li si vážit dobrých hospodářů, 
najíme se my i naše děti

Oblast rozvoje venkova 
je dlouhodobou prioritou 
Pardubického kraje. Čím 
může být kraj obcím nápo-
mocný?
Musíme především vycházet  
z principu, že prosperita Pardu-
bického kraje je přímo úměrná 
tomu, jak se daří městům a ob-
cím – i těm nejmenším. To je 
základ. Kraj by měl pomáhat 
vytvářet podmínky pro tento 

rozvoj. Je to záležitost, která se v praxi dotýká všech resortů – slu-
žeb, dopravy, zdravotnictví, životního prostředí, školství atd. Po-
myslná pomocná ruka může být tedy podána v několika rovinách. 
Zmíním dvě – zachování služeb ve venkovských regionech a pak 
konkrétní projekty oprav a investic do majetku. Obce samozřejmě 
potřebují také včas odpovídající informace. A naopak krajská samo-
správa musí znát potřeby území. Tedy je to o intenzivní komunikaci. 

Bude i přes současné propady v příjmech kraje pokračovat 
u starostů oblíbený program obnovy venkova?
Bohužel propady příjmů rozpočtů krajů, stejně jako obcí, hrozí 
enormní. Jednání naší centrální vlády a zákonodárců je pro mne 
v této souvislosti zcela nepochopitelné a nepřijatelné. Jakoby  
v Praze nechtěli vědět, že hospodaření krajů a obcí – jejich investič-
ní činnost, je jedním ze základních předpokladů a pilířů znovuna-
startování ekonomiky. Udělám maximum pro to, abychom program 
obnovy venkova jako kraj udrželi a abychom jeho prostřednictvím 
mohli pomoci co největšímu počtu projektů obcí. Nejbližší roky 
budou ale pro samosprávy velmi složité, zvláště bude-li pokračovat 
vláda v nastoleném přístupu.  

Symbolem koronavirové pandemie se stal mimo jiné 
růst cen potravin. Hovoří se o potravinové soběstačnosti  
a součástí programu Obnovy venkova je program na pod-
poru místních prodejen. Bude pokračovat tato podpora, 
a jak chcete pomoci k potravinové soběstačnosti v rámci  
Pardubického kraje?
Dotační program na podporu prodejen na venkově běží už řadu 
let. Je to ukázka, jak kraj může konkrétně pomoci. Chceme, aby 
program pokračoval. Je tady určitě prostor pro inovace, je tady 
prostor na provázanost s regionálními produkty, a to bude jeden  
z úkolů našeho týmu. 

Říkám to opakovaně – osobně v koronavirové krizi přes všechna 
její negativa vidím jednu obrovskou příležitost pro Českou repub-
liku. A tou je nastartování procesu k potravinové soběstačnosti. 
Pokud chceme mít jako národ budoucnost, tak tohle udělat musíme.  
O tom jsem přesvědčen a teď je šance, kterou si nesmíme nechat vzít.  
Z pozice Pardubického kraje, který je jedním ze silných agrárních 
krajů stále ještě s klasickou zemědělskou výrobou postavenou na 
živočišné produkci, tak právě od nás by to mělo zaznít velmi silně. 
Proč bychom měli vozit pod chemií zeleninu nebo ovoce tisíce 
kilometrů, když je můžeme vypěstovat tady? Proč bychom měli 
ze severní Afriky, kde nevíme, jakým způsobem se pěstují, vo-
zit brambory, když je umíme vypěstovat tady? Proč bychom měli 
vyvážet miliony tun obilí do Polska, do Německa a dalších zemí, 
kde z něho vyprodukují vepřové a k nám již dovezou jen hotové 
výrobky. Přidaná hodnota zůstane za hranicemi a my fungujeme 
jen jako obchodní prostor. 
Potravinová soběstačnost je jedním z pevných  základů státu. Chá-
pu, že se takové postoje nemusí líbit EU, a to především kvůli 
silným ochranářským tendencím původní EU. Nicméně tento boj 
musíme podstoupit.

Chcete se tedy zaměřit na regionální potraviny, které re-
prezentují například značky MLS Pardubického kraje nebo 
Regionální potravina Pardubického kraje? Nejsou to právě 
ty příklady, jak ukazovat na regionální produkci?
Obecně si jako společnost musíme nejprve začít vážit českých ze-
mědělců. Těch hospodářů, kteří dokázali udržet tradiční živočišnou 
výrobu, od níž se všechno odvíjí. A poté lze hovořit i o příkladech, 
které zmiňujete. Chci zdůraznit, že nezáleží, zda je zemědělec vel-
ký, střední, malý anebo se jedná o rodinnou farmu. Jde o úplně 
jinou věc. Tady jde o strukturu výroby a o to, jak hospodaří na 

Druhé volební období je starostou Hlinska. Po říjnových krajských volbách se letos stal radním se zodpovědností 
za venkov, životní prostředí a zemědělství. Jaké jsou jeho priority pro následující čtyřleté období, čím se kraj může 
pochlubit a kde ho naopak tlačí bota? Zeptali jsme se Miroslava Krčila.
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půdě. Základem je právě vyvážená živočišná a rostlinná výroba.  
Prezentace regionálních produktů a potravin představuje samo-
zřejmě prostor pro aktivity kraje. Nicméně jako lidé žijící v Par-
dubickém kraji začněme tím, že si budeme považovat dobrých 
hospodářů, že budeme chtít skutečně české potraviny, které jsou 
bezpečné a zdravé. Myslím, že jako kraj bychom měli prezentaci 
regionálních produktů právě k tomuto využít. 
 
Budoucnost zemědělství je také otázkou. Jak přilákat 
do této oblasti mladé lidi a učinit tak tuto oblast „sexy“.  
Přemýšlel jste o tom?
Musí to být kombinace hrdosti a vztahu k půdě, ke kořenům, které 
do ní máme vrostlé a tedy respektu k předkům, díky kterým tady 
můžeme hospodařit. Tohle je ale dlouhý proces. Musíme například 
ukázat mladým, že nejenom v kanceláři se setkají se špičkovou 
moderní technologií a technikou a že je super s takovou technikou 
pracovat. Navíc v přírodě. Když si dnes sednete do traktoru, tak 
vlastně často sedíte uvnitř komunikační jednotky s družicí řízené 
počítačem například při vysoce sofistikovaném secím procesu. 
Ale když se vrátím na začátek, tak je to zase o tom, jak nahlížíme 
na hospodáře, díky nimž se jako národ najíme – zatím. A jestli ten 
obor jako společnost dehonestujeme. Pokud by to mělo pokračo-
vat, mladé lidi do zemědělství nedostaneme. 

Pardubický kraj založil Institut environmentálních vý-
zkumů a aplikací, který se věnuje mimo jiné extrémům 
počasí. Může vůbec ze své úrovně bojovat proti extrémům 
počasí? Suchu nebo povodním?
Pardubický kraj má v tomto směru oproti ostatním náskok, protože 
dva roky funguje institut, který vnímám jak platformu pro odbornou 
diskusi právě nad tématy sucho, povodně a další výkyvy počasí.  
Z jeho práce už vyvstávají návrhy na řešení konkrétních problémů. 
Nevyřešíme celosvětové klima, ale můžeme pomoci v konkrétních 
případech v našem území jako je třeba otázka Banínského potoka, 
opatření v Mravíně, suchý poldr mezi Kostelcem u Heřmanova 
Městce a samotným Heřmanovým Městcem. To jsou konkrétní 
projekty, se kterými může institut pomoci, a to od „A až do Z“, 
tedy od přípravy k realizaci včetně zajištění peněz.

Představte si, že končí září 2024. Vaše funkční období. Kdy-
byste měl bilancovat. S čím byste byl jako radní Miroslav 
Krčil spokojený?
Hodnocení samozřejmě ponechám hlavně na spoluobčanech. Ale 
dobře, ohlédl jsem se. Když uvidím za naším týmem realizované 
konkrétní projekty, zlepšené povědomí o českých zemědělcích jako 
dobrých hospodářích a nebudu vidět jen stohy popsaných papírů, 
tak budu spokojený.
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Mezinárodní projekt AQUARES

Mezinárodní projekt AQUARES z programu Interreg Europe cílí 
na téma znovuvyužití pitné vody a podporu technologií na recyklaci 
vody a její zadržování v krajině. Cílem projektu je zlepšení kapacity 
veřejné správy a orgánů místní samosprávy včetně podpory inovativ-
ních technologií a obchodních modelů pro recyklaci. Projekt, který 
zahájil svou činnosti v roce 2018, zapojuje 10 partnerů z 9 členských 
zemí Evropské Unie a Českou republiku v něm zastupuje Regionální 
rozvojová agentura Pardubického kraje. 

.
Kontaktní informace:
Josef Drázský, Dis. 
Tel.: +420737301330
Josef.drazsky@rrapk.cz

Mgr. Jan Gregor
Tel.: +420 466 053 914
jan.gregor@rrapk.cz

Celý projekt AQUARES a jeho aktivity ovlivnila letos pandemie 
nemoci COVID-19 a partnerské země musely pružně reagovat na 
vzniklou situaci. V září a říjnu měla proběhnout studijní a partnerská 
návštěva v České republice za účelem sdílení dobrých praxí z regionu. 
Bohužel restrikce v oblasti cestování zamezily pořádání těchto setkání 
ve fyzické formě. Manažeři RRAPK se rozhodli natočit jednotlivé 
příklady dobré praxe a ty poté nasdílet v kombinaci předpřipravených 
videí a živého vstupu zástupců jednotlivých dobrých praxí s partnery 
projektu. Příspěvkem dobrých praxí byly například Biotop v Hlinsku, 
suchý polder Žichlínek, Hydrogeopark Pátek či projekt budovy Bo-
tanica K od firmy SKANSKA a.s. Tyto semináře je možné shlédnout 
na webových stránkách Regionální rozvojové agentury Pardubického 
kraje či na kanálu Youtube projektu AQUARES. 

Další akcí, která proběhla v režimu online prostředí, byl seminář 
„Cirkulární ekonomika“ určený pro studenty Univerzity Pardubice 
a žákům gymnázií a středních škol, kde vystoupil zástupce projektu 
H2Ospodař! a Bc. Lucie Balcarová předvedla jednotlivé prvky cir-
kulární ekonomiky.

V následujících týdnech bude Regionální rozvojová agentura pořá-
dat setkání klíčových aktérů projektu AQUARES, a to také ve formě 
online. Na setkání vystoupí Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. z Vyso-
ké školy Chemicko-technologické z Prahy a pan Ing. Lukáš Řádek  
z firmy Envicons, s.r.o. Veškeré záznamy ONLINE setkání budou 
dostupné na stránkách www.rrapk.cz. 

Pokud Vás projekt AQUARES zaujal nebo Vás zajímají pláno-
vané akce či téma recyklace a opětovné použití vody, sledujte nás 
prostřednictvím webových stránek Interreg Europe, Regionální 
rozvojové agentury Pardubického kraje, či na sociálních sítích 
Facebook, Twitter či LinkedIn. 

Užitečné odkazy:
http://rrapk.cz/projekt-aquares
https://www.interregeurope.eu/aquares/
https://www.facebook.com/projectAQUARES
https://twitter.com/AquaresEurope
https://www.linkedin.com/feed/

Problematika nedostatku pitné vody je stále aktuální nejenom v České republice, ale v celé Evropě. Díky projektu AQUARES  
se daří sdílet dobré praxe z jednotlivých regionů a snížit dopady sucha v regionech zapojených do projektu.
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Mezinárodní projekt CONDEREFF

Projekt cílí na vyšší efektivitu využívání zdrojů a modelů cirku-
lární ekonomiky v oblasti nakládání se stavebním a demoličním 
odpadem (S&D). Celosvětově tvoří stavební a demoliční odpad 
nejobjemnější a nejtěžší vyprodukovaný druh odpadu vůbec.  
V České republice tomu není jinak a stavební a demoliční odpady 
tvoří více jak polovinu veškeré produkce odpadu. 

Cílem projektu je zlepšení kapacity veřejné správy a implementa-
ce Protokolu EU o nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 

Míra recyklace a kvalita recyklátů stavebního a demoličního 
odpadu se napříč Evropou značně liší, a to představuje výzvu pro 
partnerské země projektu, a především pak pro instituce veřejné 
správy. Jedním z cílů projektu je sdílení dobré praxe nakládání 
se stavebním a demoličním odpadem, jejich skladováním, dal-
ším možným využitím a snahou podpořit poptávku po stavebním  
a demoličním odpadu jako znovu využitelném stavebním materiálu.

Na podzim chystala RRAPK prezentovat projekt CONDEREFF 
na akci na půdě Univerzity Pardubice. Vzhledem k současným 
epidemiologickým opatřením se v rámci projektu rozhodla RRAPK 
uspořádat seminář na téma „Cirkulární Ekonomika“ ve formě onli-
ne. Na semináři vystoupili například Ing. Jan Čermák PhD. z firmy 
ERC-TECH, který představil stavební materiály z recyklátů ze 
stavebního odpadu a Ing. Jan Pešta s projektem Recyklujme stavby! 
který shromažďuje informace o firmách a produktech zabývající 
se recyklací stavebních materiálů. Veškeré akce, které se konaly 
online, je možné zhlédnout na webu RRAPK www.rrapk.cz. 

V listopadu proběhlo setkání klíčových aktérů projektu, které 
bylo zaměřeno na posílení povědomí o projektu CONDEREFF  
a problematiky recyklace stavebního a demoličního odpadu.

Pokud Vás projekt CONDEREFF, chystané akce či téma re-
cyklace odpadu zajímají, ozvěte se nám či sledujte novinky na 
webových stránkách Interreg Europe, Regionální rozvojové 
agentury Pardubického kraje, či na sociálních sítích Facebook, 
Twitter a LinkedIn.

Projekt CONDEREFF, na kterém se podílí 7 zemí z Evropské unie zahájil svou činnost v červnu roku 2018. Mezi partnery 
konsorcia patří také Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (RRAPK).

.
Kontaktní informace:
Josef Drázský, Dis. 
Tel.: +420737301330
Josef.drazsky@rrapk.cz

Mgr. Jan Gregor
Tel.: +420 466 053 914
jan.gregor@rrapk.cz

Užitečné odkazy:
www.rrapk.cz/condereff
www.interregeurope.eu/condereff

Kvalitní potraviny z českých
surovin na Váš stůl nejen o Vánocích.

Přejeme všem poctivým zemědělcům a jejich
příznivcům příjemné prožití vánočních svátků

a mnoho úspěchů v novém roce 2021.
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Z Agrovenkov o.p.s.
Mapotic - Vyrobeno v Pardubickém kraji

V listopadu jsme uvedli do světa nový mapový portál Vyrobeno  
v Pardubickém kraji, který zatím funguje v prostředí Mapotic. Pů-
vodní myšlenka na podporu regionálních výrobců potravin byla roz-
šířena na regionální výrobce – řemeslníky, farmáře i další výrobce, 
kteří působí na území Pardubického kraje. Tato propagace je urče-
na nejen pro obyvatele, ale i návštěvníky Pardubického kraje, kteří 
se takto mohou rychle zorientovat v nabídce regionální produkce. 
Portál by tak mohl sloužit i jako propagace Pardubického kraje.  
www.mapotic.com/vyrobeno-v-pardubickem-kraji

Pokud nascenujete QR kód, můžete zapátrat 
ve svém okolí.

Webináře Nitrátová 
směrnice 
Agrovenkov o.p.s. jako sousty jiných, se musela přizpůsobit on- line 
době. V listopadu jsme pořádali dva webináře k Nitrátové směrnici 
a dalším novinkám. Jako on-line prostředí jsme vybrali Skype, ve 
kterém se na čtyřicet účastníků seznámilo s novinkami k Nitrátové 
směrnici, které přednášel Ing. Smrček. Novinku v on-line výuce jsme 
všichni zvládli a nezbývá, než najít další téma, které by Vás zajímalo. 
Pokud máte tip, neváhejte na Agrovenkov o.p.s. napsat. Prezentaci  
z webináře naleznete na www.agrovenkov.com

Webové stránky  
www.agrovenkov.com
Na webových stránkách Agrovenkov o.p.s. naleznete nejnovější in-
formace, které jsou shromažďovány z několika zdrojových webů. 
Pokud se přihlásíte k odběru, přijde Vám vždy v pondělí dopoledne 
souhrnná informace o příspěvcích za jeden týden. Přihlásit se můžete 
kliknutím na horní zelené liště „Odběr aktualit“. 

 
STAV KE DNI:  
7. ZÁŘÍ 2020    

PŠENICE 
OZIMÁ

PŠENICE 
JARNÍ

JEČMEN 
OZIMÝ

JEČMEN 
JARNÍ

ŽITO OVES TRITIKALE OBILOVINY 
CELKEM

ŘEPKA

PARDUBICKÝ KRAJ 2020 – OBILOVINY A ŘEPKA

Celkově ke sklizni (ha) 50 413,42 1 614,37 6 031,65 16 062,13 768,25 2 538,25 4 115,81 81 543,88 25 675,01

Průměrný výnos (t/ha) 6,33 4,87 6,08 5,27 5,37 4,38 5,65 5,98 3,43

Víte, že...?
• v Pardubickém kraji je třetí nejvyšší  

podíl zemědělské půdy na celkové 
výměře

• v Pardubickém kraji bylo na jaře 2020  
chováno 2 700 koní a 11 034 ovcí 

• na polích a v lesích Pardubického kraje 
žije 17,5 tisíce kusů srnčí zvěře  
a 14,1 tisíc zajíců 

• k 31. 5. 2020 bylo v Pardubickém kraji  
obilovinami oseto 87 tisíc hektarů 

• v Pardubickém kraji se v sadech pěstuje  
242 tisíc jabloní 

• na území Pardubického kraje se vyrobí  
téměř trojnásobek hovězího proti  
vepřovému masu 

• v Pardubickém kraji je třetí nejmenší  
plocha chráněných krajinných oblastí 

• každý obyvatel Pardubického kraje  
vyprodukuje za rok průměrně 343 kg  
komunálního odpadu 

• na území Pardubického kraje funguje  
139 čistíren odpadních vod 

Více informací na webových stránkách 
 statistického úřadu  

www.czso.cz/csu/xe/110224zemedelstvi
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MLS Pardubického kraje 2020  
14. ročník soutěže o nejlepší potravinu Pardubického kraje.

V kategorii Mlýnské, pekárenské a cukrářské výrobky, která letos 
byla zastoupena pouze 9 výrobky, z nichž tři byly oceněny – Čo-
koládový dortík s višněmi od Marty Komárkové (Cake &Pie 
Chrudim), Mrkvový dort od Angeliky Čížkové (Angi dorty Par-
dubice) a Škvarková placka z Medovinky s.r.o. (Vrcha-Sobětu-
chy). V této kategorii nebyl vyhodnocen absolutní vítěz. 

V nejvíce obsazené kategorii Mléko a mléčné výrobky bylo hodnoce-
no 42 výrobků. Mezi oceněné se dostaly sýr Jack s pepřem od Ivety 
Kopajové (Kozí farma Prosetín), Selský čerstvý sýr nakládaný ze 
Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun, Čerstvý bio 
kozí sýr s pažitkou od Ing. Jitky Píchové (Kozozel Horní Ředice), 
Zrající sýr Gouda a Kravský sýr Balkán z Květné zahrady z.ú. 
(Květná), Sýr farmářský od Diany Houdové (Farma Apolenka 
Spojil), Bio zakysaná smetana z Bělečka 33%, Bio čerstvý kozí 
sýr z Bělečka, Bio čerstvý kozí sýr s česnekem z Bělečka (Ranč Bě-
lečko Agro s.r.o.) a Selský jogurt meruňkový 200 g ze ZD Rosice  
u Chrasti. Absolutním vítězem kategorie se stal Zrající sýr Gouda 
z Květné zahrady z.ú., jehož vůně a chuť odbornou porotu ohromila. 

V kategorii Maso a masné výrobky usilovalo o zisk ocenění 19 
výrobků. Titul si nakonec odnesly čtyři produkty. Zabijačkové 
kroupy barvené od Josefa Morávka (Josef Morávek – řeznictví  
a uzenářství, Orlov-Vračovice), Šunková tlačenka ze Zeměděl-
sko-obchodního družstva Žichlínek (Jatka Lanškroun), Sloup-
nická hovězí šunka a Vepřové koleno Sous vide z ŘEZNICTVÍ 
SLOUPNICE s.r.o. Absolutním vítězem kategorie se stalo Vep-
řové koleno Sous vide, které porotu oslovilo nejen svou chutí, ale 
také šetrnou přípravou sous vide. Výrobek je navíc vakuově balen 
v lákavém moderním obalu. 

Do kategorie Výrobky z medu a ostatní bylo přihlášeno 26 výrobků. 
Tato kategorie je nejvíce rozmanitá a hodnocení poroty tak bývá 

mnohdy složité. Ocenění MLS Pardubického kraje v této kategorii 
se porota rozhodla přidělit 9 výrobkům. Jedná se o pivo Rychtář 
Natur z Pivovaru Rychtář a.s. (Hlinsko), sirup Jsem Pecka – 
Fenykl, citron, pomeranč od Jany Baborákové z Přestavlk, Med 
květový smíšený od Michaely Kinterové (Tichá včela – Srch), 
čaj Ranní úsvit od Jany Kolrusové (Fit, zdraví, výživa© – Dan-
delion Lázně Bohdaneč), Hřebečská medovina Wood Aged od 
Ivany Bakrlíkové (Hřebečská medovina – Třebařov), Bedřichova 
jedenáctka polotmavá z VESELKA LITOMYŠL s.r.o., Jaho-
dová zmrzlina od Josefa Brandy (Zmrzlina u Pepeho Holice), 
piva Kendy 12% APA a Milota 11% Red Ale od ARMAT s.r.o. 
(Faltus – Pivovar Česká Třebová). V této rozmanité katagorii 
byly nakonec stanoveni dva absolutní vítězové. Prvním z nich je 
Hřebečská medovina Wood Aged od Ivany Bakrlíkové (Hře-
bečská medovina – Třebařov) za přírodní medovinu vyráběnou 
řemeslným způsobem, která zraje na dubovém dřevě po portském 
víně a druhým pivo MILOTA 11% Red Ale z Pivovaru Faltus  
v České Třebové. 

V minulém Zpravodaji jsme Vás informovali o proběhlém hodnocení letošního 14. ročníku soutěže o nejlepší potravinu – MLS 
Pardubického kraje. V roce 2020 odborná porota složená ze zástupců Ministerstva zemědělství, Státní veterinární správy, 
Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Pardubického kraje a pardubické Střední průmyslové školy potravinářství  
a služeb, ochutnala 96 přihlášených vzorků výrobků. Novými nositeli značky MLS Pardubického kraje se stalo 26 výrobků. 
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Letošní předávání ocenění bylo ovlivněno pandemií koronaviru, 
proto nedošlo ke společnému setkání všech účastníků soutěže a slav-
nostnímu předávání na chroustovickém zámečku. Vše špatné bývá 
i k něčemu dobré. Měla jsem možnost osobně poznat všechny oce-
něné výrobce. Měla jsem možnost setkat se i s těmi, kteří se letos do 
soutěže přihlásili poprvé. Váží si toho, že se soutěže mohli účastnit. 
Probírali jsme možnosti spolupráce, propagace, propojování výrobců 
a prodejců atd. I přes nepříznivou situaci týkající se prodeje výrobků, 
u většiny z nich panuje stálé nadšení pro práci, kterou dělají. 

 Agrovenkov o.p.s., jež je vyhlašovatelem soutěže, se i v tomto roce 
věnuje propagaci oceněných výrobků. V letošním složitém roce bylo 
možné představit výrobce a jejich výrobky prostřednictvím stánkové-
ho prodeje pouze při dvou příležitostech. Všechny výrobky a jejich 
výrobci jsou opět prezentovány on-line prostřednictvím Facebooku 

a webových stránek http://mlspardubickehokraje.cz, které jsou 
určeny pro širokou veřejnost. Novinkou letošního ročníku je mapa 
Vyrobeno v Pardubickém kraji - https://www.mapotic.com/vyro-
beno-v-pardubickem-kraji, která je určena nejen pro obyvatele, 
ale také pro návštěvníky Pardubického kraje. Ti v mapě najdou ve 
svém okolí nejen výrobce potravin, jejich prodejny, ale také prodej ze 
dvora od místních zemědělců, farmářů, řemeslníky či další výrobce, 
kteří na území působí.

 V rámci další marketingové podpory byl vydán katalog oceněných 
výrobků, který si můžete prohlédnout, jelikož je součástí zaslaného 
Zpravodaje. Dále byl vytištěn MLS kalendář pro rok 2021, který je 
určen pro účastníky soutěže, jež bude propagovat oceněné produkty 
soutěže MLS Pardubického kraje. Vytištěny ještě budou malé propa-
gační letáky s jednotlivými produkty. Ty budou určeny pro prodejce 
oceněných produktů. Pro výrobce jsme vytiskly samolepky „oceněný 
výrobek MLS Pardubického kraje“. Ti mohou touto známkou ozna-
čovat všechny oceněné výrobky z této soutěže. A Vy spotřebitelé, je 
lépe poznáte mezi ostatními. 

A protože se již blíží konec roku a letošní ročník bude uzavřený, 
chtěla bych tímto poděkovat za finanční podporu Pardubickému 
kraji, který tento počin, jeho mottem je „Podporujeme potra-
vinářské výrobky a výrobce Pardubického kraje“, podporuje.  
A již nyní se  těšíme na ten příští – 15. ročník soutěže MLS Par-
dubického kraje.

.
Ing. Lenka Brožková, ředitelka Agrovenkov o.p.s. 
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Mléko z Ostřetína
Zemědělská společnost Ostřetín, a.s. je ceněná za svůj úspěšný šlechtitelský program skotu holštýnského 
plemene. Vedle chovu špičkového skotu se společnost věnuje i rostlinné výrobě a výrobě elektřiny a tepla  
z bioplynu. V současnosti společnost připravuje ve spolupráci s MAS Holicko svůj produkt Mléko  
z Ostřetína pro certifikaci jako regionální produkt Kraje Pernštejnů. Pozvání k rozhovoru přijali pan 
Ing. Jindřich Hemer a ředitel a.s. pan Vladimír Kaplan.

Holštýnský skot patří mezi nejčastěji chované plemeno. 
V čem tkví jedinečnost tohoto plemene a vašeho chovu?
Holštýnský skot je plemeno s výbornou mléčnou užitkovostí  
a náš chov je jeden z mála, který se věnuje i dalšímu šlechtění to-
hoto plemene: šlechtí se na vyšší užitkovost, lepší zdravotní stav, 
dlouhověkost a genetickou bezrohost skotu. Bezrohost je pozitivní 
pro zvířata i ošetřovatele z hlediska jejich bezpečnosti a tímto způ-
sobem je dosahována bez následného odstraňování již rostoucích 
rohů. Jedinečnost místního chovu dále spatřujeme ve stávajícím 
zdravotním stavu – stádo je pod neustálou veterinární kontrolou 
stran paratuberkulózy, BVD a jiných nebezpečných nákaz. Jedinci 
s podezřením jsou podrobeni důkladnějším testům a případně eli-
minováni ze stáda. Tento proces probíhá již druhé desetiletí. Další 
výjimečností tohoto chovu je to, že každé zvíře je zařazeno do 
rodiny, v současné době máme 121 rodin a na množství potomků  
té které rodiny je vidět jak se rozrůstá, stagnuje či úplně zaniká. 
Informace o těchto rodinách nám pomáhají při dalším šlechtění.  
V nynější době se ve šlechtění využívá rodina Genui, Adély, Petry, 
Remarlindy a Wendy.

Jak velké chováte stádo? A jaké je jejich ustájení?
Stádo čítá 650–700 dojených krav a tomu odpovídající počet mla-
dého skotu na dvou střediscích – v Ostřetíně a na Dolním Jelení. 
V posledních deseti letech jsme investovali zhruba 150 mil. Kč do 
nových volných stájí pro všechny kategorie zvířat, které stavebně  
a technologicky odpovídají nejnovějším poznatkům vědy a výzkumu.

Jak byste charakterizovali mléko z Ostřetína? 
Voňavé, chutné, plné živin a minerálů, s vysokým obsahem bílkovin 
a tuku. Dlouhodobě plníme parametry jakosti Q-mléko.

Proč jste se rozhodli pro certifikaci mléka jako produkt 
Kraje Pernštejnů?
Řada místních produktů tuto certifikaci má a tak nás napadlo, že by  
i naše mléko mohlo mít certifikaci, což by mohlo pomoci  k vyššímu 
prodeji mléka z automatu. Prodej mléka přes automat vnímáme jako 
službu veřejnosti, aby měla možnost ochutnat a posléze kupovat 
čerstvé mléko a případně si z něho vyrábět vlastní  mléčné výrobky. 
 
Jaká je vaše denní produkce mléka? A do jakých koutů ho 
rozvážíte?
Denní produkce je cca 19–22 000 litrů mléka, které je každodenně 
odváženo na zpracování do mlékárny Tatra Hlinsko. Malá část je 
prodávána přes mléčný automat.

Kde si mohu Vaše mléko jednoduše obstarat?
V mléčném automatu, který je umístěn u vjezdu do areálu a.s.  
v Ostřetíně a měl by fungovat nonstop.

Jaké jsou Vaše plány do budoucna?
Pokračovat v započatých činnostech… Dále s ohledem na situaci na 
pracovním trhu zvažujeme robotizované dojení, příp. jiné činnosti.

Kontaktní informace:
MAS Holicko, o.p.s.
mas@holicko.cz
www.holicko.cz
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Spolek absolventů a přátel 
zemědělské školy v Chrudimi z. s.

Střední školy Pardubického kraje  
s uplatněním studentů v zemědělském 
sektoru.

Svojí činností nepodporuje jen zájmy střední zemědělské školy, 
ale i zároveň rozvíjí svoji vlastní činnost především v oblasti země-
dělství a ochrany krajiny formou seminářů a besed. Od roku 2017 
spolek rozšířil a povýšil svoji působnost až na mezinárodní spolu-
práci, a to díky Domu zahraniční spolupráce v rámci programu 
ERASMUS+ v oblasti vzdělávání dospělých. Tímto počinem výbor 
spolku usiluje o prohloubení specializací a odborných kompetencí 
vlastních aktivních členů. První projekt s názvem „Zemědělství 
jako nositel tradic a základ kvalitní výživy“ byl realizován ve špa-
nělské Andalusii a byl zaměřen na možnosti podpory drobných 
chovatelů a problematiku marketingových strategií prodeje kvalit-
ních regionálních zemědělských produktů. 

V letošním roce spolek získal finanční podporu pro realizaci dal-
ších dvou projektů. 

Téma projektu „Chraňme vodu“ v rámci programu KA 204 
Strategická partnerství vzešlo s dlouhodobého globálního problé-
mu ochrany vody v návaznosti na globální oteplování. Do projektu 
jsou kromě spolku zapojeny další tři partnerské země Španělsko 
(Magenta Consultoría Projects), Portugalsko (EduPlus) a Bulharsko 
(European Center for Quality), a to především díky své geografické 
poloze. Navíc tyto partneři se v určitých částech svých zemí s nedo-
statkem vody potýkají a byly již nuceni přijmout určitá opatření pro 
ochranu vody a její hospodárné využívání. Každá země si vybrala 

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim nabízí studium v několika 
oborech. Mezi 4leté obory, zakončené maturitní zkouškou patří Agropodnikání – Ze-
mědělský provoz (denní i dálková forma studia) a Vodohospodář, dalším je 3letý obor 
Zemědělec, farmář. Na Vyšší odborné škole lze prezenčně i dálkově studovat obor 
Správa ochrany životního prostředí.

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim

Spolek absolventů a přátel zemědělské školy v Chrudimi založený v roce 1897 
je výjimečným spolkem při střední škole, který stále aktivně pracuje a snaží se 
šířit dobré jméno školy i města.

své specifické téma pro řešení projektových úkolů a na toto téma 
připraví odborný vzdělávací program. Bulharsko se bude zabý-
vat problematikou hospodaření a ochrany vody v oblasti rostlinné 
produkce, Portugalsko v živočišné produkci, Španělsko se zaměří 
na alternativní zdroje energie a hospodaření s vodou při pěstování 
energetických plodin. My jako Česká republika připravíme vzdělá-
vací aktivity k tématu zadržování vody v krajině a její hospodárné 
využívání. Všichni účastníci projektu se budou následně podílet 
na plnění výstupů projektu, tj. šířit poznatky formou vzdělávacího 
semináře, připraví studijní materiály apod.

Druhý projekt v oblasti podpory KA104 Mobility pracovníků,  
s názvem „Prohloubení odborných znalostí členů spolku“ se 
bude realizovat ve dvou hostitelských zemích ve Španělsku a Irsku. 
Vybraní členové spolku si prohloubí své odborné dovednosti for-
mou týdenní stáže ve španělských firmách zaměřených především 
na ovocnářskou a zelinářskou produkci a farmách v Irsku, které bu-
dou přínosem v oblasti živočišné výroby se zaměřením na mléčnou 
produkci a následné zpracování mléka. Výsledkem celého projektu 
bude ucelený výukový program, tzv. “Fiktivní farma“. Ve vzdělá-
vání dospělých takovýto komplexní program chybí a po ukončení 
projektu bude uveden ve vzdělávací nabídce spolku zdarma.

      
Ing. Ludmila Kabelová a Ing. Michaela Vachunová

SŠZ a VOŠ Chrudim
Poděbradova 842, 537 60 Chrudim IV
469 620 363 / 469 620 207
crzemsk@szes-chrudim.cz



ZPRAVODAJ AGROVENKOV 3 - 202018 ZPRAVODAJ AGROVENKOV 3 - 2020 19

Na této škole můžete studovat ve dvou maturitních oborech. Jsou to Agropodnikání, které je možno 
studovat 4 roky – denní studium, 2 roky – zkrácené studium a 5 let – dálkové studium. Toto studium je 
možné uskutečnit ve třech směrech a to:  Chov koní a jezdectví, Ekonomika a  Zemědělský provoz. Obor 
Veterinářství  probíhá denní formou po 4 roky ve dvou směrech – Všeobecné veterinářství a Chov koní. 
Ve školním roce 2020/2021 bylo plánováno několik “Dnů otevřených dveří”. Pokud to situace dovolí, 
tak se poslední uskuteční 16. ledna 2021.

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun
Dolní Třešňovec 17
563 01 Lanškroun
info@szes-la.cz
telefon: kancelář školy 465 321 098  

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl
T. G. Masaryka 659,  570 01 Litomyšl
Telefon: +420 464 603 111, +420 775 558 223
Email: skola@szat.cz

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl nabízí pro uchazeče tři způsoby studia – maturitní obory, učební obory a učební obory pro 
žáky s handicapem.
K maturitním oborům patří: 
Zahradnické obory: Zahradnictví se zaměřením na Arboristiku, Floristiku a Zahradní architekturu / Scénická a výstavní tvorba se zaměřením 
na Výstavnictví a floristický design a Výstavnictví a zahradní design
Chovatelské obory: Chovatel cizokrajných zvířat
Technické obory: Mechanizace a služby se zaměřením na Dopravní a servisní služby, Logistika a administrativa dopravy, Provoz mechani-
zace a služby, Výpočetní technika a automatizace
Umělecké obory: Scénická a výstavní tvorba se zaměřením na Výstavnictví a floristický design a Výstavnictví a zahradní design

Učební obory zastupují zahradnické obory a to Zahradník se zaměřením Zahradník a Krajinář-chovatel a Zahradnické práce se zaměřením 
Vazačské práce, Zahradnické práce a Opravářské práce. Chovatelské obory – Krajinář-chovatel (obor Zahradník) a Chovatelské práce (obor 
Zahradnické práce). Technické obory – Opravář lesnických strojů se zaměřením na Lesnické stroje a Provozní stroje a obor Opravářské práce. 

Pro žáky s handicapem jsou určeny učební Zahradnické obory – Zahradnické práce se zaměřením na  Vazačské práce a Zahradnické práce 
a obor Zahradnické práce – Opravářské práce.   

Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem nabízí učební obor Jezdec a chovatel koní. 
Zájemce o studium, jejich rodiče, přátele a blízké, milovníky koní zve škola na prohlídku objektu Střední 
školy chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem v rámci Dnů otevřených dveří 11. 12. 2020 a 22. 1. 2021

Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem 

Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem 
533 14  Kladruby nad Labem 105 
tel: +420 466 933 829 
E-mail: info@skola-kladrubynl.cz
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Pardubická Střední průmyslová škola potravinářství a služeb nabízí pro uchazeče několik vzdělávacích 
oborů. Mezi 4 leté obory s maturitou patří Analýza potravin -– hodnocení kvality, Analýza potravin – výži-
vový poradce, Technolog potravin – Management potravinářských výrob, Technologie potravin – Mlynář-
ství a výroba krmiv. Vyučit se zde lze v tříletých oborech Pekař, Cukrář, Prodavač, Kuchař, Číšník. Na této 
škole lze po vyučení získat maturitu prostřednictvím nástavbového studia v oboru Technologie potravin.

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice
Náměstí Republiky 116
530 02 Pardubice 
Telefon: 466 530 545, 466 530 547 
E-mail: sekretariat@spspas.cz

Střední odborné učiliště zemědělské Chvaletice

Střední odborné učiliště opravárenské Králíky 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička

Lubomír 
Slaninák

Digitálně podepsal 
Lubomír Slaninák 
Datum: 2020.11.01 
21:50:54 +01'00'

Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice
Žižkova 139
533 12 Chvaletice
e-mail: skola@souzchvaletice.cz
tel: +420 466 985 597; +420 601 326 557

Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky 
Předměstí 427
561 69 Králíky
Email: souo.kraliky@orlicko.cz
Telefon: +420 465 631 106  

Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště, Polička
Čsl. armády 485,
Horní Předměstí
Polička 572 01
 +420 468 008 800 / +420 461 725 843
skola@soupolicka.cz

SOUz Chvaletice se nachází v jednom areálu a je vybaveno vším, co je pro výuku a výcvik potřeba. 
O kvalitě výuky hovoří i to, že se škola významně podílí na tvorbě jednotného zadání závěrečných 
zkoušek pro učební obor Opravář zemědělských strojů. Dveře pro veřejnost se otevřou 8. 1. 2021. 
Škola nabízí studium tříletých učebních oborů zakončených výučním listem: Opravář zemědělských 
strojů a Strojní mechanik a čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou: Mechanizace a služby

Střední odborné učiliště opravárenské Králíky nabízí uchazečům střední vzdělání s výučním listem  
v oborech Opravář zemědělských strojů a Strojní mechanik, dále střední vzdělání s maturitní zkouš-
kou v oboru Mechanizace a služby. Nástavbové studium lze studovat v oboru Podnikání. Škola dále 
nabízí pro veřejnost svářečské kurzy.

Když studovat gastronomický obor, nebo obor zaměřený na cestovní ruch, tak jedině na té nej- 
oceňovanější škole v ČR. Můžete vybírat z nabídky čtyřletých maturitních nebo tříletých učebních 
oborů. Mezi maturitní obory se řadí Gastronomie a Cestovní ruch. Tříleté denní studium zakončené 
závěrečnou zkouškou lze absolvovat v oborech – Kuchař-číšník, Řezník-uzenář, Cukrář a Pekař.
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Květná zahrada, z.ú.

Hlavní činností Květné Zahrady je poskytování sociálních, po-
radenských, vzdělávacích a obdobných služeb vybraným cílo-
vým skupinám (mladým lidem 18–29 let, rodinám, dětem, oso-
bám ohroženým sociálním vyloučením, pedagogům, odborníkům  
v oblasti sociální práce, apod.). Služby jsou určeny především oby-
vatelům měst a obcí okresu Svitavy.

V roce 2005 jsme založili Dům na půl cesty Květná. Nachází 
se v obci Květná a ve startovacím bytě na ve Svitavách. Funguje 
nepřetržitě, po celý rok, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. 
Posláním Domu na půl cesty Květná je pomoc mladým lidem, kteří 
po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní 
nebo ochranné výchovy, vrací se z jiných zařízení pro péči o děti  
a mládež, z výkonu trestu odnětí svobody, ochranné léčby, nebo 
jsou v obtížné životní situaci – bez přístřeší, potřebné pomoci  
a podpory. Sociální služba Dům na půl cesty Květná pomáhá těmto 
mladým lidem naučit se žít samostatně, najít si postupně bydlení, 
práci, navázat osobní a sociální vztahy a vazby a stát se součástí 
přirozeného místního společenství. Sociální služby poskytované 
DPC zachovávají a rozvíjí důstojný život, jsou zaměřeny na pod-
poru samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a jsou zaměřeny 
na rozvoj specifických vlastností a dovedností s ohledem na životní 
potřeby ubytovaných mladých lidí

Květná Zahrada, z.ú. je zřizovatelem Střediska výchovné péče Svi-
tavska „ALFA“, školského poradenského zařízení, které poskytu-
je od školního roku 2014/15 preventivně výchovnou péči dětem  
a mladistvým od 3 do 18 let, popřípadě do ukončení jejich soustav-
né přípravy na budoucí povolání (do max. 26 let). Péče je posky-
tována na území celého okresu Svitavy, detašovanými pracovišti 
v Poličce, Moravské Třebové, Jevíčku, Litomyšli a ve Svitavách. 
Formy péče jsou ambulantní, celodenní, internátní a terénní. Inter-
nátní oddělení pro osm dětí pracuje od podzimu 2019 v Květné. 
Středisko přijímá do péče klienty, u nichž je dominantní porucha 
chování, ale nenastal u nich důvod k nařízení ústavní výchovy nebo 
uložení ochranné výchovy. Zároveň je snahou cílenými postupy 
předcházet vzniku či prohlubování výchovných problémů.
Od roku 2016 realizujeme projekt prorodinných aktivit – tzv. 
podpůrnou rodičovskou skupinu, tedy setkávání s rodiči ohro-
žených nebo rizikových dětí. Jedná se o velmi potřebnou a úspěš-
nou činnost, nezbytnou pro zdárný průběh nápravy situace rodiny  
a dítěte. Její náplní a cílem je podpora reálných a efektivních rodi-
čovských kompetencí a výchovných strategií, a to včetně podpory 
osobního rozvoje rodičů a dětí.

Milí přátelé, rád bych vás seznámil s naší organizací Květná Zahrada, z.ú.
Květná Zahrada, z.ú. je organizací založenou v roce 2005, zaměřenou na efektivní pomoc a podporu ohrožených a rizikových 
dětí a jejich rodin a mladých lidí, kteří po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné 
výchovy, vrací se z jiných zařízení pro péči o mládež, z výkonu trestu odnětí svobody, ochranné léčby, nebo jsou v obtížné 
životní situaci – bez přístřeší, potřebné pomoci a podpory.
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V oblasti vzdělávání se věnujeme také přednáškám, programům 
pro školy a děti a vzdělávání pedagogů. 

Od roku 2009 se Květná Zahrada věnuje také sociálnímu podni-
kání, které je zaměřeno na zaměstnávání sociálně rizikových  
a ohrožených mladých lidí a dalších potřebných skupin osob – nad 
50 let, dlouhodobě nezaměstnaných, osob se zdravotním handi-
capem apod. Hlásíme se k principům sociálního podnikání tak, 
jak jsou definovány v České republice. Spolupracujeme s dalšími 
sociálním podniky v Pardubickém kraji i mimo něj. Díky aktivitě 
Pardubického kraje a jeho dlouholeté podpoře sociálního podnikání 
máme možnost se v této oblasti stále vzdělávat (Akademie soci-
álního podnikání), čerpat granty pro sociální podnikání a podílet 
se na vývoji a propagaci sociálního podnikání v celém kraji. Toto 
podnikání pro nás představuje řadu aktivit a činností, které vám 
stručně představím.

Od roku 2013 jsme připravovali otevření Sýrárny, která za pod-
pory Pardubického kraje a z vlastních prostředků zahájila činnost 
v květnu 2014. Zpracováváme mléko od našich krav a koz. Pro 
produkci kravského mléka jsme si vybrali plemeno švýcarského 
hnědého skotu. Jedná se o jedno z nejstarších kulturních plemen. Ve 
Švýcarsku je toto horské plemeno chováno pro svou velmi dobrou 
kvalitu mléka, protože nadpoloviční většina populace tohoto ple-
mene je nositelem alely B (alely B kapakaseinu) typu A2. Vyrábíme 

sýry měkké, zrající, pařené a uzené, dále tvaroh, výrobky z něj  
a další produkty. Naším unikátním novým výrobkem je zrající sýr 
z nepasterovaného kravského mléka, jedinečný sýr svého druhu 
v ČR. Naše výrobky je možné zakoupit jak na naší farmě, tak  
v Obchůdku Květná a na několika místech v Poličce a ve Svitavách. 
Naše některé výrobky získaly opakovaně vítězná ocenění v soutěži 
MLS Pardubického kraje, čehož si nesmírně ceníme a současně je 
to pro nás závazek kvality.

Na podzim 2017 jsme začali za podpory obce Květná a Pardubické-
ho kraje provozovat místní Prodejnu smíšeného zboží, a to u hlavní 
silnice Polička–Svitavy. Obchůdek nabízí možnost nákupu potravin  
a dalšího zboží pro místní obyvatele. Na svačiny a kávu a naše výrob-
ky se zastavují i kolemjedoucí po frekventované silnici na Svitavy či 
Poličku. Kromě základního sortimentu zde v létě točíme výbornou 
zmrzlinu, točenou limonádu a nanuky. Prodáváme párky v rohlíku, 
vaříme skvělou kávu, obložené chleby a housky, v zimě svačinové 
polévky a různé dobroty připravené v naší kuchyni. Nově jsme začali 
zákazníkům nabízet volně prodejné základní léky.
Nabízíme stylové ubytování na statku, jehož historie sahá do  
15. století. Téměř ve všech částech jsou zachovány původní kamen-
né zdi a dřevěné prvky. 
Od roku 2018 s pomocí našich těžkých koní a jejich kočí nabízíme 
službu přibližování dřeva. Rovněž pomáháme okolním městům 
a obcím zvládat následky kůrovcové kalamity. Díky ekologicky 
šetrnému způsobu práce poskytujeme velkou službu nejen lesním 
vlastníkům, ale především lesům samotným.
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Sušárna ovoce, výroba povidel a moštárna. Od roku 2018 pro-
vozujeme největší sušárnu ovoce v Pardubickém kraji, která suší 
tradičním způsobem. Sušení ovoce probíhá šetrnou cestou při níz-
kých teplotách. Sušárna je sestavena z hliněného valachu, topeni-
ště na dřevo a vlastní dřevěné sušárny. Další dominantou našeho 
zařízení jsou kachlová kamna, kde můžeme zpracovávat veškeré 
sezónní ovoce. Mezi produkty, které zde vznikají, patří např. povi-
dla, pečené čaje a další. Kamna jsou srdcem kuchyně, slouží nejen 
pro výrobu, ale zahřejí i duši návštěvníků pobývajících v těchto 
prostorách. Každé roční období je statek otevřen pro širokou 
veřejnost v rámci tematické akce a mimo tyto akce lze domluvit  
i individuální prohlídku. Celý prostor je možné si pronajmout 
pro firmy, zájmové skupiny i jednotlivce. 
V roce 2019 jsme zahájili provoz moštárny, která nabízí veřejnosti 
možnost moštování vlastního dovezeného ovoce různých druhů, 
dále prodej moštu a také produkci pasterovaného moštu v lahvích 
a od roku 2021 také v bag-in-box balení.

Od roku 2018 provozujeme kuchyň, připravujeme obědy pro 
vlastní i cizí strávníky, kterým obědy také rozvážíme. Vaříme  
z našich surovin (sýry, mléko, máslo, tvaroh, vejce, drůbež, králíci) 
i surovin lokálních. Moučníky, obložené chleby a housky, svači-
nové polévky a některá jiná jídla prodáváme v našem obchůdku  
v Květné. Po dohodě nabízíme také cateringové služby. Dle našich 
možností zajistíme přípravu jídel podle specifických potřeb zákaz-
níka nejen u nás na statku.
Vedle našeho webu www.kvetnazahrada.cz spravujeme rovněž 
internetový portál www.ospod.cz. Naleznete na něm kontakty na 
všechny Orgány Sociálně-Právní Ochrany Dětí v ČR a rovněž den-
ně aktualizované novinky z oblasti sociální práce, školství, péče  
o děti atd.

Děláme toho hodně, stále usilujeme o výbornou kvalitu a dobré 
jméno našich produktů a služeb. Jsme příznivci a přesvědčení 
propagátoři spolupráce neziskového sektoru, samosprávy, pod-
nikatelských subjektů a široké veřejnosti. Úzce spolupracujeme 
s okolními městy a obcemi, dlouhodobě se aktivně podílíme na 
činnosti Místní akční skupiny Poličsko, velmi rádi spolupracuje-
me také s Pardubickým krajem, společností Agrovenkov, o.p.s.  
a řadou dalších subjektů, fyzických i právnických osob.

Podrobné informace a kontakty najdete na našich webových stránkách 
www.kvetnazahrada.cz. 

Naše práce je postavena na principech vzájemného respektu a na 
poctivé snaze o co nejlepší výsledek.

Velmi rádi vás u nás přivítáme.
Pomáháme růst…

Ferdinand Raditsch, ředitel
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Ing. Smítal František
předseda správní rady
AGROVENKOV, o. p. s.

Záměry Informačního střediska pro rozvoj 
zemědělství a venkova Pardubického kraje
Cíl:
• Bezplatné poskytování informací různými způsoby, především 

elektronickými formami komunikace

Témata poskytovaných informací:
• Uplatňování principů společné zemědělské politiky
• Rozvoj venkovského prostoru
• Náležitá aplikace zákonných požadavků a dodržování zásad 

správné zemědělské praxe
• Ochrana spotřebitelů (potravinová bezpečnost)

Formy poskytovaných informací:
• Internet, e-mail, SMS
• Zpravodaje
• Osobní kontakt (semináře, konzultace)

Informační podpora:
• Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (ÚZEI)

Pracoviště Informačního střediska 
pro rozvoj zemědělství a venkova 
Pardubického kraje

Pracoviště Chrudim
Poděbradova 909, PSČ 537 01 Chrudim
II. patro č. dv. 214 a 215
Ing. Vanda Rektorisová, Msc., tel. 469 622 390
e-mail: oakcr@chrudim.cz

Pracoviště Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191, PSČ 562 01 Ústí nad Orlicí
I. patro č. dv. 210
Ing. František Smítal, tel. 465 553 267 
e-mail: agr.kom.uo@seznam.cz

Pracoviště Svitavy
Olomoucká 26, PSČ 568 02 Svitavy
I. patro č. dv. 32
Ing. Josef Gracias, tel. 461 531 724
e-mail: aksv@nextra.cz

Pracoviště Pardubice
Křičeň 102, 533 41 Křičeň
Ing. Josef Štěpanovský, tel. 607 115 245
e-mail: oakpa@volny.cz

Na jednotlivých pracovištích získáte mnohé potřebné 
informace k zemědělské problematice.

Informace pohodlně a zdarma!
Pokud budete chtít dostávat důležité informace v elektronické 
podobě, pošlete svoji poštovní i elektronickou adresu emailem 
či formou SMS na:
brozkova.agrovenkov@seznam.cz
agrovenkov.uo@tiscali.cz, nebo mobil: 604 676 492

Vaše rozhodování bude efektivnější a spolehlivější!
Budete o všem vědět včas a zdarma!

Na internetovém portálu www.agrovenkov.com v oddíle 
Zemědělské komodity mohou registrovaní uživatelé využít 
KOMODITNÍ BURZY pro prodej a nákup svých produktů!

Na internetovém portálu www.agrovenkov.cz v oddíle Le-
gislativa najdete českou i evropskou legislativu týkající se 
zemědělství a venkova. Česká legislativa je v plném posled-
ním znění s barevným označením změn. Vybranou legisla-
tivu je možno registrovaným uživatelům na požádání zaslat 
v elektronické podobě!

Ing. Lenka Brožková
ředitelka
AGROVENKOV, o. p. s.

Zpravodaj Informačního střediska pro rozvoj zeměděl-
ství a venkova Pardubického kraje je vydáván za finanční 
podpory MZE, dotačního programu 9.F.e. - Regionální 
přenos informací




