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První polovina 8. sezony Severočeských farmářských trhů (SFT), které se konají pod záštitou 
hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka, byla i přes rozmary počasí velmi 
úspěšná.

Pro rok 2018 jsme připravili pro SFT několik vylepšení a rozšíření. Přibyly další doprovodné 
akce a SFT se konají v některých městech častěji a v zajímavějších termínech.

Jako už tradičně jsme začali s farmářskými trhy již v lednu, neboť většina prodejců je na 
příjmu z námi pořádaných trhů existenčně závislá, a i zákazníci vyžadují téměř celoroční 
možnost nákupu kvalitních potravin od farmářů a malých výrobců. Trhy odstartovaly 
16. ledna v Ústí nad Labem a hned následující den v Děčíně. V obou městech pořádáme 
farmářské trhy každý týden od poloviny ledna do Vánoc. V Ústí jsou trhy na Mírovém 
náměstí každé úterý a čtvrtek a v Děčíně každou středu na Masarykově náměstí. 

První doprovodná akce Severočeských farmářských trhů patří k nejoblíbenějším –
zabijačkové hody. Ty proběhly v Mostě, Děčíně, Jirkově, Žatci, Štětí a Chomutově na přelomu 
ledna a února. SFT byly také součástí vyhlášeného Masopustu v Kadani. Letos se mistři 
řezníci poměřili o to, kdo dělá nejlepší prejt. Návštěvníci trhů vybrali z velkého množství 
vzorků jako nejchutnější prejt výrobky z řeznictví RA-MI Bělušice a Maso Traditional
z Poděbrad, která se pravidelně účastní téměř všech námi pořádaných trhů.

Po poměrně přijatelném počasí v lednu a 
únoru přišla na konci února a začátkem 
března tuhá zima, která pokračovala celý 
březen, aby ji hned od poloviny dubna 
vystřídaly teploty přes dvacet stupňů (na 
konci dubna až ke třicítce). To ovlivnilo další 
část farmářské sezony, a to období sadby, 
která byla zpočátku lehce zpomalená a pak 
naopak rostla velmi rychle. Přesto 
zahradnické trhy, další doprovodná akce SFT, které se konaly na přelomu dubna a května 
v Žatci, Chomutově, Děčíně a Kadani, byly velmi hojně navštívené a potěšily mnoho 

ZHODNOCENÍ SEVEROČESKÝCH 
FARMÁŘSKÝCH TRHŮ 

V 1. POLOLETÍ ROKU 2018

mailto:oakmo@oakmo.cz
http://www.kisuk.cz/


zahrádkářů a domácích pěstitelů. Nabídka byla široká a zahrnovala jak zeleninovou, tak 
květinovou sadbu i sazenice různých keřů a trvalek.

Červen patřil jahodám a jahodovým dobrotám. Jahodové slavnosti v Chomutově, Děčíně, 
Kadani a Mostě jsou bezesporu nejnavštěvovanější doprovodnou akcí SFT. Letos sice byly 
jahody poměrně drahé a malé, a to pro suché počasí, jež panovalo v červnu, ale o to byly 

sladší a chuťově intenzivnější. Na našich 
trzích se prodaly tuny jahod a spousta 
dalších jahodových dobrot, jako například 
jahodové knedlíky, marmelády, sirupy, 
koláče, ale třeba i jahodové poháry a latté. 
Součástí Jahodových slavností byla i soutěž 
v pojídání jahodových knedlíků. Absolutní 
vítězný čas potřebný ke spořádání dvou 
velkých kynutých knedlíků atakoval minutu.

Na Severočeských farmářských trzích se 
v prvním pololetí vystřídalo přes šedesát 
různých prodejců a navštívily je tisíce 
zákazníků. Řady našich prodejců se rozšířily 
o několik nových, přičemž největší úspěch 
sklízí snídaňový stánek Startair, v kterém na 
trzích připravují chutné občerstvení ze 
surovin nakoupených přímo na trhu a 
dodávaných prověřenými farmáři a výrobci.

Do prázdnin se uskutečnilo 107 Severočeských farmářských trhů v deseti městech Ústeckého 
kraje. SFT pokračují i přes prázdniny a na září chystáme další doprovodné akce: 1. 9. Děčínská 
grilovačka na nábřeží pod děčínským zámkem a poté Jablečné slavnosti v Jirkově, 
Chomutově, Mostě a Žatci.

Autor: Adam Weber – Severočeské farmářské trhy

Harmonogram Severočeských farmářských trhů na srpen - říjen 2018 je následující:

Ústí nad Labem, Mírové náměstí, úterý a čtvrtek  9,00 - 16,00
Srpen: 2.8. 7.8. 9.8. 14.8. 16.8. 21.8. 23.8. 28.8. 30.8.
Září: 4.9. 6.9. 11.9. 13.9. 18.9. 20.9. 25.9. 27.9.
Říjen: 2.10. 4.10. 9.10. 11.10. 16.10. 18.10. 23.10. 25.10. 30.10.

Teplice, náměstí Svobody, pátek 9,00 - 16,00
Srpen: 10.8. 24.8.
Září: 7.9. 21.9.
Říjen: 5.10. 19.10.



Chomutov, náměstí 1. máje, sobota 8,00 - 12,00
Srpen: 11.8. 25.8.
Září: 8.9. 22.9. Jablečné slavnosti
Říjen: 6.10. 20.10.

Děčín, Masarykovo náměstí, středa 8,00 - 15,00 
Srpen: 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8.
Září: 5.9. 12.9. 19.9. 26.9.
Říjen: 3.10. 10.10. 17.10. 24.10. 24.10. 31.10.

Děčín, Smetanovo nábřeží, sobota 11,00-17,00
Září: 1.9. FOOD FEST Děčín (BBQ)

Most, 1. náměstí, sobota 8,00 - 12,00
Září: 29.9. Podzimní farmářské slavnosti

Kadaň, Mírové náměstí 
sobota 8,00 - 12,00 27.10.
středa 9,00 - 16,00 8.8. 12.9. 10.10.

Žatec, náměstí Svobody
pátek 8,00 - 15,00 14.9.
sobota 8,00 - 12,00 13.10. Jablečné slavnosti

Bílina, Žižkovo náměstí - pátek 8,00 - 15,00
Říjen: 12.10.

Jirkov, Kostelní nám. sobota 8,00 - 12,00
Září: 15.9. Jablečné slavnosti

OAK Most provádí na některých farmářských trzích ochutnávky regionálních potravin, které 
zvítězily v roce 2018 a předešlých letech.
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PŘIJĎTE NAVŠTÍVIT SEVEROČESKÉ FARMÁŘSKÉ 
TRHY A OCHUTNAT I NAKOUPIT ČERSTVÉ 
KVALITNÍ POTRAVINY OD OSVĚDČENÝCH 
VÝROBCŮ Z ÚSTECKÉHO KRAJE I OKOLÍ!




