
PROPAGACE AKTIVIT ÚSTECKÉHO KRAJE
V OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA

Okresní agrární komora Most již dlouhodobě spolupracuje s Ústeckým krajem 
v oblasti propagace zemědělství a venkova. 

Mezi hlavní aktivity patří:

A) Propagace značek „Regionální potravina Ústeckého kraje“ a „Nejlepší 
potravinářský výrobek Ústeckého kraje

Tyto značky zajišťuje OAK Most již 11. rokem. Od roku 2016 je tento projekt 
zahrnut do tzv. „Rodinného stříbra“ Ústeckého kraje, tj. akcí, které svým 
významem patří mezi nejprestižnější akce ÚK a přesahují rámec Ústeckého 
kraje.
Tento projekt zahrnuje soutěž potravinářů, zemědělců a zpracovatelů 
Ústeckého kraje a hodnotí se ve 14 kategoriích výrobků. V každé kategorii může 
být vyhodnocen pouze 1 výrobce, na návrh hodnotitelské komise může pak 
hejtman Ústeckého kraje odsouhlasit mimořádná ocenění za vynikající výrobek 
některým dalším potravinářům.  Hodnocení provádí nezávislá osmičlenná 
hodnotitelská komise, jmenovaná hejtmanem Ústeckého kraje, u Regionální 
potraviny ministrem zemědělství.

V této aktivitě dosahuje OAK Most vynikajících výsledků, již dlouhodobě do 
soutěže přihlašují potravináři více než 200 výrobků a Ústecký kraj patří mezi 
kraje s nejvyšším počtem přihlášených výrobků do soutěže – v r. 2018 je to 220 
výrobků. Vyhodnocení vítězných výrobků probíhá vždy v první den výstavy 
Zahrada Čech v Litoměřicích, letos 14. 9. 2018, za vysokého počtu návštěvníků.

Záštitu nad touto akcí přebírá hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a 
ocenění přebírají vítězové od hejtmana Ústeckého kraje, zástupce MZe ČR, 
SZIF, AK ČR a PK ČR.



Po celou dobu výstavy po dobu 9 dní, tj. od 14.9. – 23.9. 2018 pracovnice OAK 
Most prezentují vítězné výrobky ve stánku OAK Most, je zde jejich výstavka, 
probíhají ochutnávky a návštěvníci si mohou vítězné výrobky také zakoupit.

Návštěvnost výstavy Zahrada Čech je vysoká, cca 80.000 spokojených 
návštěvníků má příležitost ochutnat vítězné, velmi chutné a kvalitní výrobky 
z Ústeckého kraje.

B) Propagace na mezinárodní výstavě Země živitelka 

Propagace regionálních výrobků Ústeckého kraje na mezinárodní výstavě Země 
živitelka v Českých Budějovicích se již stala tradicí. Zde prezentuje OAK Most 
vítězné regionální potraviny ve společném stánku s Ústeckým krajem a 
Statutárním městem Most prostřednictvím ochutnávky, výstavky a přímého 
prodeje regionálních potravin návštěvníkům výstavy.
V letošním roce probíhá výstava Země živitelka ve dnech 23. – 28. 8. 2018, tj. 6 
dní a po celou dobu výstavy zajišťujeme zde propagaci vítězných potravin.
Společný stánek ÚK – Město Most – OAK Most se stává místem setkávání 
odborníků z celé ČR – zemědělci, potravináři, zpracovatelé, pracovníci agrárních 
komor, hospodářských komor, obcí, ale také odborníků z MZe, SZIF, SVS, 
PGRLF, AK ČR, PK ČR a dochází zde k oboustranné výměně informací, 
přátelským setkáním a máme možnost zde přenášet návrhy a připomínky na 
zástupce různých orgánů a organizací.

C) Propagace regionálních potravin na dalších akcích

 XVI. Vinařské Litoměřice

 Gastro Food Fest Litoměřice

 Farmářské trhy na různých místech v Ústeckém kraji – min. 15 
ochutnávek

 Farmářské slavnosti v Mostě – 4 x ročně

 Den otevřených dveří Agrall Sever – 2denní setkání zemědělců při 
výstavě zemědělské techniky – 22. – 23. 2. 2018

 Krajské dožínky na Peruci – letos již 11. ročník – 9. 9. 2018

 Krajské mistrovství v orbě v Bohušovicích nad Ohří – 8. – 9. 6. 2018

 Uhelné maturity v Mostě

 Manažerské fórum Ústeckého a Středočeského kraje v Žatci

 Mezinárodní konference „Výživa a zdraví“ v Teplicích

 Setkání u památníku Přemysla Oráče ve Stadicích – u příležitosti 100 let 
výročí vzniku Československa



 Propagace potravinářů a jejich výrobků ve stolním kalendáři, který 
vydáváme již druhým rokem

 Spolupráce se saskými zemědělci – Regionalbauernverband Erzgebirge, 
se kterými spolupracujeme již více než 20 let a máme uzavřenou 
dlouhodobou smlouvu o spolupráci

 Kulatý stůl k zemědělskému školství za účasti významných osobností 
Ústeckého kraje, různých zemědělských škol, zástupců zemědělské 
veřejnosti, AK ČR, MZe a OAK Most.

Na všech těchto akcích propagujeme regionální potraviny Ústeckého kraje –
formou ochutnávek, výstavkou a prodejem propagujeme nejen naše výrobce, 
ale zároveň Ústecký kraj.

Podáváme náměty a připomínky AK ČR, MZe, SZIF, KVS a SZPI, zejména z oblasti 
byrokracie – neúměrné byrokratické zátěže, která je spojena především se 
soutěží regionálních potravin – např. označování výrobků ne etiketách, mnohdy 
nesprávný výklad, neúměrná administrativa, což značně zdržuje naše výrobce a 
odrazuje je od přihlašování do soutěží.

Činnost OAK Most v oblasti propagace aktivit Ústeckého kraje je velmi bohatá a 
souvisí právě se spoluprací s Ústeckým krajem, který tyto aktivity plně 
podporuje.

Děkujeme Ústeckému kraji, neboť bez pomoci ÚK by nebylo možné všechny 
tyto aktivity realizovat.
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