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P o z v á n k a

V  letošním roce se zemědělci  Ústeckého kraje  spolu s mladou nastupující 
zemědělskou generací – posluchači odborných škol se zemědělským a lesnickým 
zaměřením -  již pojedenácté sejdou  v den kalendářního svátku Přemysla- tedy  16. 
května - v  areálu národního památníku  Přemysla Oráče na Královském poli ve 
Stadicích - významného symbolu české státnosti. 

XI. ročník 

Setkání zemědělců a mladé zemědělské a lesnické  generace 
STADICE 2015

proběhne v sobotu 16.května 2015 od 13,30 hodin ( pro odborné školy a učiliště a jejich 
reprezentanty již od 10,00 hodin – zahájení soutěží)  a je koncipován v dopoledních hodinách 
na soutěžní klání  žáků zemědělských škol a učilišť Ústeckého kraje, odpolední program je 
spojen s kulturním vystoupením, ochutnávkou nejlepších potravinářských výrobků ÚK, 
slavnostním předáním cen vítězům, vyhlášením soutěžních kriterií 8. ročníku  „Nejlepší 
potravinářský výrobek Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče“, ukázkou řemesel, 
vystoupení selské jízdy apod. Celý program vč. organizačního   zajištění  akce je připojen 
k pozvánce.

Přijmete, prosím,  naše pozvání na XI.  setkání zemědělců  a zemědělské a 
lesnické mládeže.

Součástí celodenního programu jsou již tradiční dovednostní soutěže žáků zemědělských a 
lesnických škol. Soutěžními disciplinami jsou v letošním roce jízda zručnosti traktoristů, 
soutěž v ručním dojení, prezentace školní a mimoškolní činnosti žáků škol, test elementárních 
teoretických znalostí žáků.  Pro soutěžící je zajištěno stravování zdarma. 

V rámci  programu je vyhlášení soutěžních kriterií soutěže o Nejlepší potravinářský 
výrobek Ústeckého kraje – kraje Přemysla Oráče na rok 2015, spojené s ochutnávkou 
regionálních potravin – vítězů minulých ročníků.
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Organizačním zajištěním  XI. Setkání je pověřena Okresní agrární komora 
Děčín  a Ústí nad Labem s Obecním úřadem  Řehlovice. Překvapením bude 
slavnostní průvod, který bude  organizován z Kulturního centra areálu Na 
statku v Řehlovicích, jehož se zúčastní dechová hudba , selská jízda a 
mažoretky   za doprovodu alegorických vozů a občanů Řehlovic.

Akce se koná s finančním příspěvkem  Ústeckého kraje. 

Nad XI. setkáním převzal záštitu hejtman Ústeckého kraje p. Oldřich 
Bubeníček, který přislíbil svou účast. 

Ing. František  L o u d á t , CSc.
předseda  Okresní agrární komory Děčín a Ústí n.L.

V Děčíně -30.3.2015



Informace pro p. senátora Linharta a pí. primátorku Blažkovou
Stručná informace o zemědělství v ÚK a okrese Děčín a Ústí n.L.

České zemědělství prožilo v  90. letech hluboký pokles . Zemědělská produkce 
propadla na 85 miliard korun , a to především v živočišné produkci. Vstupem do Evropské 
unie dochází k postupné stabilizaci zemědělství, i když z počátku doházelo v letech 2004 až 
2006 ke značnému kolísání. Přispělo tomu především nastavení  dotace pro zemědělce a 
výrobce. Jestliže v roce 1998 převyšovala především živočišná produkce 52 % v rámci ČR, 
v roce 2014 to  byli ale rostlinná produkce v podílu 58 %.  Projevily se tu jako důležitý faktor 
narůstající dotace pro zemědělské výrobce, kdy v r. 2003  činily pro zemědělské prvovýrobce 
10,86 mld. v roce 2014 obdrželo zemědělství 32,20 mld. Přesto zdaleka není vyrovnán rozdíl 
mezi Českou republikou a původní  členskou patnáctku . Tyto dotace pomohly především 
v modernizaci stávajícího traktorového parku a dalších mechanizačních prostředků pro 
sklizeň obilovin, ale také vybavení zemědělců v podhorských oblastech pro sklizeň travních 
porostů na škozen sena, senáží a siláží. Vážnou chybou bylo , že vládní činitelé nedocenili 
význam soběstačnosti v základních potravinách  a také disproporce v agrárním zahraničním 
obchodě je vysoce ztrátová – v r. 2009  činil 32 mld., v r. 2013  pak 24,0  mld. korun. Zvláště 
negativně se projevil stav vepřového masa , kde z vlastní výroby je potřeba kryta pouze na 52 
%. Časté výměny ministra zemědělství většinou za politické pracovníky, neznalé 
problematiky zemědělství nepomohly ke stabilizaci , chyběl ucelený záměr a perspektiva. 

Ústecký kraj rozsahem obhospodařované výměry  cca  217 tis . ha zemědělské půdy 
patří na 8. místo mezi 15 českými kraji. Z hlediska  velikosti podílu orné půdy je kraj rozdělen 
na tzv. produkční okresy , kde podíl orné půdy přesahuje 85 procent ( okrasy Louny 
Litoměřice, zaměřené na produkce obilovin , převládá ozimá pšenice, kde dosahují 
standardních výnosů 6,0 až 8,0 tun z hektaru). V poslední době dochází k nárůstu ploch řepky 
olejné, která v průběhu 5 se zvýšila z 5 tis. ha na 23 tis. hektarů. Je to dáno především velmi 
dobrou cenou ( 1 tuna – 12 tis. Kč). Řepka je využívána především na zpracování přídavku do 
nafty jako metylester řepkového oleje. Výměre  celkových obilovin se nemění a sklizí se 92 
až 95 tis. ha. v rámci  kraje. Důležitou obilninou je také sladařský ječmen, který se sklizí na 
výměře 20-23 tis. ha. Podstatnou část jde na zpracování pro pivovary.  V rámci kraje 
přestavují okrasy Louny a Litoměřice 72 – 75 % , u řepky  až 80 %.

Živočišná výroba doznala prudký pokles . Došlo k poklesu stavů skotu ze 167 tis. ks 
na 38 tis. Ks. Počty krav se snížily ze 65 tis. ks na 14,5 tis. ks. Také u prasat byl pokles velmi 
drastický z dřívějších 245 tis. chovaných  kusů došlo ke snížení až na 58 tis. kusů, ale 
v současné době ( 2014) dochází k mírnému navyšování na 85 tis. kusů. V současné době je 
chováno jen 3200 kusů krav se zaměřením na produkci mléka, zbývajících 11,3 tis. krav je 
zaměřeno na masnou produkci. V podhorské oblasti zaznamenaly snížení orné půdy a převod 
na louky a pastviny, kde je prováděno převodné křížení za použití výkonným masných 
plemen jako je masný Simental, Limousine, Blond d Aquitain , Aberdeen Argus, Hereford .



V okrese Děčín byla založena Okresní agrární komora 3.června 1993, která se v roce 
1995 se sloučila s okresem Ústí n. L: Její činnost je za,měřena na pomoc zemědělským 
farmám a drobným farmářům a hlavně rozvíjena v oblasti poradenské a pomoci při 
rozšiřování zkvalitňování masného skotu. Produktem těchto farem je především je pokrytí  
intenzity každého hektaru luk a pastvi 030 VDJ , dále je to produkcí zástavového skotu a jeho 
prodejů ve váhové kategorii 230 kg až 300 kg k dalšímu výkrmu do SRN, Italie, Rakouska  
,Turecka, Řecka. Tak se dá výhodně zpeněžit hovězí maso, vyrostlé na zelené trávě bez 
spotřeby jadrných krmiv. Vyvstává zde další požadavek těchto podniků na výstavbu menších 
jatek s výrobou vlastních masných produktů . Rozhodně je situace na vesnici taková, že o 
jejich výrobky je velký zájem a proto podporujeme na še členy i nečleny urychleně je dát do 
provozu.

Vedle toho se rozvíjí i farmy s produkcí mléka, kde v současné době je hlav ním 
vodítkem budování dojíren a dojících robotů . V okrese Dc a ÚL je chováno cca 900 krav 
s produkcí mléka, polovina farem zavádí prodej ze dvora s prodejem  mléka a sýrů.

V Děčíně – 14.dubna 2015

Zpracoval : Ing. František  L o u d á t , CSc.
                   Ing. Vladimír  C i t a 



Informace o přípravě XI. setkání zemědělců a mladé zemědělské a lesnické 
generace u  památníku Přemysla Oráče ve Stadicích. 
( podkladový materiál  pro Krajský úřad Ústeckého kraje)

Stalo se již tradicí, že se zemědělci Ústeckého kraje pravidelně u příležitosti 
kalendářního svátku Přemysla setkávají na Královském poli u památníku Přemysla 
Oráče ve Stadicích.

Loňský X. ročník Setkání zemědělců a mladé zemědělské a lesnické mládeže Ústeckého kraje 
u památníku Přemysla Oráče  dne 16. května každého roku ve Stadicích má své místo v 
kalendáři a stala se z něj tradice. Památné místo na Královské poli – významné místo české 
státnosti, od r. 1841 vstoupilo do paměti nejen symbolicky, ale v posledních letech  je 
platformou k diskusi a výměně názorů na aktuální témata. V současné době se diskutuje . k 
programu Ministerstva zemědělství ČR STRATEGIE PRO ZEMĚDĚLSTVÍ 2014 až 2020. 
Hledají se řešení pro budoucnost. Akci jako obvykle zorganizoval Ústecký kraj, KAK 
Ústeckého kraje , Krajské informační středisko pro zemědělství ÚK , OAK Děčín a Ústí n.L. 
a Obec Řehlovice. Vedle ukázek dovedností studentů a učňů zemědělských a lesnických škol 
ÚK  se akce stala tradičně  vhodným místem pro vyhlášení podmínek soutěže o Nejlepší 
potravinářský výrobek ÚK - kraje Přemysla Oráče na rok 2014, což je spojeno s ochutnávkou 
vítězných potravinářských výrobků minulých ročníků.  

Oficiálního programu se loni  zúčastnilo 20 hostí z oblasti veřejného života. Za Krajský úřad 
ÚK vyhlásil podmínky soutěže o Nejlepší potravinářský výrobek ÚK - kraje Přemysla Oráče 
na rok 2014 Mgr. Arno Fišera, člen RÚK. Přítomni byli zástupci Agrární komory ČR , 
Ministerstva zemědělství ČR, Českého svazu zemědělských podnikatelů , starostové obcí a 
další osobnosti. Radní Ústeckého kraje Mgr. Fišera  předal  vítězným soutěžícím kolektivům 
zemědělských škol ÚK diplomy a poháry. 
Pro  mladou zemědělskou a lesnickou generaci , pro kterou se Setkání především 
organizovalo, představovalo soutěžní klání 50 reprezentantů 8 odborných škol a učilišť  
Ústeckého kraje se zemědělským a lesnickým zaměřením  nejen prezentaci svých dovedností 
ve 5 soutěžních disciplinách- jízdě zručnosti traktorem, orbě pluhem , soutěž v technice 
ručního dojení krav, teoretickém testu obecných i odborných  znalostí a estetice propagace 
školních i mimoškolních aktivit. S nemenším  zájmem shlédli studenti výstavku dobové 
zemědělské techniky a historických i současných řemesel a výstavu sokolníků ze SŠ Lesnické 
ze Šluknova.

Cílem XI. setkání zemědělců a mladé zemědělské a lesnické generace  je setkání 
zemědělců, státních orgánů, veřejné správy a občanů při tradičním setkání 16.5.2015 u 
příležitosti  svátku Přemysla u památníku Přemysla Oráče ve Stadicích a položení květin u 
tohoto památníku.Organizátoři chtějí  pokračovat v této tradici, kterou organizuje Okresní 
agrární komora Děčín a Ústí n.L.  již 11. rokem.

Do programu jsou zapojeny školy se zemědělským zaměřením, taneční lidové soubory, 
mažoretky, dechová hudba, jezdci na koních, vystavovatelé potravinářských výrobků -



účastníci soutěží o Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje- kraje Přemysla Oráče, 
Regionální potravinu Ústeckého kraje apod. Tento model chceme v roce 2015 rozšířit o účast 
žáků základních škol z okolí Ústí nad Labem. 

Cílem je získat mladé lidi pro dodržování tradic, připomenutí si historie a naučit je lásce 
k přírodě a zvířatům.

Projekt bude zajišťován Okresní agrární komorou Děčín a Ústí n. Lab., Krajským 
informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje a Obecním 
úřadem Řehlovice.

Na této akci budou vyhlášeny „Zásady soutěže o regionální výrobek Ústeckého kraje –
kraje Přemysla Oráče na rok 2015“.

Vzhledem k tomu, že se této slavnosti zúčastní i žáci 8 odborných škol a učilišť se 
zemědělským a lesnickým zaměřením, je snahou organizátorů    povzbudit  hlubší zájem o 
některé zajímavosti Ústeckého kraje , které se vážou k naší historii a tradicím.
XI. setkání, které bude organizováno dne 16.5.2015 – v sobotu, chtějí organizátoři  zaměřit ve   
větším rozsahu pro žáky a studenty zemědělských škol a  učilišť a výrobce regionálních 
potravin.
Vedle tradičních ukázek zemědělské techniky i profesí kovářství, podkovářství, stříhání ovcí, 
ukázky činnosti a zájmových kroužků jednotlivých škol plánujeme rozšířit soutěž vybraných 
družstev s  počtem 5 studentů z  každé školy na ukázky zručnosti a  dovednosti 

             -  ukázka orby  koňským potahem, historickým nářadím či dvojradličným 
                 pluhem,
             -  soutěž v ovládání traktoru ,

       -  soutěž v ručním dojení,
       -  soutěž v teoretických znalostech, 
       -  ukázka a  představení činností školní a mimoškolní činnosti žáků.

                               Snahou je představit vítěze v jednotlivých disciplinách a využít to 
k propagaci činnosti jednotlivých odborných škol pro širokou veřejnost v rámci Ústeckého 
kraje.

Zpracoval : Ing. František  L o u d á t , CSc.
                   Ing. Vladimír  C i t a 




