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Vážení čtenáři a příjemci informací INFORMAČNÍHO CENTRA Ústeckého kraje,

předkládáme vám komplexní informace z nedávno skončené výstavy Země živitelka 
v Českých Budějovicích doplněné o naše osobní postřehy a poznatky.

Letošní výstava byla mimořádně úspěšná, dokonce ji lze označit za průlomovou, a to 
hned z několika důvodů:

 Mimořádná účast členů vlády – premiér, místopředseda vlády, ministryně financí, 
ministryně místního rozvoje, ministr zemědělství

 Účast současného a předchozího prezidenta republiky a řady dalších ústavních 
činitelů 

 Mimořádná účast poslanců Evropského parlamentu
 Výborná prezentace a pojetí celého agrosalonu ze strany Agrární komory ČR v čele 

s prezidentem Ing. Zdeňkem Jandejskem, CSc.
 Důraz na prezentaci českého zemědělství na základě faktů
 Důraz na prezentaci českých potravin
 Dobré technické zajištění pro vystavovatele ze strany Výstaviště České Budějovice
 Rekord v počtu návštěvníků – 123.017 platících plus přibližně 7000 dětí do šesti let 

se vstupem zdarma

Premiér vlády ČR Andrej Babiš věnoval návštěvě Země živitelka celou sobotu 24.8. a byl 
přítomen na výstavišti v doprovodu ministryně financí  paní Aleny Schillerové plných 9 hodin. 

Osobně se zúčastnil semináře 
k vodě, kde nastínil sérii opatření 
k zadržení vody v krajině. Vize 
premiéra je hospodaření s vodou 
podobným systémem, jaký 
vybudoval stát Izrael – voda se 
recykluje a využívá 7 až 12 krát, 
plus kapénková závlaha 
k rostlinám.

Poprvé předseda vlády ČR 
navštívil v doprovodu ministryně 
financí naši expozici, kde strávili 
v naší společnosti v podvečer 
plných 30 minut – viz foto.
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Ministr zemědělství Miroslav Toman přispěl rozhodným způsobem k úspěšné prezentaci 
resortu prostřednictvím Agrární komory ČR a svými osobními odbornými stanovisky ve svých 
vystoupeních v rámci četných akcí, kterých se v průběhu agrosalonu osobně zúčastnil –
slavnostní zahájení, Národní dožínky, odborné semináře a další akce.
Zejména prezentoval fakta o českém zemědělství z pohledu ekologie a vyvrátil mýty laiků a 
médií o přehnané chemizaci, dále výrazně podpořil seminář „České zemědělství a SZP 
2020+“, nad nímž převzal záštitu.

Agrární komora ČR, prezident Zdeněk Jandejsek se svým týmem – hodnotíme z pozice 
odborné, politické, mediální a propagační ve prospěch českého zemědělství jako vrchol za 
poslední léta – viz odkaz Materiály z konference České zemědělství a SZP 2020+
http://www.akcr.cz/txt/materialy-z-konference-ceske-zemedelstvi-a-szp-2020-na-vystavisti-v-
ceskych-budejovicich-ze-dne-23-8-2019
Doporučujeme všem členům Agrární komory a všem občanům, kteří mají zájem o pravdivé 
informace, které se nedozví z komerčních ba i veřejnoprávních médií, aby se seznámili 
zejména s Prezentací prezidenta AK ČR „Jakou bychom si přáli SZP 2020+“ a s Prezentací 
ředitele ÚZEI „Možné dopady vymezení skutečného zemědělce na české zemědělství 
v rámci nové SZP po roce 2021“ (obě prezentace jsou v rámci shora uvedeného odkazu ke 
stažení a jsou na výborné úrovni).

Doporučujeme všem, kteří mají zájem o doplňující informace a dotazy k danému vystoupení 
prezidenta AK ČR, aby nás kontaktovali. 
Je v zájmu nás všech, je v zájmu naší země, aby český zemědělec, hospodář v krajině 
dostal příležitost ukázat, že se umí postarat o půdu, o chovaná hospodářská zvířata, že je 
naše krajina naším krásným domovem a že se znovu stane postupně naším živitelem.
K tomu je třeba šířit mezi občany pravdivé informace, dát slovo skutečným odborníkům a 
s tím i příležitost občanům, aby sami posoudili a vybrali si mezi mýty a skutečností.

Jako příklad lze uvést spotřebu pesticidů. Bráno v kilogramech účinné látky na hektar půdy 
patří ČR k těm nejšetrnějším k přírodě:

Česká republika - 1,978 kg/ha
Maďarsko - 2,123
Německo - 3,432
Francie - 3,892
Španělsko - 5,616
Itálie - 7,780
Belgie - 8,088

Tato čísla se určitě neshodují se sloganem „chemické zemědělství“ a sílícími útoky proti 
českým zemědělcům ze strany představitelů akademické obce (například z řad představitelů 
České zemědělské univerzity, množství politiků, novinářů atd.).

Obdobně je to s nepravdivými informacemi o mnoha dalších segmentech agrární soustavy, 
například kampaně proti plodině, která zúrodňuje půdu - o řepce olejce. 

Proto se uplynulá výstava Země živitelka ubírala výzvami po návratu názorů odborníků do 
našich médií. V tomto smyslu jsme slyšeli výzvy prezidenta republiky, předsedy vlády, 
ministra zemědělství, ale i europoslanců a dalších osobností, kteří letošní 46. ročník 
mezinárodního agrosalonu Země živitelka navštívili.

Vážení čtenáři a příjemci informací INFORMAČNÍHO CENTRA Ústeckého kraje, 
závěrem dnešní informace vám chceme sdělit, že se k výstavě Země živitelka 2019 
v průběhu příštího týdne ještě vrátíme. Rádi bychom vám poskytli informace k semináři o 
vodě a k akci Agrární komory k propagaci jednotlivých oborů a odvětví českého zemědělství 
v České televizi – start šestnáctidílného cyklu je plánován na 6. září.
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