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Letošní 45. ročník mezinárodního agrosalónu Země živitelka s podtitulem 

„100 let českého zemědělství“

 byl velmi pestrý. Na Zemi živitelku přišlo neuvěřitelných 115 697 návštěvníků.

Země živitelka je největší a nejvýznamnější agrosalón se zaměřením na zemědělský sektor 
napříč všemi jeho obory v České republice. Jednotlivé zemědělské obory byly prezentovány 
napříč celým areálem, měly své pavilony a svůj vlastní program.

Podtitul „100 let českého zemědělství“ se prolínal celou Zemí živitelkou. Návštěvníci se mohli 
seznámit nejen s historickými stroji jako jsou revoluční motorové pluhy Praga K a Exelsior, 
historické traktory a kombajny, ale i s nejmodernější technikou v podobě například 
samořiditelných traktorů. Na počest společné historie byla u příležitosti Národních dožínek, 
které byly opět součástí Země živitelky, zasazena lípa.

Nový v rámci Země živitelky byl také Pavilon nejlepších vín České republiky. Na předvadišti 
svůj program připravili mj. Český svaz chovatelů masného skotu a jejich evropští partneři 
(EUROPEAN ANGUS SHOW) či Národní hřebčín Kladruby nad Labem (s nejstarším českým 
plemenem a českým chovatelským unikátem starokladrubský koněm) a Zemský hřebčinec 
Písek a Asociace svazů chovatelů koní České republiky.

Také Okresní agrární komora Most nezůstala pozadu a ve společném stánku s Ústeckým 
krajem a s podporou Statutárního města Most prezentovala regionální výrobce a vítěze 
v soutěžích regionálních potravin Ústeckého kraje. Prezentaci jsme již dlouho před výstavou 
pečlivě připravovali tak, aby prezentace proběhla důstojně a abychom Ústecký kraj 
prezentovali ve všech oblastech zemědělské činnosti.

V našem stánku nás navštívilo přes 60 významných osobností a projednali jsme s nimi řadu 
aktuálních záležitostí z agrární politiky, které trápí naše zemědělce.

Hlavními problémy byly – sucho – které se táhlo všemi jednáními a konferencemi, neúměrná 
byrokratická zátěž ve všech oblastech zemědělské činnosti, zastropování, Společná 
zemědělská politika po roce 2020, rozpočet, životní prostřední a péče o krajinu.
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Zúčastnili jsme se porady AK ČR na téma „Regionální přenos informací – DT 9.F.e), který je 
nesmírně administrativně náročný a s nesmyslnou finanční spoluúčastí, když všem 
zemědělcům Ústeckého kraje předáváme informace zcela zdarma. Na základě našich 
připomínek byl zaslán dopis MZe ČR, aby tyto připomínky a návrhy řešilo.

Dále jsme se zúčastnili „Konference k budoucnosti českého zemědělství a Společné 
zemědělské politiky po roce 2020“. S prioritami Konsorcia nevládních organizací,
zemědělských a potravinářských podniků v ČR a na Slovensku vystoupil prezident AK ČR Ing. 
Zdeněk Jandejsek.
Jeho projev byl konkrétní, konstruktivní a upozornil na chystané krácení rozpočtu pro přímé 
platby a Program rozvoje venkova.

Ministr zemědělství Miroslav Toman potvrdil soulad priorit mezi ministerstvem a Konsorciem 
a mezi hlavní priority zařadil ještě zjednodušení a snížení administrativy.

O závěrečné vystoupení na konferenci se postaral zástupce Konsorcia Martin Hlaváček, který 
účastníkům konference přiblížil dosavadní strategii vyjednávání v Bruselu a nastínil další 
průběh reformy Společné zemědělské politiky po roce 2020. 

Konference měla vysokou úroveň a sál byl obsazen do posledního místa.

V rámci prezentace Ústeckého kraje tým pracovníků ÚK prezentoval vydané tiskoviny o 
regionu – Katalog řemeslné výroby Ústeckého kraje, mapy, magazín Brána do Čech atd.
Společný stánek Ústeckého kraje se návštěvníkům velmi líbil a prezentace Ústeckého kraje 
byla perfektně zajištěna.

OAK Most zde prezentovala tyto výrobky:

výrobek výrobce

Venkovská pečeně BILBO šmak s.r.o., Most

DIVOČÁK SALÁM Chovaneček s.r.o., Litoměřice

Legenda, čerstvý kozí sýr Barbora Marešová, Břvany

Ovčí jogurt jablka/ořechy Jakub Laušman, Držovice

Selské placičky s mandlemi Eva Parásková, Kytlice

Ušlechtilá odrůdová pálenka hrušková 
MADAM VERTE

Olga Syrovátková, Chrámce

Sušené bio-hrušky Olga Syrovátková, Chrámce

Krušnohorský med květový smíšený Petr Eminger, Lom u Mostu

Retro šunkový salám Daniel Stříbrný, Louny

Vepřové maso od Zrcadla VAROZA, s.r.o., Březno



Kozí kefír Jakub Laušman, Držovice

Sedmý schod Žatecký pivovar, spol. s r.o., Žatec 

Květák Petr Tůma, České Kopisty

Tradiční játrová paštika Čongrády s.r.o., Ležky

Gouda kozí sýr POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., Varnsdorf

Sušená jablka-kostky Severofrukt, a.s., Trávčice

Menčíkova podkova Varnsdorfské uzeniny s.r.o., Varnsdorf

Kozí sýr přírodní Ondřej Malina, Nová Víska

Špekáčky Vojtěch Strauss, Most

Novobranský pršut - Karé Chovaneček s.r.o., Litoměřice

Dortletka Jaroslava Michalcová, Roudnice nad Labem

Společný stánek se návštěvníkům velmi líbil, všechny výrobky jim chutnaly a prezentace 
Ústeckého kraje byla perfektně zajištěna.

Země živitelka – to je řada příjemných setkání, navázání nových přátelství a výměna 
zkušeností mezi kraji, okresy i zemědělci a potravináři. Mnozí návštěvníci se podivovali nad 
tím, jak jsme perfektně zajistili prezentaci Ústeckého kraje a jak velmi úzce mezi sebou 
spolupracujeme.

Byla to akce velmi náročná nejen na organizaci, ale také na čas a finance, neboť jsme Ústecký 
kraj prezentovali po celou dobu výstavy, tj. od 23.8. – 28.8.2018. 
Ale přesto všechna námaha a vyčerpání stály za to.

PREZENTACE ÚSTECKÉHO KRAJE NA 
VÝSTAVĚ ZEMĚ ŽIVITELKA V ČESKÝCH 

BUDĚJOVICÍCH OBSTÁLA NA VÝBORNOU!

https://www.kr-ustecky.cz/


Poděkování patří:

 vedení Ústeckého kraje za finanční podporu, bez níž bychom nemohli tuto akci vůbec 
organizovat

 vedení města Mostu, nejen za finanční podporu, ale také za podporu mosteckých 
zemědělců a vzornou spolupráci s OAK Most

 týmu OAK Most, zejména paní Radce Plaché a Monice Plaché a studentce Kamile 
Plaché, které po celou dobu výstavy ve stánku obsluhovaly návštěvníky a podávaly 
informace o regionálních výrobcích

 pracovnicím Ústeckého kraje z odboru regionálního rozvoje, paní Mgr. Petře 
Ludwigové, vedoucímu oddělení Ing. Josefu Svobodovi a Ing. Janu Kadrabovi, kteří 
podávali informace o Ústeckém kraji, vždy měli připraveny propagační materiály, o 
které byl velký zájem.    

  

 všem severočeským potravinářům, kteří umí vyrobit tak skvělé potraviny, že obstáli 
v konkurenci jiných krajů i zahraničních výrobků

 panu Vojtěchu Straussovi – řezníkovi z Mostu – za velkou pomoc při dovozu potravin 
do Českých Budějovic

 v neposlední řadě všem občanům, kteří nakupují české potraviny a tím podporují 
české potravináře a zemědělce.

Projekt prezentace regionálních potravin byl zařazen Ústeckým krajem do tzv. Rodinného 
stříbra Ústeckého kraje, mezi nejvýznamnější akce celokrajského i nadregionálního významu.

MEZINÁRODNÍ AGROSALON ZEMĚ ŽIVITELKA SKONČIL.

Už teď se těšíme na 46. ročník výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích 
v roce 2019 a obracíme se na všechny naše potravináře a zemědělce, aby už 
teď připravovali své výrobky do soutěže o značku „Regionální potravina“ a o

značku „Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla
Oráče 2018“.

V Mostě, dne 30. 8. 2018
Vydává: OAK Most – IC
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