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Vážení kolegové,  
 
průběžně jste byli informováni, že se AK ČR rozhodla zahájit komunikační kampaň, 
jejímž smyslem je dosáhnout zlepšení obrazu českého zemědělství mezi širokou 
veřejností. Chceme tak přispět k tomu, aby se česká veřejnost více identifikovala s 
potřebami českých zemědělců, aby chápala jejich problémy a aby si především 
uvědomovala to, jaký význam pro ni existence zdravých a ekonomicky silných 
českých zemědělských oborů má.  
Plánovaná kampaň bude českého zemědělce představovat jako přirozeného 
dodavatele potravin pro každého jednotlivého Čecha, jako moderního podnikatele, 
který tvrdě pracuje a na výsledky své práce je po právu hrdý. Chceme upozornit na 
to, že česká zemědělská produkce je kvalitní a že stojí za to ji vyhledávat. Jsme 
přesvědčeni, že s podporou veřejného mínění bude zřejmě výrazně jiná i naše 
vyjednávací pozice ve všech patrech domácí ale i evropské politiky. Je to i naše šance 
ukázat, že se dokážeme sjednotit a oslovit spotřebitele vlastní cestou. 
Komunikační kampaň je plánována jako projekt dlouhodobý. Pilotní akcí, která má za 
cíl přitáhnout k sobě pozornost veřejnosti a médií, je billboardová kampaň, kterou 
zahajujeme právě v těchto dnech. Vidět ji můžete na stovce ploch po celé ČR a 
v náhledu je přílohou tohoto dopisu.  
S kampaní se však budete setkávat i v následujících měsících a letech nejen 
prostřednictvím médií, ale také v jednotlivých regionech, v prodejnách, které české 
zemědělské výrobky prodávají, ale třeba i v rámci stále populárnějších farmářských 
trhů ve městech. Osobně budu rád, pokud tuto kampaň přijmete za svou a proto 
uvítám i vaše náměty a připomínky.  
Všichni víme, kolik času a obětavosti práce v zemědělství vyžaduje. Je třeba, aby si 
lidé uvědomovali, že jsou to čeští zemědělci, díky komu si mohou denně dopřát 
čerstvé pečivo, kvalitní maso nebo třeba chutné mléko. Začínáme měnit obraz českého 
zemědělství. Pojďte do toho s námi!  
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