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VÁŽENÍ 
ČTENÁŘI,
máme za sebou první týdny nového roku. Dovolte mi proto 
popřát vám v něm pevné zdraví. Toto přání jsme v uplynulém 
roce, kdy nás zasáhla koronavirová pandemie, vyslovovali více 
než kdykoli předtím a myslím, že i více než kdykoli předtím 
jsme si uvědomovali jeho cenu. Věřme, že se v letošním roce 
budeme vracet do běžného života. V něm se neobejdeme bez 
strategických odvětví, jakými jsou zemědělství a potravinářství. 
Ne všude jsou kvalitní, bezpečné a zdravotně nezávadné 
potraviny samozřejmostí, nám se této výsady díky českým 
potravinám dostává. I v tomto roce tak bude jedním z mých 
cílů zajištění kvalitních a bezpečných potravin pro veřejnost. 
Zemědělci i potravináři určitě ví, že jsme připravili novelu zákona 
o pozemkových úpravách, která reaguje na klimatické změny, 
že chceme zefektivnit realizaci pozemkových úprav. Máme 
novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání a novelu zákona 
o vodách. Snažíme se prosadit ústavní ochranu vody, protože, 
jak známo, bez vody není života, poslanci schválili novelu zákona 
o potravinách, zahrnující mimo jiné dvojí kvalitu potravin. Začala 
také platit maximální výměra jedné plodiny na 30 hektarech. 
O všech těchto záležitostech se zemědělci i potravináři 
komunikujeme, samozřejmě nás jejich názory zajímají.

Práci zemědělců a potravinářů v posledních letech však 
komplikují zejména projevy klimatické změny. Postihují nás 
dlouhá sucha s nerovnoměrně rozloženými srážkami, proto 
k mým hlavním cílům pro rok 2021 je také řešení sucha 
a dostatku vody. Peníze, které jsme do těchto oblastí investovali 
a investujeme, jdou na komplexní řešení sucha za využití 
širokého spektra nástrojů pro zlepšení vlastností krajiny. Zkrátka 
jedno souvisí s druhým, jde o provázaný a komplexní systém, 
takže investujeme do půdy, lesů, vodovodů, rybníků a dalších 
oblastí. Doufejme tedy, že letos budeme moci tyto úkoly plnit 
bez omezení a ve zdraví.
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EKONOMIKA

ČEŠI JEDÍ STÁLE VÍCE 
RÝŽE, NAOPAK MÉNĚ 
BRAMBOR
Spotřeba potravin byla v roce 2019 nejvyšší v historii, dosáhla hodnoty 
796,5 kilogramu na obyvatele. Proti roku 1993 se zvýšila o 65,5 kilogramu. Podle 
Českého statistického úřadu průměrný Čech snědl 6,7 kilogramu rýže, 29 kilogramů 
drůbeže nebo 13,8 kilogramu sýrů, ostatních mléčných výrobků 35,2 kilogramu 
a jižního ovoce 37,5 kilogramu. Za čtvrt století klesla spotřeba brambor, chleba 
či konzumního mléka
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EKONOMIKA

POMÁHÁME ZEMĚDĚLCŮM

99 % 72 MLD.

24 MLD.

1 MLD.

z celkové částky z Programu rozvoje 
venkova již dostali nebo brzy dostanou 
čeští zemědělci. Obdrželi již 96 miliard 
korun. Díky úspěšnému čerpání 
peněz z EU se naši zemědělci řadí 
mezi nejlepší příjemce v rámci všech 
evropských podpor.

korun bylo proplaceno (z toho 20 mld. za projekty)

korun je zazávazkovaných (z toho 
17 mld. za projekty)

korun zbývá k závazkování 
(z toho 800 mil. za projekty)

získalo podporu při zahájení své činnosti

V rámci operace 4. 1. 1 Investice do 
zemědělských podniků bylo v odvětví 
živočišné výroby vyplaceno přibližně 
6,4 miliardy korun a u rostlinné výroby 
2 miliardy korun.

Nejvíce projektů zemědělci dokončili v Jihočeském 
a Jihomoravském kraji. V Jihočeském kraji jde
o 1 953 projektů za 2,4 miliardy, v Jihomoravském
kraji o 1921 projektů za 2,8 miliardy korun.

data uvedená v infografice 
jsou platná k 31. 12. 2020

získalo podporu pro své projekty 
(operace PRV 2014–2020)

24 %

76 %

1 020
mladých zemědělců

8 210 zemědělských
podnikatelů či podniků

1 9211 953



ROZVOJ VENKOVA

ŠÍŘENÍ INOVACÍ NA 
ČESKÉM VENKOVĚ
V letošním roce bude naše rubrika „Rozvoj venkova“ ve znamení výzkumu 
a technologického rozvoje. Podobně jako v předchozích letech se zaměříme 
na praktické ukázky. Představíme vám inovační projekty, které zvyšují 
konkurenceschopnost tuzemských zemědělců a zemědělských či potravinářských 
podniků na trhu.

V rámci Programu rozvoje venkova 2014–2020 bylo možné žádat 
o finanční podporu na rozvoj inovací v rámci opatření 16 – Spolupráce.

16. 1. 1 Podpora operačních skupin a projektů EIP
Podpora vychází z iniciativy Evropského inovačního partnerství „Produktivita 
a udržitelnost zemědělství“ (dále jen „EIP“). Operační skupiny se zformují kolem 
konkrétního inovačního projektu, který bude naplňovat jeden z definovaných cílů EIP 
a který byl navržen k řešení z podnětu jednoho z aktérů. Účelem fungování operační 
skupiny je na základě principu rozhodování „zdola“ propojit partnery zejména 
z oblasti vědy, výzkumu, zemědělství, potravinářství, odborných nevládních organizací, 
poradců a dalších aktérů rozvoje venkova, a napomoci přenosu poznatků vědy, 
výzkumu a inovací do praxe.

16. 2. 1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií 
v zemědělské prvovýrobě

16. 2. 2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při 
zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Operace 16. 2. 1 je zaměřena na rozvoj inovací v zemědělské prvovýrobě, operace 
16. 2. 2 na rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na 
trh. V obou případech jde o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené 
produkty, postupy nebo technologie. Technologie, produkty nebo procesy musí být 
tedy minimálně pro podnik nové (nebo podstatně zdokonalené). To zahrnuje významná 
zlepšení technických vlastností, komponentů a materiálů, software, uživatelské 
vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristik. Nová technologie, produkt nebo proces 
musí být vyvinuty ve spolupráci s výzkumným subjektem nebo žadatelem, který má 
k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie prokazatelně dostatečné zdroje 
v podobě kvalifikovaného personálu a výrobních zdrojů. V případě inovace pouze pro 
podnik se spolupracující subjekt (výzkumný/vývojový tým žadatele) musí významně 
podílet na aplikaci (přizpůsobení) již existující technologie, produktu nebo procesu na 
specifické podmínky podniku
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ROZHOVOR

NEJSME 
SUPERHRDINOVÉ, 
I MY CÍTÍME SMUTEK
Tentokrát nebude náš pravidelný rozhovor zaměřen na zemědělství či potravinářství, 
ale na hospicovou péči. Ve vánoční sbírce na ni totiž zaměstnanci Ministerstva 
zemědělství vybrali přes 14 tisíc korun. Peníze jsme předali Domácímu hospicu Duha 
Hořice a při té příležitosti jsme vyzpovídali jeho zakladatelku Janu Sieberovou.

Před 11 lety jste založila hořický 
domácí hospic. Přibližte jeho 
práci…
Domácí hospic je integrovaná forma 
zdravotní, sociální, psychologické 
a duchovní péče, poskytovaná nemocným 
všech indikačních, diagnostických 
i věkových skupin ve vlastním sociálním 
prostředí, u nichž je předpokládaná 
prognóza délky života na základě 
rozumného lékařského posouzení, kratší 
než šest měsíců. V rámci hospicové péče je 
poskytována péče paliativní, to je celková 
léčba a péče o nemocné, jejichž nemoc 
nereaguje na léčení vlastního závažného 
onemocnění. Zásadní je léčba bolesti 
a dalších symptomů, stejně jako řešení 
psychologických, sociálních a duchovních 
potřeb a problémů nemocných. Často 
se lidé myslí, že pečujeme jen o seniory, 
ale našemu nejmladšímu pacientovi 
byl rok a půl a nejstarší pacientce bylo 
102 let. Náš tým tvoří zdravotní sestry, 
sociální pracovnice, lékaři, duchovní 
a administrativní pracovníci.

Původní profesí jste zdravotní 
sestra. Proč jste se rozhodla založit 
domácí hospic?
Pracovala jsem jako zdravotní sestra na 
anesteziologicko-resuscitačním oddělení 
a velmi mne trápilo, že umírající lidé 
odcházejí z tohoto světa v anonymitě 
nemocnic. Rodiny nebyly k péči o své 
blízké povzbuzovány, nemocní umírali 
v samotě, schováni za plentami. Někdy 
v roce 1985 si jedna má pacientka 
s pokročilou rakovinou přála jít domů. Po 
celou dobu její nemoci jí ale lékař neřekl 
diagnózu a ujišťoval ji, že se vyléčí. Její 
zdravotní stav se zhoršoval a jednou při 
lékařské vizitě, když už nemohla mluvit,

napsala na papírek, že by si přála jít domů. 
Lékař se od ní otočil a mezi námi pronesl, 
že doufá, že už to brzo skončí. Umírala 
opuštěná za plentou na jednotce intenzivní 
péče. Bylo mi 20 let a už tehdy mi vadilo, 
jak se chováme k umírajícím lidem. 
Dlouhých 25 let jsem dozrávala k založení 
domácího hospice.

Kde jste se inspirovala?
Inspiraci jsem čerpala z hospicového hnutí, 
ale nejvíce od doktorky Marie Svatošové, 
mé milované kmotry. Bylo to naprosté 
bláznovství, své dovolené jsem například 
trávila na stážích v lůžkových hospicích. 
Nadšeně jsem o tom vyprávěla svým 

06www.eagri.cz

http://www.eagri.cz
http://www.eagri.cz


kolegům na operačních sálech. Inspirací mi 
byla i smrt mé babičky na nádor tlustého 
střeva. Byla jsem po jejím boku, když jí 
lékaři sdělili diagnózu, při operaci a v době 
rekonvalescence jsem ji vzala domů. 
Odešla pokojně devět měsíců po zjištění 
zjištění diagnózy uprostřed celé své rodiny. 
A tehdy jsem viděla, že odejít z tohoto 
světa se dá důstojně.

Dá se říct, že jste u nás průkopnice 
domácích hospiců, změnila se 
situace za ty roky?
Začátky byly velmi těžké. Bylo pro nás 
náročné vybudovat zdravotně sociální 
zázemí, vytvořit pracovní tým a zajistit 
financování provozních nákladů domácího 
hospice. Zdravotní pojišťovny s námi 
odmítly uzavřít smlouvu. Trvalo mnoho 
let, než nás podpořil krajský úřad, města 
a obce a stali jsme se partnery pro 
nemocnice a občanskou společnost. 
Jsem vděčná, že se nám podařilo vytvořit 
síť podporovatelů, sponzorů, přátel 
a dobrovolníků. Společně posouváme 
myšlenku důstojného umírání do celé 
naší společnosti. Do Domácího hospice 
Duha přijíždějí lidé na stáže a také další 
zakladatelé, kteří budují domácího hospice 
ve svém regionu. Pomáháme jim založit 
organizaci podle zákona o zdravotních 
a sociálních službách a také je po 
nějakou dobu v jejich úsilí podporujeme 
a pomáháme jim. Dokonce podporujeme 
zakládání domácích hospiců i na Slovensku.

Jak hospic přijali lidé v Hořicích, jak 
se na něj dívají dnes?
Lidé zpočátku nechápali, proč chceme 
zakládat hospic, proč bychom jej vůbec 
měli budovat. Domnívali se totiž, že službu, 
kterou nabízíme, může poskytovat domácí 
terénní péče, což je lichá domněnka. 
Hospicová péče se totiž stará výhradně 
o umírající a jejich rodiny, stará se 
o jejich důstojný a bezbolestný odchod 
ze života v kruhu svých blízkých. Když 
jsem dala výpověď v nemocnici, situace 
se změnila a lidé pochopili, že o tom 
nechci jen mluvit. V Hořicích proběhla 
taková druhá sametová revoluce, svým 
rozhodnutím jsem jistě překvapila mnohé 
své spoluobčany a spolupracovníky. Není 
snadné představit a také pochopit tuto 
službu ve společnosti, která je nastavená 
pouze na výkon a honosí se kritériem 
úspěchu.

Jaké služby poskytujete? A kdo je 
platí?
Poskytujeme zdravotnické a sociální služby, 
včetně půjčovny kompenzačních pomůcek, 
které jsou do rodin našich pacientů 
umístěny zdarma. Jde o polohovací lůžka, 
kyslíkové přístroje, infuzní pumpy, lineární 
dávkovače atd. Službu si hradí částečně 
pacient, ale jsou to spíše symbolické 
částky. Naše současné finanční zdroje jsou 
dotace z Ministerstva práce a sociálních 
věcí, krajského úřadu, obcí (32 %), vlastní 
činnost (10 %), dary (58 %). Domácí 
hospic potřebuje pomoc finanční, ale také 
legislativní a veřejnou. Z výše uvedených 
důvodů je patrné, že bez dárců by 
v současné době byla služba nemožná. 
Věříme, že se nám podaří obhájit tento 
model péče vhodnou legislativou. Jednání 
probíhají na Ministerstvu zdravotnictví.

Je v současné době něco, 
co hospici, jeho provozu, 
zaměstnancům nebo klientům 
způsobuje velké problémy?
Nejde ani tak o naše problémy, my si vždy 
poradíme. Jde však obecně o špatnou 
situaci umírajících pacientů v našem 
zdravotnictví, která je dlouhodobě 
zamlčovaná. Domácí hospicová péče je 
bohužel stále dostupná poměrně malému 
počtu umírajících lidí. Kamenné hospice již 
v systému zdravotního pojištění zavedené 
jsou, ale ty domácí nikoliv. Většina pacientů 
si přeje zemřít doma, ale někdy nejsou 
podmínky domácí péče vhodné, například 
nemocný nemá rodinu nebo je rodina péčí 
dlouhodobě vyčerpaná, v těchto případech 
je vhodná péče v lůžkovém hospici. 
K tomu je třeba navázat dobrou spolupráci 
s nemocnicemi všech typů, praktickými 
lékaři, sociálními službami. A to je 
rozhodně běh na dlouhou trať. Rozhodně 
se ale nevzdáváme a za naše pacienty 
bojujeme. Naše služba má hluboký smysl, 
s každým dalším nemocným si toto 
uvědomujeme a jsem vděčni, že v našem 
regionu je služba již plně integrovaná do 
systému a také do místní komunity. Svědčí 
o tom stovky pozůstalých rodin, které se 
na nás obrátily s prosbou o pomoc.
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Kolik klientů prošlo hořickým 
hospicem? Vzpomínáte na některé 
z nich i po letech?
Jsou to již stovky pacientů. Každý pacient 
se nám na určitou dobu vryje do srdce. 
Jezdíme k nim například i několik měsíců 
a prožíváme s nimi vrchol jejich života. 
Bude to znít divně, ale umírající lidé jsou 
nejkrásnějšími lidmi na celém světě. Mají 
oči, které se dívají dál, jsou opravdoví, 
upřímní a laskaví. Mají nás rádi.

Vzpomínám si na příběh chlapce, jenž 
onemocněl nevyléčitelnou nemocí 
v sedmnácti letech. Podstoupil radikální 
operaci, chemoterapii, radioterapii. 
I přes aktivní onkologickou léčbu se jeho 
zdravotní stav zhoršoval. Sám pak požádal 
lékaře o její ukončení. Přál si být doma, se 
svou rodinou. Jednoho dne nás očekával 
venku na lavičce. Byl velmi křehký, ale 
přitom nesmírně krásný. Podívala jsem 
se poprvé s velkým chvěním do jeho 
očí a tiše jsem mu řekla, že uděláme 
všechno, co bude v našich silách. Něžně 
se na mne usmál a vyprávěl mi o boji 
s těžkou nemocí. Rostla mezi námi tajemná 
důvěra a jednota. Oslava každého dne, 
který byl dobrý, přinášela radost nám 
všem. Pohled na umírající dítě znamenal 
pro rodiče silnou bolest. Často jsme 
rozmlouvali o jejich společném životě 
a během krátké doby jsme cítili, že jsme 
součástí oněch radostí i strastí. Nic před 
námi neskrývali. Láska matky k synovi, 
jak se nemoc zhoršovala, rostla každým 
dnem. Žádné hledání původce nemoci ani 
obviňování, žádné stížnosti, žádné známky 
podrážděnosti, jen její věrná přítomnost. 
Tento postoj vyjadřoval hlubokou 
mateřskou lásku a něhu v hluboce 
prožívané silné bolesti. Když se jeho 
zdravotní stav vážně zhoršil, dal za úkol 
mamince nakoupit pro tři zdravotní sestry, 
které o něho pečovaly, tři nádherné kytice. 
Druhý den pokojně zemřel. Maminka 
nás přivolala, abychom se mohli s naším 
mladým přítelem rozloučit. Hluboce jsme 
se objaly a delší dobu v objetí setrvaly. 
Neskrývaly jsme s kolegyněmi před 
rodinou naše slzy. Poděkování a jejich 
pevné objetí v nás zanechalo hlubokou 
stopu lásky, ale i smutku, který jsme cítily. 
Tento náš mladý pacient nám každý den 
ukazoval, jak žít přítomný okamžik naplno 
a stal se učitelem nás všech. Nikdy na toto 
doprovázení nezapomenu.

V rodině jste zažila tragédii, lze 
říct, že i kvůli tomu vnímáte svou 
práci jako své poslání?
Těžký úraz našeho syna, který ochrnul 
ve 14 letech, znamenal bezesporu mou 
osobní proměnu a přispěl v prožívání 
utrpení k budoucímu založení domácího 
hospice v našem kraji.

Litujete někdy, že jste se pustila do 
takové činnosti?
Vůbec ne. Naopak si myslím, že dělám 
službu, která má hluboký smysl a pomáhá 
odstraňovat předsudky včetně tabuizace 
smrti. Chci nadále pomáhat a podporovat 
další domácí hospice, které vznikají. Jde mi 
o vytvoření husté sítě domácích hospiců, 
které doplní síť hospiců lůžkových. Přeji 
si, aby hospicová péče byla dostupná stále 
většímu počtu umírajících lidí.

Jak nazírá česká společnost na 
smrt?
Bohužel v dnešní zrychlené elektronické 
době se lidé snaží smrt absolutně vytěsnit. 
Je však nutné si uvědomit, že i smrt 
patří k lidskému údělu, stejně tak jako 
narození. Možná v době epidemie si více 
uvědomíme hodnotu lidského života, 
vrátíme se ke svým vztahům, do svých 
rodin. Uvědomíme si, že si musíme mezi 
sebou pomáhat. Pomoc druhému člověku 
nám přinese do života větší bohatství, než 
peníze a úspěch. Věřím, že alespoň někteří 
lidé dekódují poselství této epidemie 
a dospějí ve svém lidství.

Čeho lidé na sklonku života nejvíce 
litují, co je naopak nejvíc těší?
Velká část umírajících lidí v Česku se 
bojí fyzické bolesti. Mají zkušenost, že 
trpěli jejich blízcí a bojí se, že i oni budou 
prožívat podobné utrpení. Paliativní 
medicína má vhodné postupy a léky, které 
zamezí fyzickému utrpení. Každý člověk, 
zvlášť těžce nemocný, potřebuje fyzickou 
blízkost, dotyk, pohled očí, gesto, které 
říká, že je milovaný a cenný. A v době 
umírání potřebujeme bez rozdílu všichni 
naději a ujištění, že náš život smrtí nekončí, 
ale pokračuje dál. Člověk se cítí tváří 
v tvář blížící se smrti osamocen. Potřebuje 
průvodce, který půjde v době umírání 
s ním. Každý z nás je stvořen pro vztahy 
a zvlášť v období umírání nechceme 
být sami. Toužíme být užitečnými, 
potřebujeme mít kolem sebe rodinu či 
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přátele. Přejeme si, aby nás někdo miloval 
a také naši lásku přijímal. Pokud člověk 
nemá rodinu, nebo má narušené osobní 
vztahy, prožívá silnou tíseň. V takové situaci 
se projevuje „krutá vnitřní bolest “. Touha 
sdílet s druhým člověkem to, co zrovna 
prožívám, vyjadřuje naši identitu.

„Vím, že je smrt přede mnou,“ řekl mi 
tiše jeden můj pacient. „Nemůžu před 
ní zavírat oči. Doufal jsem, že se má 
nemoc vyléčí. Ale až teď jsem pochopil, 
že umírám. Myslíte si, že se můžu sejít se 
svou matkou a bratrem? Oba jsem měl 
tolik rád.“ „Věřím, že se s nimi setkáte. 
Věřím, že po smrti život pokračuje 
dál,“ odpověděla jsem já. „Děkuji, vaše 
slova jsou pro mě důležitá.“ V pokoji 
panovalo posvátné ticho. Byla mezi námi 
velmi důvěrná atmosféra, vždyť jsme se 
setkávali téměř každý den už tři měsíce. 
Nemocnému najednou vytryskly slzy z očí. 
Otočil hlavu a podíval se z okna ven. Jeho 
gesto mi říkalo: „Venku je život, zatímco já 
se připravuji na svou smrt.“ Zemřel druhý 
den v přítomnosti svých blízkých, které 
měl tolik rád.

Dá se na smrt připravit?
Ano, dá. Každý z umírajících lidí potřebuje 
vnímat, že je milovaný a cenný i ve 
fyzickém omezení, které s sebou těžká 
nemoc přináší. Pokud tuto hlubokou 
potřebu nenaplní rodina, nastupuje 
zde role hospicových týmů lůžkových, 
či domácích. Hospicová péče garantuje 
respekt k důstojnosti lidské osoby v závěru 
života, bez fyzického utrpení a samoty. 
Pokud se před nemocným rozvine tato 
perspektiva – úzkost a strach je odstraněn. 
Každý člověk má v sobě vtisknutou touhu 
po věčnosti, zvlášť na konci života je tato 
touha tak patrná. Proto je podstatná 
duchovní péče a doprovázení nemocných 
a umírajících lidí. Pokud člověk nemá 
víru, že život pokračuje po smrti, cítí se 
osamocený, bezmocný, zoufalý. Na tyto 
bolesti je jediný lék – naděje, která se rodí 
právě v okamžicích smrti. Ale má nemocný 
člověk kolem sebe lidi plné naděje? 
Dokáže mu někdo říci, že Bůh ho má rád? 
Naši nemocní jsou většinově s těmito 
otázkami sami. Často se potýkají s pocitem 

nevyrovnané a neodpuštěné viny ve 
vztazích se svými blízkými. Chybí jim 
naslouchající a chápající bytost, po které 
velmi touží. Chybí jim atmosféra důvěry, 
kde se rodí přátelství a porozumění, kde 
může dojít k odpuštění. Až tehdy se jejich 
nitro uklidní. V době umírání se vracíme 
do dětského věku. Je pro nás podstatné 
laskavé prostředí, dotyk, něžné slovo, 
porozumění beze slov. Potřebujeme 
bezpečí a lásku. Pokud tato základní 
existenční potřeba není naplňovaná, 
dochází k výraznému neklidu, úzkosti 
a strachu. Člověk není suverénním pánem 
svého života, je zasazen do sociálních 
kontextů, které ho ovlivňují zvlášť 
v závěrečném období života.

Vaše práce je jistě psychicky 
náročná a pro někoho jistě 
deprimující…
Nejsme superhrdinové, i my cítíme 
smutek. V našem týmu sdílíme příběhy 
všech našich pacientů a stále více si 
uvědomujeme hodnotu mezilidských 
vztahů. Pro každého z nás je důležitá 
rodina. Mezi sebou se snažíme o toleranci, 
pochopení jeden druhého a o vnitřní 
svobodu nás všech. Znamená to odpouštět 
si a začínat stále znovu, protože situace 
v domácím hospici jsou stále nové. Je to 
náročné, ale stojí to za to. Do tohoto světa 
tímto způsobem přinášíme mír a harmonii. 
Je to krásné a velmi požehnané povolání.

Vyznáváte nějaké životní motto?
Umírající lidé jsou naším trvalým darem. 
Učí nás pravdivě žít vlastní realitu života. 
A proto bych jim přála lásku a důstojnost 
do posledního okamžiku jejich života. 
Zabránit jejich samotě a přinést naději, 
která vítězí nad smrtí.

Líbí se vám poslání Domácího 
hospice Duha? Rádi byste jej 
podpořili finančně? Bankovní účet 
229308919/0300 je vám k dispozici. 
Vděční budou za jakoukoliv formu 
podpory a pomoci.
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KULTURA

NAVŠTIVTE NÁRODNÍ 
ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM 
Z POHODLÍ DOMOVA
I když v současné době nemůžete do Národního zemědělského muzea, nevadí. Muzeum 
se přesouvá za vámi do online prostředí. Na výstavy, vědomostní kvízy, originální recepty, 
zajímavé historické souvislosti a výročí se můžete podívat z pohodlí a bezpečí domova.

Projděte si on-line videa jednotlivých expozic 
či nově instalovaných výstav. Ponořit se můžete 
do historie českého zemědělství prostřednictvím 
fotografií Jindřicha Štreita nebo si můžete 
prohlédnout soubor vzácných obrazů ze Šrobárovy 
sbírky, kterou tvoří 153 děl starých mistrů 
a evropských malířů 19. století. Přístupné jsou 
i některé ze vzácných svazků kačinské Chotkovské 

knihovny, milovníci techniky si mohou zase 
poslechnout zvuky motorů čáslavských traktorů. 
Zajímavá jsou také videa z loňské Noci vědců na 
téma Člověk a robot. A pokud vám při tom vyhládne, 
můžete vyzkoušet skvělé recepty z kuchařských 
kurzů Uvařeno v muzeu, které připravili členové 
Asociace kuchařů a cukrářů ČR.

Videoprohlídka 
expozice Zemědělství 
s kurátorkou

Virtuální prohlídka 
krytu civilní obrany

Virtuální hra - Pomozte 
zvířátkům uniknout

Videoprohlídka muzea 
zemědělské techniky 
s kurátorem

Videoprocházka 
výstavou Tajemství 
dřeva

Chřest. Na podzim, 
na jaře i za tři roky

Cenné svazky 
Chotkovské knihovny 
online

Žít krajinou 
a v krajině

Kulinární dědictví – 
národní sbírka receptů

Uvařte si doma – 
recepty z našich kurzů

Traktory? Traktory! 
Vyzkoušejte kvíz

Z muzejního 
fotoarchivu
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VÝBĚR ZPRÁV

STRUČNĚ V ČÍSLECH
Rok 2020 se točil kolem pandemie koronaviru, pojďte se s námi ohlédnout za 
uplynulými 12 měsíci v sektoru zemědělství a potravinářství.

5 100 000 000 
korun získali loni drobní vlastníci lesů na zmírnění škod způsobených 

kůrovcem. Na začátku roku byly vyplaceny žádosti za škody způsobené 
v letech 2017 a 2018, poté se přijímaly žádosti za škody v roce 2019. 

Lesníkům jsme vyplatili přes 4,5 miliardy korun. Vedle toho byly částečně 
sanovány škody způsobené kůrovcem u státních lesů ve výši 2,5 miliardy. 
V rámci navýšení rozpočtu na Program rozvoje venkova 2014–2020 bylo 
dále vyčleněno 590 milionů korun na rekonstrukci poškozené lesnické 

infrastruktury, přeměny porostů náhradních dřevin, a ochranu melioračních 
a zpevňujících dřevin. V rámci boje proti kůrovci začala také od ledna 2020 

platit prodloužená doba lovu některých druhů spárkaté zvěře, aby se 
reguloval počet narůstající zvěře, která okusovala a ničila nové stromky 

vysazené v oblastech po kůrovcové kalamitě.

každý 
pes nejpozději do tří měsíců věku musí být označen mikročipem, jinak 

od 1. ledna 2020 nemá platné očkování proti vzteklině. Povinné označení 
usnadňuje identifikaci psa a kontrolu dodržování podmínek v chovu. 

Mikročipem nemusí být označeni pouze psi, kteří mají jasně čitelné tetování 
provedené před 3. 7. 2011.

4 300 000 000 
korun navíc jsme získali na programy vodního hospodářství, které 

povedou ke snížení negativních dopadů klimatických změn. Peníze půjdou 
například na obnovu a výstavbu rybníků a malých vodních nádrží, budování 

protipovodňových opatření, závlahy, propojování vodárenských soustav 
a výstavbu a obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací pro obce.

30 
hektarů maximálně může mít jedno pole s jednou pěstovanou plodinou 

(monokultura) na erozně ohrožených půdách od loňského ledna. Od letošního roku 
v tomto jdeme ještě dál - toto nařízení se týká všech pozemků s ornou půdou.

2 900 000 000 
korun obdrželi zemědělci a zemědělské podniky na zvýšení soběstačnosti České 
republiky a snížení závislosti na dovozech. V prosinci jsme se rozhodli podpořit 

další žadatele z 10. kola Programu rozvoje venkova částkou jedné miliardy korun. 
Přes 90 milionů korun pak získaly organizace, které se podílejí na záchraně 

a následné distribuci potravin v době pandemie koronaviru. Na konci roku jsme pro 
potravinářské a zemědělské subjekty, které dodávají zboží do provozoven veřejného 

stravování, připravili program AGRICOVID Potravinářství, v němž rozdělíme 
3 miliardy korun
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SPOLEČNOST

TECHAGRO SE PŘESOUVÁ, 
OBNOVENÉ BABICKÉ RYBNÍKY, 
STAROKLADRUBÁK VE ŠVÉDSKÉM 
KALENDÁŘI

Nový kalendář královské jezdecké gardy ve 
Švédsku se starokladrubským koněm na titulní 
straně.

Lesy České republiky obnovily tři Babické rybníky 
ve středních Čechách. Práce trvaly necelé dva 
roky. Projekt za bezmála 23,8 milionu korun je 
dalším z podnikového programu Vracíme vodu 
lesu. Rybníky mohou lidé využívat i k přírodnímu 
koupání a v tomto počasí třeba k otužování.

V důsledku přetrvávající nepříznivé epidemické 
situace a vládních opatření proti šíření koronaviru 
se veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA 
a BIOMASA přesouvají na příští rok. Uskuteční se 
v termínu 3. až 7. dubna 2022. Veletrhy ANIMAL 
TECH, Národní výstava hospodářských zvířat 
a Národní výstava myslivosti se uskuteční letos, 
a to od 27. do 30. června 2021.
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