
Vážení čtenáři Dožínkových listů, kolem are-
álu rozlehlého zámku Kačina má zemědělství 
a vinařství již více než dvě stě let dlouhou his-
torii, a s tím souvisejí tradiční oslavy ukončení 
zemědělského roku a začátek nejhezčího obdo-
bí pro vinaře a zemědělný lid.

Slavilo se vždy v areálu zámku a v přilehlých 
obcích, scházeli se tu společně lidé ze širokého 
okolí. Cílem pak byly společné oslavy se sedlá-
ky, které symbolizovaly ukončení sklizně a po-
děkování „hospodáři“ za mnohé dary přírody. 

Pro vinaře se vinobraním zahajuje ta nejkrás-
nější část roku – sběr hroznů, výroba burčáků  
a mladého vína, jehož vyvrcholení je každoroč-
ně jedenáctého listopadu, na svatého Martina,  

v podobě ochutnávek a koštů. 
Letošní čtvrtý ročník jsme tématicky věno-

vali ochraně a podpoře ozdravení půdy.
Je třeba si neustále uvědomovat, že bez kva-

litní půdy nikdy nevypěstujeme kvalitní potra-
vinu a tím i náš život bude výrazně ochuzen  
o jednu z nejdůležitějších částí příjmů potravin. 
Půdu je třeba chránit, pečovat o ni tak, aby zů-
stala i do budoucna zdravá pro naše děti.

Společně se zemědělskými podniky jsme pro 
vás připravili výstavu speciálních strojů, které 
šetrně zpracovávají půdu.

Přichystali jsme také přednášky. V nich vy-
stoupí zajímavé osobnosti, které se dlouhodobě 
půdou zabývají, jako například Jiří Hladík nebo 

Radomil Hradil, autor knihy věnované této té-
matice. 

Mnoho dalších, možná i nových informací  
a zajímavostí, přinese výstava „Zemědělství 
žije“, představující různé druhy obilovin a ce-
loroční práci sedláka. Výstavou domácích zví-
řat, canis terapií a králičím hopem potěšíme 
nejmenší, a pro ty plnoleté připravují vinaři  
z Moravy, Čech i ze světa mnoho dobrých vín.

O kvalitní jídlo pouze z lokálních surovin se 
postará personál Hotelu Hubert.

Kulturním programem se opět snažíme vy-
jít vstříc všem věkovým skupinám návštěvníků, 
od těch nejmenších, až po ty zkušené. Věříme, 
že celý den strávíte příjemně se svými blízkými. 

Ostatně tak jako každý rok.

Srdečně rád se s vámi na zámku Kačina  

setkám. Lukáš Rudolfský, zakladatel akce

Záštitu převzali: 

Ministr zemědělství ČR Ing. Marian Jurečka, 

prezident Agrární komory ČR Ing. Miro-

slav Toman, předseda Zemědělského svazu 

ČR Ing. Martin Pýcha, Senátor Ing. Jaroslav  

Strnad, Starosta města Kutná Hora  

Bc. Martin Starý, ředitel Krajské veterinární 

správy Ing. Zdeněk Císař.

Na zámku Kačina pote-
če víno proudem. A to už 
tradičně z vinné fontány, 
která se stala jednou z nej-
dominantnějších symbolů 
celého Vinobraní na Kačině. 
Přijďte okusit víno přesně 
tak, jako ho koštoval hra-
bě Chotek, česko-rakouský  
politik a úředník, už při 
svých dávných slavnostech. 

Slavnostní spuštění vinné 
fontány na nádvoří zámku 
je připraveno na čtrnác-
tou hodinu. Až do úplného 
vyčerpání fontány budete 
moci do oficiálních skle-
niček letošního vinobra-
ní koštovat červené víno  
Svatovavřinské, z viniční 
tratě Nad Kapličkou. Pro 
neotřelou událost tryskání 
vína z dominantní fontány  
je přichystáno přes 800  
litrů vína. 

Vinobraním začíná vinařům to nejhezčí období 

Víno z fontány poteče proudem. Jako za hraběte Chotka
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Zdeněk Jeřábek na Gastronomických slavnostech 2014

Zdeňka Jeřábka znají na 
Kutnohorsku jako kapelní-
ka a hudebníka. Není divu. 
Hudbou se totiž zabývá od 
svých asi osmi let, má tedy 
zhruba šestačtyřicetile-
tou praxi. Zahrál si s mno-
ha vynikajícími muzikanty 
a s vynikajícími muzikan-
ty hraje i nyní. Třeba 12.9.  
od 10 hodin na Kačině.

Vzpomenete si na své začátky? Od nich 
jste stačil zahrát na mnoha místech nejen  
v našem regionu. Které lokality patřily 
mezi ty nejzajímavější? 

Hudbu jsem se učil v místní LŠU, chvíli na 
housle u pana Pikla a pak na trubku u pana 
učitele Pilaře. Měl jsem také velmi dobré 
zázemí doma, protože táta hrál výborně na 
trubku u Mirka Jiřišty a hodně se mi věnoval. 
Důležitá pro mě byla také orchestrální praxe 
v mládežnickém orchestru LŠU Kolín. I díky 
tomu jsem se dostal do Posádkové hudby  
Litoměřice, kde vedle výborných vojenských 
muzikantů to asi byla škola největší. 

Těžko vzpomínat, kde všude jsem vystupo-
val. Určitě byl obrovský zážitek v roce 1976 
zájezd do Švédska, desítky koncertů v Ně-
mecku, Itálii, Švýcarsku. Já ovšem nepovažuji 
za nejdůležitější, kde se hraje, ale jaký je vý-
sledek. Když se povede pěkný ples na vesnici 
pro sto lidí, je to stejně důležité jako vystou-
pení před tisícovkou posluchačů. Zajímavá 
místa? Hrajeme třeba každý rok na Jizerce, 
nedávno jsme hráli na Majdaleně, zajíma-
vé bylo vystoupení v Arcibiskupském palá-
ci v Praze. S dixielandem například festival  
v Křižanech u Liberce, nedávno vystoupení  
v kolínské synagoze a mnoho dalších.         

Místní vinobraní se každým rokem za-
slouží o velké oživení zámku. Láká totiž ti-
síce lidí všech věkových kategorií. Jak byste 
zhodnotil tuto akci? 

Myslím, že tahle akce již získala velkou tra-
dici. Prostředí zámku na Kačině je jedineč-
né a spojení dobrého vína, jídla a příjemné 
muziky se lidem líbí. Ochutnávky vín jsou 

pro veřejnost vždycky atraktivní. Nesmím 
zapomenout na množství návštěvníků s „pet-
kami“, čekajících na otevření chotkovské fon-
tány. Sám jsem si loni, už nevím ve kterém 
stánku, koupil před vystoupením burčák a byl 
tak kyselý, že po něm skoro nešlo hrát. Potom 
jsem si ale ten dobrý našel taky. Pro mě je to 
jedna z nejhezčích akcí v roce. Kutnohorské 
vinařství si získalo v posledních letech velké 
renomé a veřejnost to vnímá pozitivně.        

Jistě mi dáte za pravdu při rčení, že jablko 
nepadá daleko od stromu, to je dokonalým 
příkladem ve vaší rodině. Dcera Johanka 
Jeřábková vás občas doprovází na předsta-
veních, studuje konzervatoř a má bezpo-
chyby dobře nakročeno na hudební dráhu. 
Jak se na to díváte z pozice tatínka?

Mám opravdu velkou radost, že si vybrala 
muziku. Co může být hezčí, než stát s dce-
rou na jevišti a vidět, že jí to jde a že i hezky 
reagují posluchači. Musím ale zároveň říct, 
že někde v koutku duše hlodá obava, aby na-
šla dobré uplatnění v umělecké branži nebo 
spíš džungli. Umělecké školy chrlí mraky 
výborných zpěvaček všech žánrů, tak musí 

pracovat naplno, být dobrá a mít i kousek 
potřebného štěstí. Řekl bych hodně povola-
ných-málo vyvolených.    

Co říci závěrem?
Na závěr bych měl ještě dvě věci. Abych 

mohl ty spousty hodin věnovat muzice, je 
pro mě velmi důležité zázemí, které mi vy-
tváří moje rodina. 

A druhá věc. Při zakládání kapely nebyl 
tehdy ani tak důležitý žánr, ale chuť sejít se 
a zahrát si muziku živě. Po nějaké době, když 
už jsme začali vystupovat, a byl někdy po-
třebný záskok na některý post jsem si uvědo-
mil, že v Kutné Hoře za posledních dvacet let 
nevyrostl takřka žádný, alespoň trochu pou-
žitelný muzikant, který by si s námi staršími 
mohl zahrát. Přál bych si, aby stejně tak jako 
přibývají v okolí Kutné Hory vinice s dobrým 
vínem, přibývalo i dobrých muzikantů-de-
chařů a abychom mohli někdy v budoucnu 
tuhle štafetu předat mladším.  

Zdeněk Jeřábek: Kutnohorské vinařství  
si v posledních letech získalo renomé 

„Pokud lidé na dožínkách prožijí krásné chvíle, budou jistě 
spokojení a dobije je to do dalších dnů,” přeje Miloš Petera

Místní akční  
skupina Lípa  
pro venkov, z.s. 
vznikla v roce 2006. Sdružuje před-
stavitele obcí, neziskových organizací, 
podnikatele i další subjekty, kterým zá-
leží na harmonickém rozvoji regionu.  
V roce 2014 se sdružení transformovalo 
na spolek a nyní působí na území 72 obcí 
kutnohorského okresu od řeky Sázavy 
ke Kutné Hoře a Čáslavi a má 71 členů. 
V tomto území o rozloze 779 km2 žije 
v současnosti 54 559 obyvatel.

Pro potřeby komunitně vedeného 
místního rozvoje vypracovala MAS v le-
tech 2013 – 2014 integrovanou strategii 
SCLLD na léta 2014 – 2020, na základě 
které bude možno čerpat finanční pro-
středky na rozvoj regionu z několika 
operačních programů.

SZeš v Čáslavi 
Současná SZeŠ v Čáslavi  navazuje na 

dlouholeté zkušenosti se vzděláváním  
v oboru zemědělství (škola byla založena 
v roce 1920) a připravuje studenty na sou-
časný reálný pracovní život ve spolupráci 
s Úřadem práce v Kutné Hoře. Základním 
prvkem ve vzdělávání je vytváření vztahu 
k přírodě, a to živé i neživé, proto také 
škola vychází vstříc, podporuje a rozvíjí 
zájmy svých studentů v této oblasti (např. 
jezdectví, „králičí hop“, agility, kynologie, 
drobnochovy: chov holubů, chov koz, 
chov včel apod.) Škola pravidelně pořádá 
různé certifikované kurzy, ve kterých ne-
jen své studenty, ale i regionální farmáře 
a subjekty seznamuje s nejnovějšími tren-
dy zemědělské výroby.  Obsah výuky tedy 
vychází ze současných podmínek a poža-
davků v oblasti zemědělství, ale důležitá je 
i atmosféra školy a přístup vyučujících ke 
studentům. Učitelský sbor a externí učite-
lé jsou nejen zkušenými odborníky ve své 
profesi, ale mají vstřícný a lidský přístup 
ke svým studentům, což je zárukou pozi-
tivního a bezpečného pracovního prostře-
dí ve škole.

Hejtman Středočeského 
Kraje Miloš Petera si Vi-
nobraní na Kačině pochva-
luje a je těchto akcí v re-
gionu velkým příznivcem. 

Vážený pane hejtmane, na začátku mi do-
volte zavzpomínat na minulý ročník Vino-
braní na Kačině. Když jste procházel areá-
lem zámku, který se v den vaší návštěvy nesl 
převážně ve znamení vína, burčáku a hud-
by, jakou to na vás zanechávalo atmosféru?

Vítám každou akci, kde se mohou lidé ba-
vit. O to příjemnější je, když tady lidé konzu-
mují produkty ze středních Čech.

Minulý rok jste návštěvníkům prostřed-
nictvím prvního vydání Dožínkových listů 
prozradil, že váš vztah k vínu je pozitivní 
a nikdy nepohrdnete sklenkou bílého vína, 
převážně pak z mělnické oblasti. Zůstal jste 
mělnické oblasti věrný i přes rok? Zavítáte 
někdy také do krás Moravy?

Mělnické víno mám rád. Ale přiznám se, že 
úplně nejradši mám moravské víno odrůdy 
Pálava.

Nedávno jsem otevřel jeden internetový 

magazín, kde jsem si přečetl docela zajíma-
vý článek nesoucí se okolo vína, hlavně pak 
okolo určité módy konzumace vína, kdy se 
prý i dokonce pivní štamgasti přenášejí od 
zlatého moku do vinných sklípků ke skle-
ničkám produktu hroznů vinné révy. Jak 
je to u vás? Když se naskytne volný pátek, 
preferujete vychlazený tradiční český nápoj 
– pivo, nebo si dopřejete sklenku nějaké vy-
dařené odrůdy českého nebo zahraničního 
vína?

Nikam obvykle nechodím. Doma si větši-
nou při oslavě načneme láhev dobrého bílého 
vína. Pivo piji jen jedno na žízeň.

Máte velmi blízko k regionu Nymbursko, 
který pro vinaře až tak atraktivním místem 
pro pěstování vinné révy není. Díky své po-
loze v oblasti Labe se však může pochlubit 
svojí bohatostí, množstvím živin v půdě. 
Jak tuto věc vnímají místní zemědělci? Daří 
se jim? 

Nymbursko patří do zlatého pruhu Pola-
bí. Tam, kde se daří pěstovat cukrovou řepu, 
jako u nás na Nymbursku či jinde v Polabí, je 
půda mimořádně úrodná. A tak se tu našim 
zemědělcům, kteří jsou pracovití, tradičně 
dobře daří.

Rok 2015 je rokem půdy. Dobrá a úrod-
ná půda je pro nás všechny důležitou věcí  
v obživě, záleží na ní následná úroda země-
dělců. Dále hlavně konečná potravina, kte-
rou si půjdeme zakoupit k místnímu pro-
dejci nebo do supermarketu. Jak se stavíte 
k ochraně půdy? 

Půdu je třeba chránit. Pokud se jednou za-
staví, pak už se jen velmi obtížně vrací do pů-
vodního stavu. Před časem jsme rozhodli, že 
v rámci územních plánů nebudeme podporo-
vat zábor zemědělské půdy 1. a 2. třídy. Tento 
záměr se nám daří dodržovat, i když bohužel 
ne na sto procent.

Zvláště v posledních letech se česká kra-
jina mění s přicházejícím „boomem” vý-
stavby velkoplošných skladů a obchodních 
center nejen u dálnic, ale i u větších měst. Je 
v silách městských, krajských nebo státních 
orgánů těmto záměrům zamezit? 

Samozřejmě, možné to je. Záleží na tom, 
co umožňují územní plány. A ty mají v kom-
petenci města a obce. A je pouze na předsta-
vitelích samospráv měst a obcí, jak se svojí 
zodpovědností naloží. 

Pěstování vína má v Kutné Hoře bohatou 
tradici, kterou před několika lety ve velké 
míře obnovil Lukáš Rudolfský, ředitel Vin-
ných sklepů a právě zakladatel Vinobraní 
na Kačině. Otázka se tedy přímo vybízí: 
Stačil jste už ochutnat některou z kutno-
horských odrůd? 

Kutnohorské víno jsem ochutnal v rámci 
degustace na zámku Kačina. Je dobré. Ale 
přiznám se, že Pálava je Pálava.

Rád bych vám položil poslední otázku. 
Otázku, kterou velmi rád pokládám. Přes-
tože na mnohé dotazy člověk alespoň troš-
ku očekává, jak na ni bude odpovídající re-
agovat – má totiž přesně danou otázku na 
jedno téma – tato je otevřená pro každou 
odpověď. Tak tedy: Co byste na závěr po-
přál návštěvníkům dožínek?

Držím se osvědčené pravdy, kterou hlásali 
již staří Římané – chléb a hry. Dobře se na-
jíst, dobře se napít – to patří k čistým rado-
stem našich životů. Pokud lidé na dožínkách 
prožijí krásné chvíle, budou jistě spokojení  
a dobije je to do dalších dnů.

Středočeský kraj je generálním partne-
rem akce Vinobraní na Kačině 2015. 



Půda a zemědělství, to je 
tisíce let staré nerozluč-
né partnerství. Zemědě-
lec se bez půdy neobejde. 
Kvalita zemědělské půdy 
ovlivňuje zemědělskou 
výrobu. O tom, že je třeba 
s půdou jako základním 
zdrojem zacházet šetrně  
a s úctou, není pochyb. 
Zřejmě o tom nepochybuje 
ani Organizace spojených 
národů, která vyhlásila 
rok 2015 Mezinárodním  
rokem půdy.

Zemědělci v Potěhách jsou 
hlavními hospodáři půdy 
ve východní části okresu 
Kutná Hora. To je přibližně  
3 200 ha půdy. 

Dobrá a bohatá půda závisí na výsledném 
produktu nejen brambor, kukuřice, obilí  
a dalších plodin, ale i na tom, jak kvalitní víno 
zpracují vinaři do svých láhví. Jaký zachová-
váte názor na ochranu naší půdy? Snažíme se 
jako lidstvo půdu chránit, nebo ji naopak ško-
díme více, než si mnozí z nás uvědomují? 

I když v poslední době se tomuto tématu vě-
nuje mnohem větší pozornost než v minulos-
ti, jistě jsme nevyčerpali všechny možnosti. Ve 
vztahu zemědělství a ochrany půdy dnes existu-
je a funguje celá řada příkazů, zákazů, a jiných 
opatření. Přesto tomu není ze strany firem a sed-
láků hospodařících na půdě zdaleka věnována 

taková pozornost. Jako zemědělci máme v tomto 
směru ještě co dohánět. Musím ale přiznat, že za 
posledních 5 let se v tomto směru mnoho pozi-
tivních věcí vykonalo. 

Jak se zemědělci snaží chránit půdu a uleh-
čovat jejímu zatížení? Existují například spe-
ciální hnojiva, živiny, které půdu v naší repub-
lice obohacují? 

Hnojiva jsou dle mého názoru zásadní a dů-
ležité věci zajištující ochranu půdy, její úrodnost 
obecně. Co se týče ochrany půdy a půdního fon-
du v širším slova smyslu; jedná se o velice aktuál-
ní a důležité téma.  V této oblasti jde hlavně o za-
mezení a snížení eroze půdy - ať už eroze větrné, 
tak především té vodní. V tomto směru je velice 
důležitý a zásadní um hospodaření s vodou. A to 
nejen v půdě, ale v přírodě vůbec.  

Solární elektrárny na našich polích se po-
slední dobou staly velkým fenoménem. Jak se 

na tuto věc tváří samotní zemědělci? Máme 
dostatek půdy na to, abychom je zastavěli po-
dobnými „monstry”?

Výroba elektrické energie pomocí solárních 
elektráren umístěných na zemědělských pozem-
cích, mnohdy velmi úrodných půdách, je z mého 
pohledu nesprávná a odsuzuji to. Nemáme nad-
bytek zemědělské a orné půdy, ročně ji mnoho 
ubývá, a je třeba tento negativní trend rychle za-
stavit. Jiná záležitost je výstavba FVE, například 
na střechách budov. Naše družstvo před 2 lety 
vybudovalo toto zařízení o výkonu 240 kWh,  
a musím říci, že zařízení je velmi efektivní pře-
devším tím, že většinu vyrobené elektrické ener-
gie spotřebujeme ve vlastním podniku.

Mezi trendy poslední doby patří také bio-
elektrárny. Jak to v nich funguje? Putuje do 
těchto elektráren například kukuřice, nebo 
další plodiny, které zemědělci na poli vypro-
dukují a neodvezou na další zpracování pro 

koncovou potravinu? 
Pokud se týče problematiky Bioplynových sta-

nic: jejich provozování považuji za vhodnou do-
plňkovou činnost zemědělských podniků. Také 
ZOD Potěhy, spolu s dalšími dvěma subjekty, 
provozuje BPS o výkonu 1,2 MWh. Ta pracuje 
na bázi kukuřičné siláže a vepřové kejdy, a vůbec 
si nemyslím, že jejich provoz je nějakým vážným 
konkurentem v produkci potravin.

Abychom se odloučili od rostlinné výroby. 
Daří se vám v oblasti té živočišné? 

Živočišná výroba z pohledu ekonomického je 
nejen v Potěhách, ale v celé ČR problematická. 
Bohužel nejen v současné době, ale ztížená si-
tuace v rentabilitě živočišné výroby trvá již delší 
dobu. Důvodem jsou především nízké výkupní 
ceny jak mléka, tak i vepřového masa. Dokon-
ce lze říci, že v současné době jsou obě zmíněné 
komodity v hluboké krizi. Družstvo chová 400 
dojnic a 400 prasnic s uzavřeným obratem stáda.

Ing. Josef Hlava: V posledních letech  
hospodaří ZOD Potěhy každoročně se ziskem

ROK 2015, ROKEM PůDy A JEJí OCHRANy

Zemědělský svaz 
Kutná Hora

Organizace je sdružena v celostátním ZS 
ČR jenž plní funkce v producentsko-podni-
katelském směru, jako svaz zaměstnavatelů, 
v podpoře družstevní formy  podnikání, 
právní a hájí tak zájmy svých členů  s ohle-
dem  na zaměření, právní a velikostní struk-
turu. Cílem činnosti svazu je napomáhat 
rozvíjení podnikání svých členů a přispívat 
ke zvyšování jejich konkurenceschopnosti, 
aby byli schopni plnit ve venkovském pro-
storu funkce produkční, ochrany krajiny  
a sociální. Předsedou ZS Kutná Hora je  
Ing. Antonín Šárovec. 

Agrární komora 
České republiky

Agrární komora České republiky je 
nevládní organizace, která už dvacátým 
rokem sdružuje nejrůznější zemědělské 
společnosti. Cílem instituce je převážně 
sdružovat zemědělská družstva, propaga-
ce, komunikace s ministerstvy, v neposled-
ní řadě prosazování zájmů zemědělských 
orgánů. Na Kutnohorsku sdružuje Agrární 
komora celkem 32 členů v podobě velkých 
i menších společností. Předsedou okresní 
AK je Ing. Luděk Radil.

Rok 2014 patřil v oblasti 
výnosů mezi ty nejlepší za 
celou historii Zemědělské-
ho obchodního družstva  
v Úmoníně. Místním země-
dělcům se podařilo získat 
rekordní tržby především  
v rostlinné výrobě, mléce  
i v žíru prasat. 

Mluví se o tom, že rok 2014 byl jeden z nej-
produktivnějších roků za několik let zpátky. 
Pocítili jste i vy růstovou křivku? 

Ano, pocítili. Úplně jiná situace však nastala 
v roce 2015. Ceny mléka se propadly na 7,60 
Kč/l a ceny prasat na 30 Kč/kg. Výpadek v trž-
bách u těchto komodit je za 1. pololetí 2,5 mil 
Kč. Rovněž sklizená řepka nedosáhla ani 40q 
po hektaru, ale obiloviny snad budou na sluš-
né úrovni. Největší sucho postihne kukuřice  
a krmné plodiny. Myslím si, že období 2011 až 
2014 bylo pro ZOD Úmonín velmi úspěšné, ale 
z dalšího vývoje nemám dobrý pocit. 

Nahlédněme společně do minulosti. Jak se 
například za 20 let změnilo zemědělství? Ob-
náší nyní práce v tomto oboru něco nového? 
Něco, o čem třeba zemědělci neměli před 20 

lety ani tušení, že v tomto tisíciletí budou vy-
konávat? 

Posledních dvacet roků bylo pro zeměděl-
ce velice složitým obdobím. Došlo ke zrušení 
mnoha pracovních míst a tím ke kardinálnímu 
úbytku lidí. Došlo k modernizaci strojů s vy-
sokým výkonem a rovněž ostatního zařízení, 
zvýšení produktivity práce, ale také k poklesu 
stavu hospodářských zvířat. Do podniku se na-
koupily stroje, které umí perfektně zpracovat 
půdu, aplikovat hnojiva, pesticidy, kvalitně za-
sít a sklidit. Moderní kombajny, traktory, vyba-
vené počítači, klimatizací a vysokým výkonem. 
To vše přispělo k vysoké produktivitě práce. 
Rovněž tak moderní stáje skotu s dojírnami  
a rekonstruované porodny, odchovny a výkrm-
ny prasat. I přes tento pokrok je problém sehnat 
šikovné lidi do těchto provozů. Myslím si, že 
musí dojít v zemědělství k radikálnímu navý-
šení mezd, které jsou v rámci ostatních resortů 
na velice nízké úrovni. Co se za 20 let nezměni-
lo a do budoucna ani nezmění, je úmorná dři-
na o sobotách, nedělích, od jara do podzimu,  
a v živočišné výrobě po celý rok. 

Letošní rok je známý jako rok půdy. A když 
jsme u toho vzpomínání, napadá mě otázka, 
jak se zacházelo s půdou dříve, jak se zachází 
s půdou dnes? Jsou třeba pokroky a novinky 

ve způsobech hnojení? 
Vím, že letošní rok, je rokem půdy. Bohužel 

jsem skeptik k tomu, jak se o půdu staráme, 
prodáváme nejlepší ornou půdu na různé vel-
kosklady, továrny a silnice. Ubyla živočišná vý-
roba a tudíž přísun organické hmoty do půdy. 
Organická hmota ubývá, ale nejen to. Pod stát-
ními dotacemi se provozují spalovny slámy, 
kam zemědělci kvůli zvýšení tržeb tuto slámu 
prodávají místo toho, aby jí zaoraly. Pak vystou-
pí ministr v médiích a řekne, že enormní čet-
nost záplav je proto, že zemědělská půda nemá 
organickou hmotu, a tudíž nemá schopnost 
poutat vodu. Nerozumím tomu. Samozřejmě 
díky moderním přístrojům se zpřesnila aplika-
ce průmyslových hnojiv, nové přístroje umož-
ňují poznávat pohyb živin v půdě, v rostlinách, 
a dávají v praxi návody, jak která hnojiva pou-
žívat s ohledem na zatížení životního prostředí  
a vod. V těchto věcech vidím veliký pokrok. 
Jiná otázka je, jestli se vrací odebrané živiny 
zpět do půdy. Je mnoho podniků, které na tato 
hnojiva, zvláště na vápenná hnojiva, neměly 
dvacet roků peníze, proto došlo u pozemků  
v ČR k jejich okyselení a degradaci půdní úrod-
nosti. ZOD Úmonín mělo poslední roky dosta-
tek finančních zdrojů, aby toto dělat nemuselo.

„Za historii zemědělského družstva byly  
překonány v roce 2014 v rostlinné výrobě  
všechny ukazatele,” říká Ing. Josef Dušek



Kulturní program nádvoří areálu   pódium I
Akci moderuje Vlasta Korec

09:00   otevření bran areálu
10:00 – 11:30 Royal Dixiland Jazz band
11:50 – 12:15 Troubené fanfáry, oficiální zahájení, požehnání úrodě
12:15 – 13:30 Yetti on – Jiří Schelinger revival
13:30 – 13.40 představení Zemědělského svazu a Agrární komory České republiky
13:45 – 14:45 Ivan Hlas
14:00   slavnostní spuštění vinné fontány jako za hraběte Chotka
15:00   vyhlášení soutěže o poznání odrůdy révy vinné
15:05 – 16:30 The Backwards (SK)
16:45 – 17:30 Hlavní hvězda vinobraní
17:45 – 18:50 Simulantenbande
18.50   troubené fanfáry, ukončení vinobraní – dožínek
19:00   Uzavření bran areálu

Program pro děti, divadlo
12:30; 14:30; 16:30   Divadélko Kůzle /divadelní sál/
10:00 – 18:30 výstava domácích zvířat – zahrada zámku
10:00 – 18:30 degustace hroznů a čerstvé vinné šťávy
10:00 – 18:30 šlapací traktory, skákací hrady

Odborná část – knihovna
(témata věnovaná ochraně půdy)
13:00 Jiří Hladík   Význam půdy pro zemědělství a výživu člověka
13:30 Radomil Hradil   Půda jako živá bytost
14:10 Martin Pýcha   Půda a zemědělství
15:00 Zdeněk Kroupa   Půda a energie

Zámek
Po celou dobu akce možnost prohlídky zámku 1 tématický okruh, vždy v celou hodinu, 
není v ceně vstupu.
Nádvoří zámku
10:00 – 8:30 Degustace vín z celého světa, burčáku
10:00 – 18:00 Králičí hop, canisterapie
10:00 – 19:00 Vinum Gradecense – mezinárodní výstava vín
10:00 – 18:30 Široká nabídka jídla, rožnění divočáka a jiné pochutiny
13:00 – Beran z kutnohorských pastvin na rožni, první okrajování
10:00 – 18:30 Přehlídka regionálních producentů, farmářské trhy
10:00 – 18:00 Potraviny ze srdce Čech

Zahrada zámku - pódium ll
10:30 – 13:00 Dechová muzika Vidláčtí filharmonici
13:00 – 17:30 kapely Kutnohorska
18:00 – 19:00 cimbálová muzika Franty Veselky
10:00 – 18:30 Výstava zemědělských strojů, výstava agrodružstev
13:00 – 14:30 Soutěž vína v poznávání odrůdy
13:00; 15:00 Parkurové skákání
10:00 – 18:00 Zemědělství žije, aneb poznej práci sedláka, výstava
10:00 – 18.30 Řemeslné trhy
13:30; 15:30 těžký tah koněm – ukázka

Speciál
14:00   exkurze na bioplynovou stanici v areálu ZOS Kačina (sraz u hlavní vstupní brány č. 1)

Organizační výbor: Hlavní manažer vinobraní: Ing. Lenka Kociánová. Přípravný výbor: Ing. Ludmila Hejdánková, Ing. Alena Štecherová, Ing. Lenka Kociánová,  
Ing. Irena Andrová, Ing. Josef Hlava, Ing. Antonín Šárovec, Ing. Luděk Radil, Ing. Miloš Buňka, Ing. Jaromír Horníček, Mgr. František Žaloudek, Mgr. Radek Tvrdík, 
Lukáš Rudolfský. Čestné předsednictvo: Ing. Jindřich Šejvl, Ing. Jiří Čábelka, Stanislav Rudolfský
Srdečné díky patří všem zúčastněným a především zemědělským podnikům Kutnohorska a zemědělské škole Čáslav za pomoc  
při organizaci Dožínek – Vinobraní.
Vydavatel Dožínkových listů: Klub přátel vína v Kutné Hoře, o.s., Jiřího z Poděbrad 288, Kutná Hora 284 01, IČO 22861351, www.vinobraninakcine.cz
Redakce: Šéfredaktor Jakub Skýva – skyvajakub@gmail.com. Redakční rada: Ing. Luděk Radil, Ing. Antonín Šárovec, Lukáš Rudolfský, Jiří Řípa
Fotografie: Lucie Kounická, Jan Šmok (Kutnohorské listy). Grafika, sazba: Lepor – www.lepor.cz

PROgRAM VINObRANí 2015

Kutná Hora,aut.st.* 09:00 10:30 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Kutná Hora,sídliště Šipší 09:02 10:32 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02
Kutná Hora,hl. nádraží* 09:05 10:35 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05
Kutná Hora,Kaňk,u kostela* 09:09 10:39 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09
Nové Dvory 09:20 10:50 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20
zámek Kačina 09:25 10:55 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25
* zastávky jsou určené pouze pro nástup

ODJEZDY směr zámek Kačina

ODJEZDY směr zámek Kačina

ODJEZDY směr Kutná Hora

ODJEZDY směr Čáslav      

zámek Kačina 12:30 13:30 14:30 15:30 16:45 17:45 18:15 18:45 19:15
Nové Dvory 12:35 13:35 14:35 15:35 16:50 17:50 18:20 18:50 19:20
Kutná Hora,Kaňk,u kostela* 12:46 13:46 14:46 15:46 17:01 18:01 18:31 19:01 19:31
Kutná Hora,hl. nádraží* 12:50 13:50 14:50 15:50 17:05 18:05 18:35 19:05 19:35
Kutná Hora,sídliště Šipší 12:53 13:53 14:53 15:53 17:08 18:08 18:38 19:08 19:38
Kutná Hora,aut.st.* 12:55 13:55 14:55 15:55 17:10 18:10 18:40 19:10 19:40
* zastávky jsou určené pouze pro výstup

Čáslav,aut.st. 09:00 11:00 13:00 15:00 16:15
Čáslav,žel.st.* 09:02 11:02 13:02 15:02 16:17
Chotusice I* 09:15 11:15 13:15 15:15 16:30
Žehušice,ObÚ* 09:20 11:20 13:20 15:20 16:35
Rohozec, u kostela* 09:24 11:24 13:24 15:24 16:39
zámek Kačina 09:30 11:30 13:30 15:30 16:45
* zastávky jsou určené pouze pro nástup

zámek Kačina 12:15 14:15 15:45 17:00 18:00 19:00
Rohozec, u kostela* 12:21 14:21 15:51 17:06 18:06 19:06
Žehušice, ObÚ* 12:25 14:25 15:55 17:10 18:10 19:10
Chotusice I* 12:30 14:30 16:00 17:15 18:15 19:15
Čáslav,žel.st.* 12:43 14:43 16:13 17:28 18:28 19:28
Čáslav,aut.st. 12:45 14:45 16:15 17:30 18:30 19:30
* zastávky jsou určené pouze pro výstup


