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Zápis z diskuse 
 
 

nad analytickou částí integrované strategie území MAS ORLICKO pro  
oblast: „Podnikání – ekonomika – zaměstnanost“ 

 
specifická oblast: ZEMĚDĚLSTVÍ  

 
 
 
Dne 15.5.2013 proběhla diskuse nad návrhem analýzy pro integrovanou strategii území MAS 
ORLICKO. 
 
Jednání se zúčastnilo 15 zástupců zemědělských podnikatelů a dalších organizací v oblasti 
zpracování zemědělské produkce. 
 
Na začátek jednání seznámila Ing. Vanická s činností MAS a její přípravou na nové programovací 
období. 
 
Následně byly prezentovány výsledky dotazníkového šetření a návrh analytické části (Ing. Šeda). 
 
Po prezentaci proběhla diskuse nad všemi prezentovanými materiály a byly zaznamenány 
připomínky uvedené v příloze. 
 
Po jednání byl stanoven následující postup: 
 

- Ing. Šeda dopracuje připomínky z jednání ze dne 15.5.2013 
- návrh dopracované analýzy bude rozeslán jak účastníkům diskuse, tak dalším respondentům 

ankety k dalšímu připomínkování 
- návrh dokumentu bude zveřejněn na webových stránkách MAS (v režimu dokumentu 

s řízeným oběhem) 
- připomínky mohou respondenti zasílat na: jseda@agrokonzulta.cz a 

vanicka@mas.orlicko.cz  
- termín pro sběr připomínek je stanoven na 30.5.2013 
- zaslané připomínky budou zpracovány a výsledný návrh analýzy bude sloužit k přípravě 

další části strategie 
 
Zapsala: Ing. Ivana Vanická, manažerka 
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Připomínky:  
 

- str. 3 – je nutno rozlišovat státní a soukromé lesy 
- informace o hnojení – upozornění na degradaci zemědělské půdy = ohrožení: úrodnost 

zemědělské půdy 
- bioplynové stanice: str. 8 Silyba a.s. 0,75 MGW 
- spalování rostlinného odpadu = ohrožení půdy 
- Bocus a.s., Letohrad zpracovává 3 tis. tun obilovin /ročně a 300 tun krmných směsí měsíčně. 

Vepřové maso – 100% zdroj území, telecí maso – nedostatečné zdroj území, dovoz 
- v území jsou 3 významné šlechtitelské chovy 
- zájem zemědělců o možnost nákupu plemenných zvířat – investice na zkvalitnění chovu 

mastného skotu  
- potenciál chovu čistého skotu ve vztahu ke krajině 
- pastevní areály – zkvalitnění a rekonstrukce 
- České Dánsko 

 
 
Silné stránky 

- zkušenosti s živočišnou výrobou  
- tradice plemenářského chovu 
- živočišná výroba jako exportní artikl 

 
Slabé: 

- vnitřní zadluženost  
- vysoké stáří a nízká vybavenost pastevních areálů 
- -nedostatečný zájem o myslivost = ochrana půdy 
- Malý rozsah produkce ekologického zemědělství 
- Neexistuje (není k dispozici) ekologická zpracovna masa (porážka masa v podmínkách 

ekologického zemědělství) 
- Malá informovanost o významu zemědělství pro údržbu krajiny 

 
Příležitosti: 

- prodej ze dvora 
- využitích vodních zdrojů 

 
Ohrožení 

- snížení úrodnosti půdy 
- vnitřní zadluženost zemědělství (stroje, stavby, půda) 
- malá propagace českého zemědělství 
- nestabilita podmínek 
- nedostatek kapitálu začínajících zemědělců 
- strojní družstva 
- propagace odbytu 

 


