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Zajímá vás, jak si stojí země-
dělství na Žďársku, kolik 
zaměstnává lidí, a kde mají 
zastání? To pro ŽN přibližuje 
Václav Špaček, tajemník územ-
ní organizace Zemědělského 
svazu (ZS) ČR. 

 Lenka Kopčáková

ZS pro oblast Žďáru nad Sázavou 
sídlí v Novém Městě na Moravě, na 
ulici Petrovická 857. Náleží do kate-
gorie komor a profesních organizací.

Pro představu, kolik působí na 
Žďársku zemědělců, zemědělských 
družstev a podnikatelů v zeměděl-
ství, tajemník svazu uvádí, že podle 
všech žadatelů o dotace je jich více 
jak 800. 

„Ale těch, které to uživí, tzn. kteří 
obhospodařují alespoň 30 hektarů, 
je kolem 350. A z nich je právnických 
osob, tedy družstev, akciových společ-
ností, společností s ručením omeze-
ným a dalších institucí asi 80,“ dodá-

vá Špaček. 
V posledních pěti až osmi letech 

také došlo k nárůstu počtu žadatelů 
o dotaci o asi 200 osob. To v obdo-
bí příjmu a kontroly žádostí přináší i 
větší administrativní zatížení pracov-
níků na místním oddělení Státního 
zemědělského intervenčního fondu. 

Profesní komora zemědělců
Jak Václav Špaček vysvětluje, Země-

dělský svaz je dobrovolným, nezá-
vislým, nevládním a nepolitickým 
sdružením právnických a fyzických 
osob, jejichž podnikání je zaměřeno 
na zemědělství, pěstitelství, chovatel-
ství a služby. Ty se sdružily na ochra-

nu svých hospodářských a sociálních 
zájmů v souladu s předpisy ČR. Svým 
členům může být svaz nápomocen 
a svojí činností  zasahuje do těchto  
oblastí:

1) Zemědělská produkce a kvalita 
potravin, kde je snaha vyrobit dosta-
tečné množství kvalitních, zdravých a 
cenově dostupných potravin pro oby-
vatele podle moderních zásad.

2) Družstevnictví a zaměstnava-
telské organizace, kdy družstva zde 
byla již po I. světové válce, a Česko-
slovensko bylo nejagrárnější zemí 
Evropy. A zaměstnavatelské organi-
zace zastupují zaměstnavatele při jed-
náních o podmínkách pracovně práv-
ních vztahů.

3) Sociální, v podobě udržení pra-
covních příležitostí na venkově i pro 
mladou generaci.

4) Péče o krajinu a pohodu cho-
vaných zvířat, kdy krásná a udržo-
vaná krajina by měla být zárukou 
produkce kvalitních potravin a krmi-
va pro chovaná hospodářská zvířata.

Žďársko má 56 %
zemědělské půdy

Obecně na Vysočině,  kde zeměděl-
ská půda tvoří asi 60 % rozlohy kra-
je, představuje zemědělství tradiční 
odvětví.  (Pokračování na str. 20)

ZEMĚDĚLSKÁ půda na Žďársku tvoří přes polovinu výměry bývalého okre-
su. Z toho 71 % je orné půdy, 28 % travních porostů a zbytek tvoří vodní plochy. 
Záběr je z okolí Nového Města. Foto: Lenka Kopčáková

Až 16 % lidí pracuje v zemědělství 

Po 1. sv. válce jsme byli 
nejagrárnější
zemí Evropy


