
V roce 1905 vyšlo první číslo populárního odborného měsíčníku KODYM, u jehož zrodu stál přední český 
zemědělský ekonom, žurnalista, vědecký pracovník a organizátor českého a slovenského zemědělského školství 
Ing. Dr. Edvard Reich. Měsíčník byl pojmenován po Reichově vzoru, buditeli a předním zemědělském žurnalistovi 
19. století, F. S. Kodymovi. Časopis, původně určený studentům a absolventům táborské akademie, brzy zaujal 
široké odborné kruhy, takže po dvou letech se z něj stal čtrnáctideník. Časopis s úzkým kruhem spolupracov-
níků se stále zdokonaloval a ještě do první světové války se zařadil mezi nejlepší odborná zemědělská periodika 
u nás.

Vedle podílu na vydávání Kodymu začal Reich v roce Vedle podílu na vydávání Kodymu začal Reich v roce 
1919 vydávat také týdeník Československý zemědělec. 1919 vydávat také týdeník Československý zemědělec. 

Stal se jeho šéfredaktorem a ke spolupráci získal řadu předních Stal se jeho šéfredaktorem a ke spolupráci získal řadu předních 
odborníků ze zemědělské praxe a vědeckého výzkumu (O. Horák odborníků ze zemědělské praxe a vědeckého výzkumu (O. Horák 
a V. Škoda). Oba časopisy se staly mezi zemědělskou veřejností a V. Škoda). Oba časopisy se staly mezi zemědělskou veřejností 
pojmy. pojmy. 
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1919
1939

1919 - 2019

1939
1942

ČESKOSLOVENSKÝ ZEMĚDĚLEC 
– ústřední ilustrovaný 
týdeník pro veškeré 

zemědělství. V Praze vydávají 
Českomoravské podniky 
tiskařské a vydavatelské 

v letech 1919–1939. 
Vycházely jako příloha 

k časopisu Venkov. 

ČESKÝ ZEMĚDĚLEC 
– vychází jako příloha – vychází jako příloha 
k časopisu Venkov. k časopisu Venkov. 
Vydává vydava telství Vydává vydava telství 
Novina v Praze Novina v Praze 
v le tech v le tech 1939–1942. 

ČESKOMORAVSKÝ 
ROLNÍK –– 

list českého selství a orgán 
země dělského stavu. 

Vydává vydavatelství Vydává vydavatelství 
Novina v PrazeNovina v Praze

v letechv letech 1942–1945.

1953

Opět pod názvem ČESKÝ ZEMĚDĚLEC 
– – odborný týdeník Jednotného svazu 
českých zemědělců. Vydává Brázda 
v Praze v letech 1945–1953 jako 
přílohu Zemědělských novin.

1939
1942

1942
1992
1945

ZEMĚDĚLSKÉ NOVINY vycházejí pod hlavičkou 
přípravného výboru Jednotného svazu českých země-

dělců v Praze v období mezi roky 1945–1992.
ZEMĚDĚLEC vychází jako odborná středeční příloha 

deníku Zemědělské noviny.

Na začátku devadesátých let se Zemědělské noviny přejmenovaly na Zemské noviny. V průběhu roku 
1992 je rozhodnuto, že se osamostatní jejich pravidelná středeční příloha ZEMĚDĚLEC a v prvním týdnu 
roku 1993 se tak na našem trhu opět objevuje časopis s tímto názvem. Do nového titulu přešli takřka všichni 
odborní zemědělští redaktoři původních Zemědělských novin.

1993

První číslo novin ZEMĚDĚLEC vychází 
6. 1. 1993, vydavatel ZN  1. zemská a. s.
V krátkém období od ledna 1998 do 
dubna 1998 se vydavatelem stává 
Zemědělec s. r. o., majitelem společnosti 
zůstává ZN  1. zemská a. s.

1997
Nový ZEMĚDĚLEC vychází v kla-
sickém novinovém formátu, který 

se od roku 1997 mění na poloviční. Následují-
cí rok v březnu je titul prodán a novým vyda-
vatelem přejmenován na AGRÁRNÍ NOVINY, 
ZEMĚDĚLEC je jeho odbornou přílohou.

1998

7. 4. 1998 poprvé vychází týdeník 
AGRÁRNÍ NOVINY s přílohou 
ZEMĚDĚLEC. Vydavatelem je 
Strategie s. r. o.

NA PANELU JSOU POUŽITY MATERIÁLY Z ARCHIVU VYDAVATELSTVÍ PROFI PRESS A KNIHOVNY ANTONÍNA ŠVEHLY

2000

2003

10. 1. 2000 vychází první číslo časopi-
su s obnoveným názvem ZEMĚDĚLEC. 

Dochází ke sloučení předplatitelských kmenů týde-
níků Agrární noviny a Zemědělské listy. 
Vydavatelem je Ing. Martin Sedláček.

3. 11. 2003 Ing. Martin Sedláček 
zakládá vydavatelství 
Profi  Press s. r. o., které se stává 
vydavatelem odborných periodik 
pro oblast zemědělství, měst 
a obcí, zahradnictví, fl oristiku 
a veterinární medicínu. 

2008

V roce 2008 dochází ke 
změně grafi ckého vzhledu  

týdeníku a modernizaci loga 
ZEMĚDĚLEC, které je v této 
podobě používáno doposud.

1919 - 2019

2019
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Podle hodnocení komise rodi-
nu Valihrachových charakterizu-
je rodinná symbióza, úcta k tra-

dici a venkovské pospolitosti, ale 
i  moderní podnikatelské plány. 
Valihrachovi pěstují více než tři-
cítku odrůd révy vinné na dvaceti 
hektarech půdy ve Velkopavlo-

vické vinařské podoblasti. Kro-
mě Josefa Valihracha, předsedy 
Vinařské asociace ČR a  trojná-
sobného držitele titulu Vinař ro-
ku, jsou hybnými silami hospo-

dářství i  další členové rodiny, 
kteří se s úspěchem zaměřili ze-
jména na klasické zemědělství na 
sto hektarech půdy s důrazem na 
krajinotvorbu a  chov masného 
skotu za účelem produkce ple-
menných zvířat. 

Manželé Vlastimil a Jitka Ha-
tlákovi, kteří byli vyhodnoceni 
jako druzí, hospodaří na roz-
hraní Vysočiny a  Jihomorav-
ského kraje. Více než dvacet let 
chovají a  šlechtí masný skot 
plemene charolais. Jejich hos-
podářství, na kterém pěstují 
krmné plodiny, obilniny, ale ta-
ké brambory, se rozkládá na 
140 hektarech.

Farma Pavla Vokála ze Stráž-
ného pak na více než jednom ti-
síci hektarů luk a pastvin v bez-
prostřední blízkosti Národního 
parku Šumava chová nejen 850 
kusů masného skotu, ale také 
šlechtí jeleny a  daňky. Část po-
zemků spásá stovka ovcí.

(Pokračování na str. 3)

inzerce

OVOCNÁŘI odškodnění za ztráty ze sucha 
nedostanou  STRANA 2

MIMOŘÁDNÁ opatření na řešení kůrovcové 
kalamity a jejích následků  STRANA 5

BREXIT a jeho dopady na ekonomiku podniků
  STRANA 8

číslo 1–2/2019 • 7. ledna 2019 • ročník XXVII cena 21 Kč/1 €• předplatitelé 19 Kč/0,80 €

Farmou roku je vinařství

Vítězem 17. ročníku soutěže Farma roku se stalo Vinařství a farma rodiny Valihrachových
 Foto Zuzana Fialová

Téma týdne 1

Téma týdne 2

Novým informacím v zeměděl-
ských oborech byla věnována dvou-
denní mezinárodní konference Ak-
tuální poznatky v pěstování, šlech-
tění, ochraně rostlin a zpracování 
produktů. Proběhla v Brně, kde se 
jí podle informací hlavního pořada-
tele, kterým je Výzkumný ústav 
pícninářský, spol. s r. o., zúčastnilo 
více než 150 odborníků. Konferen-
ce se zabývala suchem, které se 
v posledních letech dostavuje čas-
těji. STRANA 26

 STRANA 13

 STRANA 20

Hovořili 
o novinkách v oboru

Hlavní jarní 
olejninou je mák

Vrátit půdě živiny, 
které jsme jí vzali

Rostlinná výroba

Výživa prasnic před porodem 
a v laktaci byla ústředním tématem 
semináře pro chovatele prasat, kte-
rý uspořádala společnost Trouw 
Nutrition Biofaktory, s. r. o. Na 
dvou místech v republice – na Zám-
ku Křtiny nedaleko Brna a v sídle 
společnosti v Horních Počerni-
cích – vystoupili domácí i zahranič-
ní specialisté na výživu prasat. Kr-
mení v období okolo porodu rozho-
duje o celoživotní užitkovosti pras-
nic.  STRANA 31

Výživa prasnic 
v období porodu

Živočišná výroba

Společnost CIME Pelhřimov je 
známá především širokou nabíd-
kou vyspělé manipulační techniky 
renomovaných značek. Počínaje 
teleskopickými manipulátory Mer-
lo přes nakladače Schäffer či čelní 
nakladače MX a konče těžkými 
kolovými nakladači Hyundai. Zá-
stupce těchto značek si mohli kon-
cem minulého roku prohlédnout 
i návštěvníci 6. ročníku Dnů ote-
vřených dveří CIME s. r. o. v Miro-
vicích. STRANA 34

Malé středisko 
s velkými možnostmi

Zemědělská technika
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Zuzana Fialová

Vítězem sedmnáctého ročníku soutěže Farma roku se letos stalo Vinařství a farma rodiny 
Valihrachových z Krumvíře na Břeclavsku. Na stříbrnou příčku se probojoval statek rodiny 
Hatlákových z Meziboří na Žďársku, bronz náleží farmě Pavla Vokála ze Strážného. Výsledky 
vyhlásili v prosinci minulého roku představitelé Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ) 
v pražském divadle ABC. 
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… umíme to precizně

Precizní zemědělství 
v tématu týdne

Sledujte nás denně na ... Sledujte nás denně na ... 
www.tvzemedelec.czwww.tvzemedelec.cz


