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ZLATÝ KLAS 2019 
 
 
 
Nedílnou součástí Země živitelky je soutěž o nejlepší vystavený exponát Zlatý klas, která probíhá pod 
odbornou garancí Ministerstva zemědělství ČR. Soutěž se stala za dobu  své existence prestižní záležitostí a 
výrobci oceněných produktů tuto soutěž považují za významný přínos pro prezentaci a publicitu svých 
výrobků. Velký obchodní význam pro oceněné firmy je možnost používat diplom a logo Zlatého klasu daného 
roku, a to už od okamžiku vyhlášení výsledků soutěže. Soutěžní exponáty byly i v letošním ročníku rozděleny 
podle svého zaměření do pěti skupin: ROSTLINNÁ VÝROBA, ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MECHANIZACE a 
POTRAVINÁŘSTVÍ a ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL. 
 
 

V roce 2018 bylo přihlášeno 48 exponátů, nejpočetněji  byla zastoupena kategorie potravinářství: 28 
exponátů, kategorie rostlinná výroba: 9 exponátů, kategorie mechanizace: 7 exponátů, kategorie živočišná 
výroba: 4 exponáty. Celkem bylo uděleno 19 ocenění, 3x ocenění ZLATÝ KLAS S KYTIČKOU – o něj soutěží 
nejlepší vybrané exponáty, splňující navíc i náročná ekologická kritéria. 
 

ROSTLINNÁ VÝROBA 
• ZLATÝ KLAS S KYTIČKOU: Ing. Jiří Hermuth - Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. –  
kolekce multifunkčních odrůd béru italského "RUBERIT a RUCEREUS" a čiroku zrnového "RUZROK" do 
extrémně suchých a teplých pěstebních podmínek - odrůdy mají využití také jako suchu odolné meziplodiny, 
jsou právě k suchu tolerantní a hodí se pro pěstování i na chudších půdách 
• Zemědělský výzkum, spol. s r.o. – Odborná kniha: Atlas olejnatých rostlin - představeno je 96  
rostlin, z jejichž semen a případně plodů jsou vyráběny oleje nejen do potravinářského využití 
• Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. – odrůda brambor VALDA – poloraná odrůda 
brambor, má oválné hlízy a je vhodná pro výrobu bramborů a lupínků 
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• Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. – zařízení pro manipulaci se závlahou hadicí - 
technické řešení pro manipulaci se závlahovou hadicí pro kapkovou závlahu jak při jejím zapracování do půdy, 
tak při jejím vytahování 
 

 

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA 
• VNT electronics s.r.o.– fencee power DUO RF PDX50 - generátor ohradníku s výstupním výkonem 5J, 
ovládání na vzdálenost na 10 km 
• Národní hřebčín Kladruby nad Labem – Starokladrubská klisna XARGA – 3 - pětiletá klisna, typická 
představitelka tohoto plemene, klisna je aktuálně připravována k výkonnostním zkouškám, které absolvuje 
v letošním roce 
• Hexpeak s.r.o. – Chytrý kurník - automatická kurníková dvířka Chickdoor - základem jsou kurníková 
dvířka, která v závislosti na denním osvětlení se otevírají a večer zavírají 
 

MECHANIZACE  
• ZLATÝ KLAS S KYTIČKOU: AgriMachines SE– kombinovaný stoj na přípravu půdy Strip Hawk 8 ř. + 
secí stroj 8 ř. - kombinovaný stroj pro přípravu půdy 
• U+M Servis s.r.o. (výrobce: Bernard vab Lengerich Maschinefabrik GmbH) – samochodný krmný vůz 
BvL V-Miy Drive Maximus 17-1S - samochodná míchací krmný vůz s hydrostatickým pohonem pojezdu a 
jednotlivých funkčních částí 
• Agromex s.r.o. – FENDT 942 Vario Profi Plus - kolový traktor, vyniká novým typem motoru, dosahuje 
max točivého momentu při 1100 otáčkách/min 

 

POTRAVINÁŘSTVÍ A ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 
• ZLATÝ KLAS S KYTIČKOU: Eva Veselá - Karlovarské cukrářství – makovec - technologie výroby vyhází 
z tradiční receptury a je předávána několik generací 
• Kitl s.r.o.- Kitl Syrob Okurka BIO – nealkoholický výrobek, charakteristický originální recepturou, 
vhodný pro přípravu osvěžujících limonád, studených nápojů a koktejlů 
• Bohemilk, a.s. – Bohemilk Crème fraîche 1 kg – lahodná zakysaná smetana francouzského typu 
s obsahem tuku 36%   
• ALMAGRANA a.s. – bezlepkový vegan bochník z Maletic – díky svému složení je velmi specifický a 
výjimečný. Bezlepkové sudoviny jsou použity bez chemicky ošetřených ingrediencí 
• VINAŘSTVÍ VALTICKÉ PODZEMÍ - Hibernal 2018 – jedná se o jakostní bílé polosladké víno s 
přívlastkem výběr z hroznů 
• Krajči plus s.r.o.  – Cyrilovy brambůrky hořčicové - bramborové lupínky jsou tence krájené, velmi 
dobře propečené, použitá technologie zajišťuje křehkost a čerstvost 
• Bohemia Olej s.r.o.– Bohemia Olej Dýňový - vyznačuje se vysokou kvalitou a je lisován za studena 
• Pivovar Bizon (Robert Beneš) – Bizon Nostalgie 77 12° světlý ležák - světlý spodně kvašený ležák, 
původní receptura sahá do roku 1977 
• HEMP-PRODUCTION CZ, s.r.o – konopné cereální zlaťáčky s chilli - pečený cereální výrobek s 
loupanými konopnými semínky 
 
 

 
 
 
 
 



3 
 

PRAKTICKÉ INFORMACE 

  
www.zemezivitelka.cz 
Výstaviště České Budějovice a.s. 

Husova 523/30, 370 05 České Budějovice 
email: info@vcb.cz 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE: 

předseda představenstva:  Ing. Mojmír SEVERIN 
obchodní ředitelka:    Bc. Eva JÍLKOVÁ, DiS., email: jilkova@vcb.cz  
informace Zlatý klas:   Mgr. Michaela KALIANKOVÁ, tel: +420 770 142 692 
     email: kaliankova@vcb.cz 
 
termín konání:     22. – 27. srpna 2019 
otevírací doba:    čt – po  9:00 – 18:00 hodin  

út  9:00 – 17:00 hodin  
 

tiskové středisko, PAVILON Z 
čt – po 9:00 – 17:00 hodin 
út 9:00 – 15:00 hodin 
 

online vstupenka:    zakoupení přes prodejní síť TICKETSTREAM  
  
 
fotografie ke stažení:   https://www.vcb.cz/areal-vystaviste/ke-stazeni.html 
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