
news le t ter

prosinec│2016S Z I F

Představuje se Kozel Ovozel
str. 6 

Oživlé kapličky
str. 7 

Tři otázky na téma les 
str. 8 

Reportáž z úlu 
str. 9  

Kvalitní potraviny
str. 11

Rozhovor: 

Jan Bašek, LPIS
str. 3  

Rozhovor: 

 Jan Bašek, LPIS
str. 3  



Editorial Obsah vydání 

VYDÁVÁ JAKO DVOUMĚSÍČNÍK
Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, Praha 1
ŠÉFREDAKTOR
Pavel Klempera
REDAKČNÍ RADA
Pavel Klempera, Vladimíra Nováková, Lucie Kaletová, Petr Cenker
GRAFIKA/SAZBA
Petr Cenker

infolinka

222 871 871

info@szif.cz

Vážení čtenáři, 

využívám tohoto vánočního 
období a obracím se na Vás 
prostřednictvím prosincové-
ho čísla Newsletteru Státního 
zemědělského intervenčního 
fondu. 
Věřím, že v adventním období 
naleznete chvilku ke zhodno-
cení celého roku. Pokud jste 
našimi klienty, příjemci někte-
rých ze zemědělských podpor, 
snad se v tomto bilancování 
objevíme také. V případě, že 
jste splnili všechny zákonné 
podmínky, na Váš účet do-
putovaly nebo ještě doputují 
dotační peníze. Celkově za 
letošek vyplatíme více než 
30 miliard Kč. Celý proces 
administrujeme od podání 
žádostí, přes kontroly až k pří-
kazu k platbě. Naplňujeme 
tím naše poslání – pomáhat 
českému zemědělství. 
Těší nás, že výsledky této 
podpory z prostředků EU, ale 
i národních zdrojů, začínají 
být na našem venkově vidět 
doslova na každém kroku. 
Úroveň hospodaření a péče 
o krajinu se nepochybně vý-
razně zvedá, zároveň s životní 
úrovní lidí. 
Přeji klidné prožití vánočních 
svátků a úspěšný nový rok.

Martin Šebestyán 
ředitel SZIF
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„MÍT MAJETEK 
ZNAMENÁ STARAT SE,“

Zemědělci žádající o dotace, 
a těch je dost, vědí, co je LPIS. 
Možná však netuší, co přesně 
znamená zkratka v názvu a na 
jakém principu LPIS pracuje. 
Jde o Land Parcel Identification 
System, česky systém identifikace 
zemědělských pozemků. LPIS je 
unikátní zásobárna dat o zeměděl-
ských pozemcích. Je taky evidencí 
využití půdy podle uživatelských 
vztahů. GIS je princip, na kterém 
pracujeme: Geografický informač-
ní systém. Zná ho vlastně každé 
dítě, které se prokliká na jakéko-
liv mapy. GIS není jen obyčejná 
databáze, má geografickou složku, 
funguje v něm propojení prosto-
rových a atributových dat. Když 
to zlidštím, na mapě kliknu na 
restauraci a dostanu se k atribu-
tovým datům: její název, jídelní 
lístek, otvírací doba. Když kliknu 
v LPIS na nějaký pozemek, do-
zvím se zcela obdobně, kdo na 
něm hospodaří, jakou má výměru, 
svažitost a podobně. Takto velmi 
zjednodušeně funguje GIS.

Správcem LPIS je Ministerstvo 
zemědělství, farmáři jsou 
však v kontaktu s platební 
agenturou SZIF. Pro někoho 
je to možná matoucí. Jaké 

jsou kompetence těchto dvou 
institucí vzhledem k LPIS? 
Správcem LPIS je skutečně Mini-
sterstvo zemědělství, jak říkáte. 
SZIF je ze zákona pověřen, aby 
aktualizoval určitou část těch dat. 
Ale je to zrovna ta část, která 
je z pohledu dotací podstatná, 
mluvím hlavně o evidenci půdy. 
Zemědělci mají ohlašovací po-
vinnost a podle toho my LPIS 
aktualizujeme. Například farmář 
se rozhodne změnit zemědělskou 
kulturu. Nebo se půda změní ve 
stavební parcelu. Změnu nám 
musí ze zákona ohlásit. Pak exis-
tují mimořádné aktualizace. Česká 
republika je rozdělena na dvě části 
a každý rok se letecky nasnímkuje 
jedna z nich. Velkou část letecké 
dokumentace platí Ministerstvo. 

Současně s vložením leteckých 
snímků provádíme vždy mimořád-
nou aktualizaci údajů.

Ti, kdo farmaří s pomocí 
dotací, vědí, že registrace 
v LPIS a aktualizace údajů 
je nutnou podmínkou, aby 
mohli podat žádost. To je dáno 
Evropskou unií a zákonem 
252/1997 sb. ČR. 
Vy jste našprtaná! 

Snažila jsem se. Tak tedy, ve 
stručnosti: Co všechno by se 
mělo do LPIS ohlašovat? 
Do LPIS patří jednak evidence 
půdy, což jsou právě zemědělské 
pozemky, dále evidence ekologic-
ky významných prvků a evidence 
objektů. To jsou budovy, v nichž 

… říká Jan Bašek, ředitel Odboru LPIS a GIS Státního zemědělského intervenčního fondu. 
Činnost tohoto odboru je pevným základem pro farmáře, kteří žádají o dotace. Bez registrace 
v LPIS by to totiž nebylo možné. I když na jeho bedrech leží složitá problematika, promluvil 
o ní s námi se svým typickým humorem.
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se chovají zvířata. Smysl eviden-
ce objektů může být ten, že když 
například vypukne nějaká epide-
mie mezi zvířaty, stát je schopen 
udělat podle evidence opatření, 

aby se nákaza nešířila dál. To je 
jen příklad, existují různé způso-
by využití. U evidence ekologicky 
významných prvků nepotřebujeme 
součinnost farmářů, tu si děláme 
sami. Na ni se ohlašovací povin-
nost nevztahuje. Patří sem třeba 
krajinné prvky, což může být mez 
nebo skupina dřevin. To umíme 
docela dobře identifikovat sami. 
Ovšem kdokoliv nám může dát 
podnět k evidenci nového prvku.

Co když jsem zemědělec s pra-
videlnou sklizní, beru dotace 
a jednoho dne se rozhodnu, že 
„na podzim prodám kravku, na 
jaře už nezasiju…“ Vzpomínáte 
na pana Kemra ve filmu Na sa-
motě u lesa – dokdy mám dát 
vědět a jak? 
Teoreticky tehdy, když přestanu 
užívat zemědělskou půdu. Prak-
ticky se to stává, když tu půdu 
začne užívat někdo jiný. Neplatí 
ovšem úmysl, ale reálná změna. 
Ohlásit změnu můžete osobně na 
příslušném pracovišti SZIF, písem-
ně nebo elektronicky na Portálu 
Farmáře. 

Co když jako majitel země-
dělské půdy zjistím, že někdo 
hospodaří na mém poli, které 
jsem nechával ladem, a to bez 
mého vědomí? 
Půda ladem je registrovaná jako 
každá jiná zemědělská půda. Je to 
jeden z druhů zemědělské kultu-

ry, úhor. Ale na to se asi neptáte. 
Pokud tam hospodaří jiná osoba, 
měla by se registrovat v LPIS 
a samozřejmě mít s vlastníkem 
pachtovní smlouvu. Pokud pacht 

neexistuje, pak jako vlastník po-
zemku dám podnět  SZIFu. SZIF 
ze zákona musí zahájit řízení, do-
jde k přezkumu právních důvodů 
užívání, což jsou třeba pachtovní 
smlouvy a podobně. Někdy si 
vlastník myslí, že činnost vykoná-
vá někdo neoprávněně, a může se 
mýlit. Lidé totiž občas nemají po-
řádek ve vlastnických a nájemních 
vztazích. Pak nastává poměrně 
zdlouhavý proces, jehož nevýho-
dou je, že po celou dobu šetření 
jsou jakékoliv dotace zastaveny. 
Vlastník má díky nám nástroj, aby 
zařídil, že „vetřelci“ na pozemek 
nebudou dál poskytovány dotace. 
To umíme. Ale samozřejmě nemů-
žeme nikoho vykázat z pozemku. 

To musí udělat složky, které tuto 
pravomoc mají. Ve chvíli, kdy si 
nárok dělají dva farmáři, jeden 
nelegálně, druhý legálně, Fond 
prošetří tzv. „sporné řízení“. Pak 
je půda zaevidována na toho, kdo 
má právo ji užívat, pokud oni sami 
nedojdou k nějaké dohodě. Pod-
mínkou je samozřejmě to, že na 
pozemku opravdu hospodaří. To je 
naprosto zásadní. 

Existují pokusy registraci půdy 
v LPIS nějak zneužívat? 
LPIS nejde moc zneužít. Regist-
rovat změnu neznamená ji lega-
lizovat. Nikdo si nesmí myslet, 
a to říkám jako příklad, že pokud 
by třeba někdo v CHKO rozoral 
nějaký cenný travní porost, lega-
lizoval by svou aktivitu nahláše-
ním do LPIS. Následky si ponese 
v každém případě sám, i když se 
registroval.

Mám souseda, který chtěl začít 
využívat louku k zemědělským 
účelům, ale někdo cizí na ní 
postavil maringotku, ohniš-
tě, hranice dříví, prostě malý 
tábor. Může se i tento majitel 
opřít o LPIS? 
Problém je jinde než v registraci 
půdy. Někdo nakládá neopráv-
něně s mou věcí. Dám příklad: 
Kdyby mi někdo ukradl auto, taky 
mi nepomůže pracovník z regis-
tru vozidel. Musím to nahlásit na 
policii. My pouze evidujeme něja-
kou skutečnost. A tyto údaje jsou 
dostupné, třeba ve veřejné aplika-
ci LPIS. Pokud se však ukáže, že 
vetřelec je skutečně na pozemku 
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neoprávněně, zákonné kroky musí 
vyvolat majitel. 

Nedávno jsem ujela deset 
kilometrů polní cestou, kte-
rá končila v oranici. Míjeli mě 

naštvaní cyklisti, kteří na tom 
byli stejně. Mám šanci v tako-
vém případě něco dělat? 
A co byste chtěla dělat? Vrátit se!

Já bych chtěla, aby tam ta 
cesta zase byla. Mohu v LPIS 
získat data, o která se mohu 
při jednání opřít? 
Data poskytneme, ale vaším part-
nerem asi nebude ten, kdo hos-
podaří na ploše, ale obec, která 
spravuje tyto pozemky, případně 
Státní pozemkový úřad. Nespadá 
to do kompetence LPIS.

Mohu si najít, zda je v LPIS 
hlášená změna… 
V LPIS najdete, kdo plochu ze-
mědělsky užívá. Tedy kdo cestu 
pravděpodobně zaoral. Máte i další 
zdroje – všechny mapy na netu. 
Samostatnou kapitolou je katastr 
nemovitostí. Některé katastrál-
ní parcely se tváří na katastrální 
mapě jako cesta. Je třeba si uvě-
domit, že mnohdy katastr svým 
způsobem odráží stav, který byl 
reálný třeba za první republiky. 
Katastr řeší vlastnictví, ne skuteč-
né užívání. Tam, kde dřív vedla 
cesta mezi políčky, okolo byly 
stromy a sem tam boží muka, je 
dnes jeden velký lán pole. Po-
zemky i s cestami se pronajímají 
zemědělcům zcela běžně, běžné 
je i to, že se zaorají, záleží na té 
obci, jestli tam tu cestu chce nebo 

ne. LPIS pravidelně aktualizujeme 
a vycházíme ze skutečného užívá-
ní. Informace, o které se lze opřít, 
najdete u nás dost podrobné. Po-
kud obec řekne: „To je v pořádku, 
my pronajímáme pozemek včetně 

cesty,“ pak s tím nemůžeme dělat 
z naší strany nic.

Co byste doporučili farmářům 
jako nejdůležitější věc 
do budoucna? 
Cítím velmi bolavé místo: Uživa-
telská práva. Je nutné mít pořádek 
v agendě právních důvodů užívání. 
Z nedbalosti někdy plyne farmá-
řům spousta komplikací. Příklad: 
Babička kdysi pronajala pole, 
umřela a potomci znovu pronajali, 
protože nevědí o staré smlouvě. 
Pokud se obrátí na SZIF, my zahá-
jíme šetření a veškeré dotace se 
zastaví, dokud se situace nevy-

řeší. Na to může leckdo ve svém 
podnikání doplatit. Majetek zava-
zuje. Vlastníci si musejí uvědomit, 
že je jejich zodpovědností, aby v 
tom měli přehled. Pokud vlastním 
půdu, je to podobné, jako když 
vlastním dům nebo byt. I o půdu 
je třeba se aktivně starat a za 
vlastníka to nikdo neudělá. Mít 
majetek znamená mít i starosti.

Nehrozí vám nemoc z povolá-
ní? Můžete se ještě projít mezi 
poli, aniž byste přemýšlel, zda 
to mají zemědělci správně re-
gistrované? 
SZIF aktualizuje LPIS dva roky, za 
tu dobu jsem si ještě ten pracov-
ní zlozvyk nestihl vytvořit. Zatím 
dobrý. Před érou LPIS jsem roky 
pracoval s problematikou kontrol, 
přesto se do relaxačního režimu 
umím přepnout velmi rychle. Mám 
mezi kolegy přátele ze SZIF, a ti 
se na dovolené nedokážou jen tak 
kochat, ale sledují pole, louky, 
druhy plodin, jak se tam hospo-
daří, jak se farmářům daří, jaká 
je úroda a vlastně mají mozek 
nastavený na pracovní chod. Ale 
abych se přiznal, jednou se mi 
to stalo: Byl jsem v Rumunsku 
na horách na túře a tam se pásly 
ovce. Pronikaly hluboko do skal 
a útesů – napadlo mě, jak jejich 
LPIS registruje půdu, kde se ty 
ovce pasou. Ovce si jdou, kam 
chtějí, čára nečára, LPIS je neza-
jímá. To je jediný případ, kdy mě 
něco takového napadlo. 

Připravila Lucie Kaletová
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APLIKACE SLOUŽÍ K PROPAGACI 
PROJEKTU OVOCE A ZELENINA 
DO ŠKOL
Jeho cílem je boj proti nadváze 
školáků a zvýšení spotřeby ovoce 
a zeleniny. Obezita dětí je alar-
mující. Málo pohybu, přejídání 
se, nebo naopak nedodržování 
pětichodového denního jídelního 
režimu, který vede k tomu, že děti 
honí mlsná a „dojídají“ se nevhod-
nými potravinami. Ovoce a zeleni-
nu dostávají v rámci projektu žáci 
prvního stupně základních škol 
zdarma. 

O ZDRAVÉ SVAČINKY JE ZÁJEM 
Svědčí o tom následující počty: do 
projektu, který v České republice 
běží už osmým rokem, je zapo-
jeno přes 90 procent všech zá-
kladních škol, tedy téměř 4 tisíce, 
a více než půl milionu žáků.

NOVÁ APLIKACE JE URČENA 
PŘEDEVŠÍM PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
A to nejen pro ty, kteří jsou do 
projektu Ovoce a zelenina do škol 

zapojeni. Vítáni jsou i starší žáci 
a rodiče, protože na oprášení 
vědomostí není nikdy pozdě. Děti 
mohou hravou formou odpovídat 
na kvízové otázky, plnit úkoly, 
jako například vysazovat stromy 

a starat se o ně. Kozel Ovozel do 
svého traktůrku sbírá plody za 
správné odpovědi dětí a s plným 
nákladem pak míří do školy po 
cestě plné zatáček. Traktor se 
ovládá klikáním na levou nebo 
pravou polovinu displeje. Místo 

kozla můžou do školy odvézt ná-
klad samy děti formou bodované 
minihry. „Vousáč“ Ovozel se snaží 
žáky vtáhnout do hry, motivovat 
je k vyšší spotřebě ovoce a zeleni-
ny a rozšířit povědomí o účincích 
konzumace čerstvého ovoce a ze-
leniny jako součásti každodenního 
stravování.

SNAŽÍME SE JÍT S DOBOU
Ať už si myslíme, že s mobilní-
mi aplikacemi mohou děti ještě 
počkat, trend nezastavíme. Mobily 
a tablety k cílové skupině školáků 
patří. Dnes už téměř neodmyslitel-
ně. Snažíme se proto jít s dobou 
a nasměrovat děti k tomu, aby 
ony výdobytky moderní doby po-
užívaly smysluplně. Nová aplikace 
je kombinací edukace a zábavy, 
tedy ve stylu „škola hrou“, jak už 
propagoval J. A. Komenský. Věří-
me, že se školákům bude líbit.

Aplikace je ke stažení na portálech 
Google Play, App Store. Více 
informací najdete zároveň na 
www.ovocedoskol.szif.cz.

Vánoce jsou za dveřmi. Státní zemědělský intervenční fond v roli Ježíška nadělil 
školákům něco zábavného a poučného zároveň. 13. prosince spustil novou mobilní 
aplikaci, která pomůže žákům prvního stupně prohloubit si vědomosti o ovoci, 
zelenině a zdravém stravování. Kamarádským průvodcem je kozel Ovozel. Vousatý 
kozel je v našich končinách hodně oblíbený, vzpomeňme na název hradu nebo značku 
piva. Tím spíš určitě potěší i děti.
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„RÁD BYCH 
SE VÁM 
PŘEDSTAVIL.“

„KOZEL OVOZEL JMÉNO MÉ.“

http://www.ovocedoskol.szif.cz


Jsou duší obce: kapličky, boží muka, sochy českých patronů, kříže a zvonice. Za totalitní 
éry nepovšimnuté a chátrající, v posledních dvaceti letech opravované místními hasiči 
nebo sousedy – prostě z lidské dobré vůle. Díky dotačnímu programu Udržování a obnova 
kulturního dědictví venkova Ministerstva zemědělství poslední rok drobné sakrální stavby 
ožívají. 

OŽIVLÉ KAPLIČKY
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V NOVÉM
Teď o Vánocích se budou v lec-
kterých venkovských kaplích 
sloužit mše. Můžeme při nich 
spatřit typický kolorit: K malému 

oltáříku se vejde právě jen kněz, 
na lavicích pod širým nebem se 
navzájem zahřívají babičky, sou-
sedé a rodiny s kočárky a dětmi. 
Na oltáři a na zemi kolem kaple 
hoří svíčky. Dveře těchto malých 
svatostánků se otevírají jen dva-
krát do roka – o pouti a o Váno-
cích. Díky iniciativě Ministerstva 
zemědělství budou tyto události 
v mnoha obcích ještě slavnostněj-

ší, protože se budou odehrávat ve 
zrekonstruovaných kaplích. 

SLOVO MINISTRA 
Co o tom řekl během plánování to-
hoto projektu ministr zemědělství 
Marian Jurečka? „Záměrem pro-
gramu je údržba a obnova stáva-
jících kulturních prvků venkovské 
krajiny, které neslouží osobnímu 
užívání, ani se v nich nepodniká, 
ale jsou tradiční součástí venkova. 
Jejich obnova přispěje ke zvýšení 
atraktivity venkovského prostředí 
a zároveň podpoří cestovní ruch 
v regionech.“

VÝSLEDKY PROGRAMU 
A jaké je skóre po roce dotací na 
opravy? Z celkem 862 schválených 
žádostí v rámci celého programu, 
bylo v podprogramu 16A požá-
dáno o opravu 897 objektů typu 
kaplička, zvonička, boží muka, 
sochy, smírčí kříže, hřbitovní zdi, 
kostely a další za více než dvě stě 
milionů korun. K 5. prosinci 2016 
proplatilo Ministerstvo zeměděl-
ství již přes 395 žádostí s částkou 
přesahující 107 milionů korun. Do 
poloviny prosince 2016 postupně 

MZe proplatí všechny zbylé žádos-
ti. Ve více než sedmi stech obcích 
se mohou chlubit obnovenou kaplí, 
křížem či sochou.
V příštím roce bude tento projekt 
pokračovat. Srdce venkova je totiž 
v polích a farmách, ale jeho duše 
je v kaplích a kostelích. Je dobré si 
to v tuto roční dobu připomenout.



Paní Monika Neshybová pracuje již téměř 20 let v Lesích města Brna a má na starosti 
jejich dobré jméno, to jest propagaci, a také vše kolem dotací. Dnes nám odpoví na pár 
zimních otázek.

TŘI OTÁZKY NA TÉMA LES
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ZDÁ SE, ŽE V ZIMĚ LES SPÍ. JE TO 
PRAVDA NEBO KLAM?
Zima je období, kdy by měla pří-
roda odpočívat a nadechnout se 
před dalším jarem, kdy musí zase 
vynaložit všechnu svoji energii na 
další vývoj. Je to také období, kdy 

by měl mráz potrápit lesní škůdce 
a přirozenou cestou vyřadit slabé 
jedince. Někteří živočichové toto 
období řeší zimním spánkem, jiní 
odlétají do teplých krajů a pro 
ostatní je to velká zkouška fyzické 
připravenosti. Lesník musí také 
ochránit stromky před okusem 
a následným vytloukáním. Strom-
ky se natírají a nebo zaplocují, 
proti vytloukání se jako prevence 
dávají ke stromkům rozsochy. 

ZIMA JE PRÝ PRO LES IDEÁLNÍM 
TĚŽEBNÍM OBDOBÍM. PROČ JE TO 
TAK? 
V zimě se provádí zejména úmysl-
né těžby, a to z několika důvodů. 
Jedním z nich je, že stromy obsa-
hují minimum mízy, míza má nízký 
obsah cukru a škrobů a pokácené 
stromy jsou více odolné proti dře-
vokazným houbám. Při vysychání 
toto dřevo méně praská, protože 
obsahuje méně vody. Dalším dů-
vodem je skutečnost, že v období, 
kdy je zem zamrzlá, se při lesní 
dopravě a manipulaci minimálně 
ničí lesní cesty a ani povrch lesní 
půdy není poškozován. Současně 
sníh chrání jak povrch lesní půdy, 
tak i přirozené zmlazení, které je 
schováno a ochráněno před po-
škozením.

MAJÍ V ZIMĚ LESNÍCI DOBU 
ODPOČINKU – NEBO SE MUSEJÍ 
ČINIT? 
V období od podzimu do konce 
roku je pro lesníka více práce než 
v letním období. Probíhají úmysl-
né těžby včetně výřezu vánočních 
stromků, organizují se naháňky na 
odstřel zvěře včetně individuálních 
lovů, protože na sněhu je snaz-
ší zvěř vidět a zjistit počet kusů. 

Zimy bývají často krátké a bez 
sněhu, takže je nutné rychlé pro-
vedení úmyslných těžeb. Pro zají-
mavost: těžba vánočních stromků 
probíhá jen v mladých porostech 
tak, aby byl les rozvolněn a byl 
vytvořen ideální prostor pro stá-
vající jedince. Vánoční stromky 
se dnes však pěstují hlavně na 
plantážích, protože požadavky 
odběratelů na vzhled stromku se 
neustále zvyšují a stromky z lesa 
tato kritéria nesplňují. Zakoupe-
ním vánočního stromku tedy les 
není nijak ničen. 

Fotografie zde i na titulní straně:
Monika Neshybová Lesy města Brna



REPORTÁŽ Z ÚLU 
Jakmile se úly zazimují, stávají se pro laiky malou záhadou. 
Včelky jsou jako VIP skryté před zraky veřejnosti. Co dělají 
uvnitř, nikdo kromě včelařů netuší. 
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TAJEMNÝ ŽIVOT VČEL 
Do něho nás nechal nahlédnout 
zkušený včelař Jiří Kocourek ze 
Lhoty u Vsetína. Od něho víme, že 
po zakrmení včelstva koncem léta 
nezůstávají včely na rámcích, ale 
spojí se do roje. V tomto uskupe-
ní přežívají zimu, „vyrábí“ si totiž 
teplo, takže i při největších mra-
zech mají uprostřed tělesa přes 
30 °C. Matku i sebe sytí z krmiva, 
kterým je včelař na zimu zakrmil. 

TRUBCI JSOU NADBYTEČNÍ 
Z této potravy už nic nemají. Na 
konci léta je totiž včely vyženou 
z úlu a ponechají je svému osudu, 
tedy smrti. Když se takto zbaví 
zbytečných krků, roznesou a uloží 
si krmení do plástů a začnou tvořit 
co nejkompaktnější roj. 
Na sklonku zimy musejí absolvo-
vat takzvaný prolet, aby se zbavily 
výkalů, na ten si ovšem troufnou 
tak při 12 °C.

JÍDLO A PEŘINY  
To vše se musí včelstvu 
poskytnout. Zimu totiž přežije 
tak úspěšně, jak dobře je včelař 
připravil. Za prvé je nutné ubrat 
nástavků (jde o určité „patro“ 
úlu, které lze přidat či odebrat), 
zpravidla se přezimuje na dvou. 
To je dáno silou včelstva. Pak se 
zakrmuje. Pan Jiří Kocourek krmí 
cukerným roztokem a dopřeje 
včelám asi 15 kg cukru, podotýká, 
že jiní včelaři dávají i 22 kg. Pak je 
nutné včely zateplit shora, proto 
Jiří dává nad včely fólii a na ni 
ještě polystyrenovou desku nebo 
speciální polštáře, které umístí 
nahoru do prázdného nástavku.

OPEVNĚNÍ 
Musí také zúžit česno, což je včelí 
„vchod“ do úlu, aby nedocházelo 
k vykrádání potravy „zloději“ – 
včelami z jiných úlů, vosami nebo 
sršni. Na česno se dává ještě 

ZEMĚDĚLSKÁ DATA 
Z KOSMU
V listopadu proběhla v SZIF 
prezentace slovinské 
společnosti Sinergise 
s projektem Sentinel Hub – 
cloudovou webovou službou 
využívající data z programu 

Copernicus a družic 
Sentinel. Projekt umožňuje 
široké veřejnosti procházet 
a analyzovat velké objemy dat 
z dálkového průzkumu Země. 
Například plodiny je možno 
určit s přesností nad 80 %.

MARS
Ve dnech 24. a 25. listopadu 
se v Lisabonu uskutečnil 
22. ročník konference 
MARS. Zkratka ukrývá 
název projektu Monitoring 
Agricultural ResourceS, 
který pro Evropskou komisi 
zajišťuje informace o stávající 
zemědělské produkci. 
Letošní ročník konference 
byl zaměřen na zkušenosti 
platebních agentur členských 
států s Integrovaným 
administrativním a kontrolním 
systémem (IACS). Zástupci 
SZIF zde představili 
prezentaci na téma využití 
družic Sentinel pro účely 
IACS. Zároveň zde získal 
plakát, doprovázející naši 
prezentaci, ocenění Best 
Poster Presentation.  
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mřížka, to aby se do teploučkého 
„hotelu“ plného jídla nenastěhoval 
na zimu „neplatící nájemník“ – 
hraboš nebo rejsek. Někteří včelaři 
dají kolem úlu i sítě kvůli ptákům, 
aby se do úlu nedobývali. 

VČELÍ TELEFON 
Vrtalo nám hlavou, jak včelař kon-
troluje, zda jsou včely uvnitř úlu 
v pořádku. Pan Jiří nám prozradil 
svůj trik: Jeden konec umělohmot-
né hadičky si dá do ucha a druhý 
konec strčí do česna. Pokud slyší 
šum a bzukot, včelstvo žije. Více 
není radno včelky rušit, aby se ne-
rozlezly po úle a nedostal je chlad. 
Koncem zimy musí sebrat z podlo-
žek „měl“ (zbytky víček z plástů, 
prostě vyhozené „pokličky“ od 
snědeného jídla) – a ten posílá na 
vyšetření proti varroáze. A proto-
že má pan Kocourek úly v oblasti 
postižené včelím morem, test se 
udělá i na tuto chorobu. 

OTEC A SYN 
Pan Jiří využívá dotace pro 
technickou pomoc, pořídil si 
například medomet za padesát 
tisíc a obdržel příspěvek kolem 
12 tisíc. Jeho tatínek, také včelař, 
dostal na stejný medomet dokonce 
18 tisíc. Hodil se i vařák na tavení 
vosku zhruba za 25 tisíc, na 
který obdržel příspěvek v téměř 
poloviční hodnotě. 

DOTACE PŘEDSTAVUJÍ 
VÝZNAMNOU POMOC
Rád nám svěřil, že dotace 
poskytnuté prostřednictvím 
platební agentury SZIF jsou 
významnou pomocí. Chválí 
dotace na chov matek, léčení, 

kočování, lektorskou činnost 
a podobně, podle něho je totiž 
potřeba včelařství u nás povzbudit 
všemi způsoby. Oceňuje i finanční 
podporu začínajícím včelařům, 
třeba na pořízení úlů. 

PENÍZE Z DOTACÍ TAKÉ LÉČÍ
Vzhledem k tomu, že v rámci 
prostředků na léčení podporuje 
SZIF také pořízení fumigací 
a aerosolů, například Varidolu, 
pomáhá vlastně včelám přežít 
i zimu. Rád by vzkázal těm, kteří 
by to chtěli s včelařením zkusit: 
„Nebojte se, stojí to za to! Spojte 
se s místním svazem včelařů 
a jeho prostřednictvím oslovte 
SZIF. Včelaření je krásné.“ 

My ze SZIF už jen přejeme všem 
včelařům klidnou a bezpečnou 
zimu a svěží probuzení do nového 
jara.

CENA EFFIE
Program KVALITNÍ EVROPSKÝ 
VÝROBEK, na jehož realizaci 
se SZIF spolupodílí, obstál 
v prestižní soutěži EFFIE 
o nejefektivnější reklamu. 
Začátkem listopadu  obsadil 
stříbrnou příčku v kategorii 
„Kampaně veřejné správy“. Je 
zaměřen na podporu potravin 
s Chráněným označením 
jako například špekáček, 
lovecký salám či Olomoucké 
tvarůžky. 

90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
KNIHOVNY ANTONÍNA 
ŠVEHLY
Od 27. 10. do 30. 11. 
vyvrcholily oslavy Knihovny 
Antonína Švehly výstavou 
v Domě zemědělské osvěty 
v Praze. Za 90 let služby 
zemědělské veřejnosti 
shromáždila knihovna více než 
1,2 milionu svazků. Bylo zde 
možné zhlédnout skutečné 
unikáty, například vzácný 
Mattioliho herbář z roku 1562. 
Konala se zde také slavnostní 
konference.

DALŠÍ MIMOŘÁDNÉ 
PODPORY
Od 15. do 25. 11. podávali 
chovatelé prasnic a dojnic 
žádosti na další mimořádné 
opatření zlepšující současnou 
situaci v živočišné výrobě. 
Mezi žadatele bude rozděleno 
559,2 milionu korun. Podpora 
je určena všem, kteří evidují 
k 30. 9. 2016 alespoň 3 
prasnice nebo 3 dojnice 
v registru zvířat a splnili jeden 
ze závazků stanovených pro 
danou dotaci, a to zvlášť pro 
chov dojnic a zvlášť pro chov 
prasnic.



MEDOVÁ SNÍDANĚ MĚLA ÚSPĚCH 
Čtyřicet škol se letos přihlásilo do 
projektu Ministerstva zemědělství 
a Českého svazu včelařů „Medová 
snídaně 2016“! 

Děti si pochutnaly na medu, který 
získal ocenění Regionální potravi-
na – a nejen to, také na čerstvém 
chlebu s některou zavedenou 
značkou kvality přímo z regionu. 
Na programu však nebyla jen 
ochutnávka. Dále si děti mohly 
vyzkoušet práci včelaře včetně 
včelařského pracovního obleku 
a dozvěděly se leccos zajímavého 
o medu. Cílem bylo rozšířit mezi 
dětmi povědomí o zdravém stra-
vování, práci včelařů a životě včel. 
Děti se bavily a chutnalo jim.

RODINA KLASA SE ROZRŮSTÁ 
Stejně jako v minulých letech 
proběhlo na Žofíně slavnostní 
předávání certifikátů KLASA. 
Konalo se 6. prosince, na 
sv. Mikuláše, přesto je 
nerozděloval Mikuláš. Z rukou 
ministra zemědělství Mariana 
Jurečky a ředitele Státního 
zemědělského intervenčního fondu 
Martina Šebestyána je převzalo 
celkem šest producentů. Nejvyšší 
zastoupení jsme zaznamenali 
v kategorii „Mléko a mléčné 
výrobky“. V současné době je 
značkou KLASA označeno už 1 042 

výrobků od 219 výrobců. 
Můžete si tedy dělat chutě na nově 
oceněné výrobky, kterými jsou:

Podřipská majonéza  
Výrobce: Procházka, a. s.
Podřipská majonéza obsahuje až 
85 % řepkového oleje, který spolu 
s vysokým obsahem čerstvých 
tekutých vaječných žloutků dává 
majonéze její nezaměnitelnou chuť 
a krémovitou konzistenci.

Farmářský jogurtový nápoj 
bílý, Farmářský jogurtový 
nápoj černý rybíz  
Výrobce: FARMERS spol. s r.o.
Oceněné farmářské jogurtové 
nápoje jsou vyrobeny z čerstvého 
kravského mléka pocházejícího 
z vlastního chovu plemene Čestr. 
Díky šetrnému zpracování ve 
farmářské minimlékárně si mléko 
uchovává všechny prospěšné 
živiny a obsahuje přirozený podíl 
smetany.

Syrovátka tvarohová 
hlavnická, Copánek 
hlavnický, Zákys hlavnický 
farmářský  
Výrobce: Zemědělské 
a obchodní družstvo Hlavnice
Jedním z nově oceněných 
produktů je Syrovátka tvarohová 
hlavnická. Jedná se o lahodný 
kysaný nápoj, vyhledávaný pro 

KVALITNÍ POTRAVINY
Ministerstvo zemědělství spolu s agenturou SZIF pečuje o to, 
aby spotřebitelé měli informace o značkách kvality neustále 
na dosah. Vždyť jíst čerstvé a poctivé jídlo je to nejlepší, co 
si můžeme pro sebe a svou rodinu přát. A protože ve světě 
kvalitních potravin se stále něco děje, pojďme se podívat na 
ty největší hity. 
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DOBROČINNÝ VÁNOČNÍ 
JARMARK
Zaměstnanci SZIF uspořádali 
již počtvrté vlastní dobročinný 
bazárek. Každý přispěl 
tím, co umí nebo co má 
hezkého nazbyt. Domácí 

buchty a koláče, zavařeniny, 
hand made šperky, obrázky 
a aranžmá i starší oblečení, 
které ještě někomu dobře 
poslouží. 13. prosince přišlo 
něco hezkého koupit mnoho 
zaměstnanců SZIF. Výtěžek 
byl už tradičně poslán 
nevidomým dětem.

ROZPOČET SZIF NA ROK 
2017
V příštím roce bude SZIF 
hospodařit s částkou 38 
miliard Kč. Nejvíce peněz 
ve výši 23,2 miliardy Kč 
je určeno opět na výplaty 
přímých plateb. 
Na PRV je v příštím roce 
vyčleněno 11,4 miliardy Kč, 
na Společnou organizaci trhu 
1,4 miliardy Kč.

KOMPENZACE ZA JARNÍ 
MRAZY
Od pondělí 28. 11. do pátku 
9. 12. 2016 přijímal Fond 
žádosti ovocnářů na zmírnění 
škod způsobených mrazy 
v dubnu 2016 na letních 
druzích ovoce. Jednalo 
se o podprogram M1.1. 
Žádosti na podprogram 
M.1.2. (jablka a hrušky) 
se budou přijímat od 3. do 
13. dubna 2017. Celkem je na 
oba podprogramy vyčleněno 
133 milionů korun.

BENEFITY NA FACEBOOKU
V albu fotek na profilu SZIF 
se nyní nachází nové album 
s názvem KARIÉRA, které 
vtipným a přehledným 
způsobem doplňuje naši 
novou záložku pracovních 
míst. Najdete v něm přehled 
benefitů, které SZIF nabízí 
svým zaměstnancům. Možná 
zláká právě vás!
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své všestranné dietetické účinky. 
Copánek hlavnický je ručně 
zpracovaný pařený sýr a spolu se 
Zákysem hlavnickým farmářským 
je vyroben z plnotučného 
mléka dojnic z vlastního chovu 
společnosti.

Afráček švestková náplň 
Výrobce: JH GROUP, 
spol. s r. o.
Afráček švestková náplň má 
vysoký obsah ovoce a díky 
praktické tubě jej lze velmi snadno 
nanést bez použití nože na pečivo.

Bezlepkové medové kuličky 
Marlenka, Bezlepkový medový 
dort Marlenka s vlašskými 
ořechy, Medová roláda 
Marlenka s borůvkami 
Výrobce: MARLENKA 
international s.r.o.
Společnost Marlenka se může 
pyšnit třemi nově oceněnými 
výrobky. Jedná se o Bezlepkové 
medové kuličky Marlenka 
a medový dort Marlenka pro 
všechny, kteří si z důvodu 
bezlepkové diety nemohou 
pochutnat na běžných zákuscích. 
Třetím oceněným výrobkem je 
novinka firmy, a to Medová roláda 
Marlenka s borůvkami.

Jablko – rakytník, Višeň 
nektar  
Výrobce: 
Moštárna Louny ln s.r.o.
Jablko – rakytník je mošt složený 
z 90 % jablečné šťávy a 10 % 
rakytníkové šťávy, která je v BIO 
kvalitě. Tato ovocná šťáva je 
vylisována za studena z čerstvého 
ovoce a následně šetrně 
pasterována. Druhý oceněný 
výrobek Višeň nektar je vyrobený 
vylisováním višní z vlastní 
produkce ihned po sklizni.

VÁNOČNÍ TRHY S KVALITNÍMI 
POTRAVINAMI 
Už od konce listopadu až do Vánoc 
probíhají v 11 městech Čech 
a Moravy oblíbené vánoční trhy. 
Jejich součástí je velká roadshow 
vítězů soutěže o značku kvality 
Regionální potravina. Návštěvníci 
trhů tak mohou nejen pořídit 

chutné dárky pro své blízké, ale 
navíc i získat k nákupu nějaký 
ten bonus.
Tažení zahájilo město Kroměříž 
s Mikulášským jarmarkem 
a nádhernou atmosférou 
rozsvěcení vánočního stromu. 
Kolem stánku s Regionálními 
potravinami bylo neustále plno. 
Od 2. do 4. prosince následovaly 
Esoterické trhy v Ostravě, zároveň 
Advent v Jičíně a Strakonicích 
a také 3. prosince Ježíškovy 
Vánoční trhy na Božím Daru. 
V těsném sledu pak následovaly 
trhy v Liberci a Brně. 
Pozadu nezůstala ani Praha. 
Na Stříbrných vánočních dnech 
v Letňanech ubývaly Regionální 
potraviny rychleji, než prodejci 
stihli doplňovat zásoby. Vánoční 
štafetu nyní v půli prosince 
přebírají města Šumperk, Úštěk 
a Pardubice. Právě tam můžete 
nasát vánoční atmosféru a získat 
kvalitní pamlsky v podobě 
Regionálních potravin.

Ag r o f ó r y

DOTACE V RÁMCI 
JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI 2016
Výplaty nejrozšířenější ze-
mědělské dotace Jednotné 
platby na plochu (SAPS) jsou 
v plném proudu. Z celkové-
ho rozpočtu na letošní SAPS 
12,3 miliardy Kč je již vypla-
ceno 7,4 miliardy. Zemědělci 
obdrželi nejprve 70% zálohu, 
od 1. 12. se vyplácí dopla-
tek. 90 % rozhodnutí bylo 
vydáno o 3 týdny dříve oproti 
původnímu plánu. Zároveň 
od 1. 12. SZIF zasílá rozhod-
nutí na cukrovou řepu a LFA 
a počínaje 8. 12. na opatření 
Natura 2000 na zemědělské 
půdě. Poslední rozhodnutí 
k dotacím z Jednotné žádosti 
2016 vydávaná ještě v le-
tošním roce jsou na dojnice 
v rámci Dobrovolné podpory 
vázané na produkci (VCS), 
která se rozesílají od 12. 12. 
Naopak prvním opatřením 
v novém roce, na které za-
čne SZIF vydávat rozhodnutí, 
bude Greening.

PROGRAM ROZVOJE 
VENKOVA (PRV)
3. kolo PRV začíná nabírat 
na obrátkách. SZIF doporučil 
k financování 4 064 
žádostí, na které je určeno 
6,3 miliardy Kč. Nejvíce 
úspěšné byly projekty malých 
zemědělců s rozlohou polí 
do 150 ha. 94 % jejich 
žádostí bylo doporučeno 
k financování. Vzhledem 
k výši finančních prostředků 
se část doporučených žádostí 
o dotaci bude administrovat 
až ve 4. kole PRV, přibližně 
tedy v květnu 2017.

NÁRODNÍ DOTACE V ROCE 
2017
23. listopadu schválila vláda 
dotační programy zemědělství 
pro rok 2017, které jí předložil 
ministr zemědělství Marian 
Jurečka. Z národních zdrojů 
získá zemědělství přibližně 
2,8 miliardy korun. Největší 
částka, celkem 1,9 miliardy, 
připadne živočišné výrobě. 
„… právě ona je nesmírně 
důležitá například pro 
venkovské oblasti, protože 
v nich udržuje zaměstnanost,“ 
řekl ministr Jurečka.


