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Editorial Obsah vydání 
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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

Vážení čtenáři, 
srpnový Newsletter vychá-
zí v dožínkovém období. Pro 
většinu zemědělců se jedná 
o vrchol roku. Všechno směřu-
je k tomu, aby sklizeň proběh-
la včas, úroda byla co největší 
a dostala se pod střechu.  
Žně a dožínky tomuto vydání 
dominují. Naleznete zde bilan-
ci žní, ale dozvíte se také, kde 
se vzal název měsíce srpen. 
Milovníci techniky si přijdou 
na své v článku o legendárním 
českém kombajnu. Jednou 
z nejvýraznějších současných 
podob dožínkových oslav je 
výstava Země živitelka v Čes-
kých Budějovicích. V člán-
ku na toto téma se dozvíte 
i o letošní expozici Fondu. 
Nejdůležitějším výstupem žní 
je zajistit dostatek surovin pro 
výrobu potravin. I v tomto vy-
dání máme rubriku zaměřenou 
na kvalitní potraviny včetně 
informace o nově oceněných 
výrobcích značky KLASA.
V rozhovoru se zástupcem 
SZIF se tentokrát ptáme 
na kontroly na místě. Do-
zvíte se, co, proč a jak je 
třeba kontrolovat, jak v této 
činnosti narůstá význam 
družic a v čem je fyzická 
kontrola nezastupitelná, 
ale i třeba co se stane, po-
kud inspektoři zjistí pochy-
bení. Hezké počtení.
Pavel Klempera 
šéfredaktor
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„I KONTROLA  MUSÍ BÝT 
   POD

KONTROLOU“

 „Víte, v naší profesi býváme hod-
ně v terénu. Kancelář pro nás není 
typické pracoviště. Co kdybychom 
se fotili venku?“ navrhl na úvod. 
A tak jsme si vyšli ven, na slunce.

Co je cílem kontrol na místě? 
Podle naší i evropské 
legislativy mají kontroly 
ověřit údaje deklarované 
na žádosti, tedy zda vše 
souhlasí a zda žadatel plní 
předepsané podmínky 
a má nárok na poskytnu-
tí dotace. Peníze nejdou 
jen z evropských fondů, 
ale i z českého rozpoč-
tu. Je v zájmu nás všech, 
aby to, co odevzdáme 
na daních, neprobendil 
někdo, kdo na dotace 
nemá nárok a chtěl by 
zneužít dotační systém. 
Právě tohle hlídáme.

Jaké druhy kontrol má 
váš odbor na starosti? 
Pokrýváte tu největší část… 
Záleží, z jakého úhlu pohledu se 
na kontroly díváme – počtu kont-
rol nebo počtu žádostí nebo třeba 
vyplácených částek. Pokud se 

bavíme o vyplácených financích, 
k nám spadající platby a opat-
ření tvoří větší část rozpočtu. 
Připravujeme metodiky a řídíme 
kontroly v oblasti Přímých plateb, 
z Programu rozvoje venkova jde 
o opatření na plochu a na zví-

řata a také pro všechny SOTy 
čili Společné organizace trhu. 

Co je vlastně systém IACS, 
který má váš odbor i v názvu? 
Systém IACS, tedy Integrovaný 
administrativní a kontrolní sys-

tém, plyne z evropských předpi-
sů. Ukládá nám budovat registry, 
v nichž je evidovaná zemědělská 
půda nebo také zvířata, dál exis-
tuje systém, který eviduje všech-
ny žadatele o dotaci a všechny 
podané žádosti. Mezi těmito 

registry probíhá vzá-
jemná komunikace. To 
je pojistka, aby peníze 
byly vypláceny trans-
parentně a tomu, kdo 
na ně má nárok. A tyto 
systémy IACS doplňuje 
o kontroly administrativ-
ní a kontroly na místě. 
Kontroly na místě ověřují, 
zda všechny údaje sedí 
i ve skutečnosti. IACS 
nabízí několik metod kon-
troly: Jde buď o takzvaný 
dálkový průzkum Země 
(DPZ) za pomoci infor-
mací ze satelitů či letec-
kých fotografií. Anebo 

o fyzické kontroly na místě, které 
provádějí naši terénní inspektoři. 

Vypadá to jako sci-fi, ale 
satelity už řadu let odvádějí 
kus práce při kontrolách 
na místě u žádostí o dotace 

Když se vysloví pojem „kontrola“, u většiny lidí zafunguje reflex: Začnou být ostražití. 
My vám však ukážeme kontroly z jiného úhlu, jako nástroj, který slouží příjemcům dotací 
k užitku. Jsou tu, aby dotace nemohl využít žádný spekulant. Aby peníze pomohly přesně 
tam, kde pomoci mají. Povídal si s námi o nich Ondřej Krym, který je ve Fondu ředitelem 
Odboru kontrol na místě IACS a SOT.

ROZHOVOR S ONDŘEJEM KRYMEM 
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na plochu. Kam se vývoj ubírá 
v nejbližší budoucnosti? 
Dálkový průzkum Země jako 
takový využíváme od roku 2004, 
kdy jsme vstoupili do Unie, až 
do dneška. Evropská komise má 
uzavřený kontrakt s provozovateli 
různých družicových systémů pro 

dodávání satelitních snímků. My 
jsme osloveni vždy na začátku 
roku, kolik snímků budeme po-
třebovat pro daný rok a v jakém 
období. Před zahájením kontrol je 
pak dostaneme k dispozici a pro-
běhne na nich velká část kontrol.
Co se budoucnosti týče, je pro 
nás zajímavý mezinárodní pro-
gram Copernicus, v rámci něhož 
jsou od roku 2014 vypouštěny 
družice, které monitorují zemský 
povrch. Každá družice je nosičem 
jiného senzoru. Pro využití kontrol 
se nejlépe hodí Sentinel 1 a Sen-
tinel 2. Jednička nese radarový 
senzor, který má tu výhodu, že 
„vidí“ skrz mraky. Zjednodušeně: 
Zaznamenává strukturu povrchu. 
Sentinel 2 nese multispektrální 
senzor, který zaznamenává inten-
zitu slunečního světla odraženého 
od zemského povrchu v různých 
částech spektra, včetně infra-
červeného, což umožňuje určit 
plodiny. Pro nás je výhodné spo-
jit data z obou družic. Násobí se 
tím spolehlivost jejich výsledků. 
Je nutné vědět, nač je využít. 
V jejich kombinaci se hodí velmi 
dobře například pro kontrolu sečí.
Nyní probíhá testování, co vše 
můžeme ze sentinelovských dat 
„vytáhnout“. Jde o několik pro-
jektů, v nichž je SZIF zapojen. 

Řeší se plošný monitoring všech 
Jednotných žádostí ve vztahu 
k platbám SAPS, Greening a LFA. 
My z kontrol i s kolegy z LPIS 
a GIS dáváme k dispozici své lidi, 
know how, čas a práci. Zdá se, že 
od roku 2019 budeme v těchto ob-
lastech moci najet na plný provoz.

Nehrozí, že by fyzické kontroly 
na místě neměly co dělat? 
Vůbec ne. Budou jezdit na mís-
ta zhodnocená družicemi jako 
riziková. Doposud se místa kon-
trol tipovala částečně náhodně 

a část na základě rizik. Riziko je 
na malém úseku půdy, ale my 
musíme zkontrolovat sto procent 
pozemků konkrétního žadatele. 
Ve výsledku se prokáže pochy-
bení jen v malé části. Vloni jsme 

zkontrolovali na 160 000 hektarů 
zemědělské půdy a jen 770 hek-
tarů bylo s chybou. To je neefek-
tivní. Potřebujeme se zaměřit 
na plochy, kde je mnohem větší 
pravděpodobnost chyby. Žada-
telé se většinou chtějí kontroly 
zúčastnit – proč marnit i jejich 
čas měřením bezvadných ploch? 
V tom nám pomohou Sentinely. 

Co se stane, pokud inspektoři 
najdou pochybení? 
Dojde k dokumentaci chyby. 
Pokud jde o chybu ve výměře, 
přesně se změří, pokud jde o seč, 
je pořízena fotodokumentace. 
Žadatel dostane protokol o kon-
trole. Když nesouhlasí nebo má 
výhrady, podá námitky vůči pro-
tokolu a my poté vydáme rozhod-
nutí. Podle objektivního nálezu 
se buď žadateli vyhoví, nebo ne. 
Pak je vydáno rozhodnutí o do-
taci, kde je v případě pochybení 
uplatněna příslušná sankce.

Na jaké překážky může 
inspektor narazit? Co když 
není na pozemek vpuštěn? 
Žadatel může nevpustit inspek-
tora na pozemky, ale evropský 
předpis rovnou říká, že žadatel 
v tomto případě nemá nárok 

na poskytnutí dotace. Kontrola 
není nic nestandardního, naopak. 
Žadatelé s ní počítají. Jde však 
o citlivou a náročnou situaci. 
Naši inspektoři jsou školeni, aby 
se chovali naprosto korektně, 

SZIF newsletter 04srpen│2017



asertivně, zkušeně a objektivně. 
Musejí velmi dobře zvládat emo-
ce – své, ale hlavně cizí. Zvlášť 
pokud chybu opravdu najdou. 

Dáte nám příklad, kdy 
mají zemědělci výhrady 
proti kontrole? 
Pokud je třeba provést víc kon-
trol, zemědělci někdy namítají, 
proč je neprovedeme najednou, 
v jednom termínu. Když se s nimi 
bavíme po kontrole, někteří už 
dobře chápou, že by se kont-
role zvířat, pozemků a evidencí 
naráz nestihli věnovat a při tom 
zabezpečit i svůj denní provoz. 
To platí zejména u rodinných 
farem a menších zemědělců. 

I kontroly by měly 
být kontrolovány. Jak 
je tomu u vás? 
My jsme velice kontrolováni. V ob-
lastech Přímých plateb, Programu 
rozvoje venkova, plateb na zvířa-
ta, na plochu a Společné organiza-
ce trhu se u nás ročně vystřídá tak 
šest sedm auditních týmů z EU. 
Možná i z toho plyne sem tam 
vytýkaná přílišná exaktnost na-
šich kontrol. Nemůžeme si dovolit 
nepracovat v souladu s pravidly  
Evropské komise a Evropské rady, 
na jejichž základě se vyplácejí 
peníze z evropských fondů. Audity 
si následně jezdí i ověřovat, jestli 
podle nich skutečně postupujeme. 
Kontrolují nás audity Evropské 

komise a Evropského účetního 
dvora, jednou za několik let je 
tu i OLAF, což je Evropský úřad 
pro boj proti podvodům, několi-
krát ročně na poměrně dlouhou 
dobu tu máme Nejvyšší kontrolní 
úřad, dále i certifikační audit ze 
strany Ministerstva financí a na-
konec kontrola prostřednictvím 
zvláštního orgánu MZe. Probíha-
jí v podstatě kontinuálně. Jsme 
opravdu kvalitně prověřeni. 

Jak se týká Odboru kontrol 
horké téma – eroze půdy? 
Za dveřmi je výrazná změna, a to 
je příprava protierozní vyhlášky. 
Připravuje ji resort Ministerstva 
životního prostředí. Ve chvíli, kdy 
vyhláška vyjde, bude mít poru-
šení protierozní vyhlášky dopad 
na podmínky Cross Compliance. 
Ministerstvo zemědělství zároveň 
připravuje změnu podmínek dob-
rého zemědělského a environmen-
tálního stavu, konkrétně DZES 5, 
který se týká právě eroze. Zde 
jsou dvě zásadní změny: První 
zpřesňuje a rozšiřuje erozně ohro-
žené plochy a druhá mění pod-
mínky pro použití půdoochranných 
technologií ve vztahu k této nové 

vrstvě a pěstovaným plodinám. 
My pomáháme tím, že říkáme, zda 
konkrétní věc je nebo není kont-
rolovatelná. Navrhujeme některá 
zjednodušení a úpravy. A jsme tím 
závěrečným kontrolním orgánem. 
Zároveň vzrůstají nároky na ka-
pacity kontrol na místě. S tím se 
musíme poprat. Ale od změny 
systému si slibujeme reálný efekt. 
Zemědělci budou více motivová-

ni, aby nepěstovali erozně půso-
bící plodiny tam, kde nemají. 

K profesi vás přivedl zájem 
o zemědělství, nebo spíš 
moderní technologie? 
Zájem o zemědělství mě přive-
dl na zemědělskou školu. Ale 
technologie mě také vždycky 
zajímaly. Na pozici, kde nyní 
jsem, se to hezky snoubí. Právě 
v této kombinaci mě zeměděl-
ství a technologie vážně baví. 

Když putujete přírodou, 
dokážete si to ještě užít, 
nebo sledujete plodiny? 
Naučil jsem se po příchodu 
domů vypnout. O víkendu se 
snažím nepracovat, být s rodi-
nou, venku, poslouchat ptáky 
a nemyslet na práci. Nejraději 
relaxuji pod širým nebem, mám 
psa, s ním vyrážím ven. A hlav-
ně mám dvě dcery, které mi 
opravdu dovedou nasměrovat 
myšlenky jinam než na práci. 

Co byste českému zemědělství 
do budoucna přál? 
Slýcháme často skloňovat 
slovo Brexit. A také o možném 

ztenčení evropského balíku peněz, 
který je určen na zemědělství. 
Vidíme, že se situace může 
proměnit a z dlouhodobého 
hlediska mohou být dotace 
přechodnou záležitostí. Přál 
bych proto všem zemědělcům, 
aby dokázali hospodařit s co 
nejmenší závislostí na dotacích. 

 Připravila Lucie Kaletová
Foto SZIF
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24. srpna se otevřou brány českobudějovického výstaviště, aby odstartovaly už 
44. ročník veletrhu Země živitelka. Éra silných ročníků v 70. letech znamenala neje-
nom populační boom, ale i zrod největšího agrosalonu u nás. Jeho historie se totiž za-
číná psát od roku 1973. Tehdy se výstavě přezdívalo největší jarmark a byla to vlastně 
výkladní skříň zemědělství a socialismu obecně. Uběhlo pár desítek let a tradice stále 
trvá. Dnes už naštěstí v jiné době, takže se na akci nemusí sjíždět návštěvníci proto, 
aby zde sehnali nedostatkové zboží jako tehdy, ale proto, aby něco viděli a pobavili se.
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ZEMĚ ŽIVITELKA OPĚT NA SCÉNĚ

Letošní veletrh se koná 
od 24. do 29. srpna 
a nabídne šest dnů 
plných netradičních 
zážitků. Přichystány 
jsou zajímavosti 
z nejrůznějších 
oborů od zemědělské 
techniky, chovu 
hospodářských 
a domácích zvířat přes 
potravinářskou výrobu, 
rybářství, myslivost 
až po včelařství, 
technologie 
a další. Chybět 
nebudou ani ukázky tradic, 
vývoje a oslav českého 
zemědělství včetně dožínek. 

EXPOZICE SZIF 
Státní zemědělský intervenční 
fond se veletrhu účastní 
pravidelně. Naše motto 
zní: „Pomáháme českému 
zemědělství“, proto nemůžeme 
chybět. Na veletrhu se budeme 
prezentovat společně s výrobci 

oceněnými značkami kvalitních 
potravin KLASA a Regionální 
potravina, které spravujeme. 
Návštěvníci nás najdou v pavilonu 
T1. Určitě nás nepřehlédnete, 
rozlohou 408 m2 se totiž bude 
jednat o největší expozici. Jste-
li příznivci kvalitních potravin, 
rádi ochutnáváte a chtěli byste 
se pobavit i poučit, pak se u nás 
určitě zastavte a potěšte svoje 
chuťové buňky. 34 výrobců 

zde představí své 
výrobky, které 
mají značku Klasa, 
Regionální potravina 
nebo dokonce obě 
dvě, a zároveň zde 
7 krajů předvede 
oceněné Regionální 
potraviny ze svých 
„rajonů“. Těšit se 
můžete na oceněné 
klobásy, šunky 
i paštiky, pekařské 
výrobky a čokoládové 
cukrovinky, mléčný 
sortiment, výrobky 

zdravé výživy, ovoce, šťávy, 
mošty, ale i pivo, slivovici a mnohé 
další. Kdo neodolá, může si domů 
odnést speciality za výhodné ceny. 
Součástí expozice bude 
samozřejmě také infopult 
SZIF, kde budou naši kolegové 
poskytovat informace o činnosti 
Fondu a aktualitách v dotacích. 
K dispozici budou informační 
materiály a přehledy. Pokud jste 
žadatel o dotaci a potřebujete 
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poradit, nebo teprve o nějakém 
projektu uvažujete a chtěli byste 
zjistit, jak to s dotacemi vlastně 
chodí, budeme tu pro vás.

PŘIJĎTE SE POBAVIT 
V těsné blízkosti naší centrální 
expozice najdou návštěvníci 
samostatný stánek Regionální 
potraviny. Nedá to velké hledání, 
protože jeho součástí je vyvýšené 
pódium, kde bude po celou dobu 
veletrhu probíhat bohatý program. 
A protože jeho velká část bude 
o vaření, můžete nás jednoduše 
vystopovat po čichu. Příznivce 
kulinářských show určitě potěší 
vystoupení Kluků v akci, Filipa 
Sajlera a Ondřeje Slaniny, nebo 
Petra Šímy, kteří budou vařit 
dobroty z kvalitních potravin, 
a to především těch oceněných. 
Pastva pro oči, ale i pro mlsné 
jazýčky! Samozřejmě budete moci 
ochutnat degustační porce. Kdo 
je soutěživý, nechť si nenechá ujít 
klání v pití mléka, pojídání párků 
nebo soutěž o přípravu nejlepšího 
bramborového salátu, které pro 
vás připravují Agrární komora 
a Potravinářská komora. Vázání 
českých květin a zdobení tabulí 
předvede Svaz floristů. Chybět 
nebude ani vystoupení samotných 
výrobců kvalitních potravin nebo 
spotřebitelská soutěž. Dvakrát 
denně se bude losovat vítěz, který 
si odnese balíček Regionálních 
potravin. Novinkou v letošním 
roce bude také prezentace 
k BIO potravinám, jak je poznat 
a jak s nimi naložit. K dispozici 

bude odborník v otázce BIO 
produkce a také Regionálních 
potravin, se kterým můžete 
své dotazy konzultovat.

NOVÉ PŘÍRŮSTKY MEZI KLASA 
VÝROBCI
Zahájení Země živitelky je vždy 
velká sláva. Proto již tradičně 
tuto atmosféru využíváme 
k udělování certifikátů KLASA 
novým výrobcům. Letos se akce 
oproti letům předchozím odehraje 
24. srpna přímo v pavilonu T1, 

na pódiu Regionální potraviny. 
Spojíme tak příjemné s užitečným. 
Slavnostní ceremoniál proběhne 
za asistence „Kluků v akci“, ale 
v akci bude především ministr 

zemědělství Marian Jurečka spolu 
s ředitelem Fondu Martinem 
Šebestyánem, kteří budou 
výrobcům ocenění předávat. Jsme 
rádi, že se řada KLASA výrobků 
pěkně rozroste a zákazníci budou 
mít pestřejší výběr.

ZAMĚŘENO NA NEJMENŠÍ
Vezměte děti s sebou, Země 
živitelka je výborný tip pro 
rodinnou akci. Přehlídka 
zemědělské techniky, domácích 
zvířat, ale i jiné zábavy se bude 
líbit určitě i nejmenším. Absolutní 
novinkou letošního ročníku je 
interaktivní průvodce pro malé 
i velké návštěvníky – DĚTSKÝ 
ZEMĚDĚLSKÝ SVĚT. Po celou dobu 
Země živitelky bude fungovat 
„Dětská farma“. Významná část 
areálu se vyhradí pro naučnou 
stezku, dětský zemědělský 
koutek, živou farmu, lesní školu, 
zajímavé bude určitě i Dýňobraní 
a další aktivity. 

SZIF A DĚTI
Fond na děti myslí také. Maskot 
Klasáček se bude potulovat 
v blízkosti společné expozice SZIF 
s kvalitními potravinami v pavilonu 
T1 a rozdávat dětem maličkosti. 
A u našeho infopultu budeme 
na školáky a předškoláky 

také nachystaní. Máte-li návštěvu 
veletrhu v plánu nebo se teprve 
rozmýšlíte, snad jsme vás alespoň 
trochu navnadili. Zbývá než popřát 
příjemné počasí a dobrou náladu.



Zemědělci byli vždy v moci počasí, jeho přízně či rozmarů. Není tomu jinak ani v době, 
kdy technika, sortiment hnojiva i metody polního hospodaření jsou našimi dobrými 
pomocníky. Proti dlouhotrvajícímu suchu a prudkému dešti toho moc nezmůžeme, zvlášť 
když máme máslo na hlavě v podobě půdních erozí vzniklých naší, lidskou nedbalostí.
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NĚCO O SRPU
Srpen je pojmenován po srpu. 
Po staletí býval totiž srp 
symbolem žní. S tímto nástro-
jem se chodilo na pole ještě 
ve 14. století a žnec usekával 
obilí po úzkých snopcích, aby 
nedocházelo k vyklepávání 
zrna z klasu. Kosa se užívala 
jen na seč trávy. Stará pra-
nostika praví: „Do svatého 
Vavřince nechval pšenice.“ 
Podle tohoto úsloví by mělo 
být po desátém srpnu poměr-
ně jasné, jak jsme na tom 
s úrodou jednotlivých plodin. 

LETOŠNÍ ÚRODA 
V tuto chvíli je již více než jasné, 
že na kvalitě úrody se podepsalo 
sucho a na průběhu žňových prací 
následné deště a bouřky. Celkem 
je k 14. 8. 2017 posekáno 80,9 % 
sklizených ploch. Aktuální výnos 
obilovin je vzhledem k suchu 
poměrně vysoký: 5,63 t/ha. 
Tento výsledek je však nižší než 
dosahované vysoké výnosy, které 
byly zjištěny touto dobou za tři 
poslední roky, kdy byl průměrný 
výnos kolem 6,2 tuny na hektar. 

V jižních Čechách je místy až 
o polovinu nižší sklizeň a bude 
problém zajistit v této lokalitě 
bílkovinné i škrobnaté krmení 
na zimu. Někteří zemědělci zde 
pro jistotu ještě sejí obiloviny 
pro silážování. Celkově mají žně 
zpoždění. Nejpomaleji postupují 
v Karlovarském, Libereckém 
a Plzeňském kraji, kde ještě čeká 
zemědělce řádově polovina prací.
Naopak nejdále jsou se žňovými 
pracemi na Zlínsku, Olomoucku 

a jižní Moravě, kde je té-
měř hotovo. 
Jisté bohužel nyní je, že 
úroda tohoto roku bude horší 
kvality než loni. 

SKLIZEŇ JEDNOTLIVÝCH 
PLODIN 
Sklizeň ozimého ječmene 
finišuje. Z celkové sklizňové 
plochy 97,2 tis. ha je 
posekáno 96,7 tis. ha 
s poklesem 0,32 tun 
na hektar oproti loňsku. 
Sklizeň pšenice ozimé, naší 
nejvýznačnější obiloviny, 
je úspěšně za 80 procenty 
sklizňových ploch, bohužel 

také s poklesem 0,88 tun 
na hektar proti roku 2016. 
Přes 83 procent ploch je sklizeno 
u jarního ječmene, ozimé žito 
a jarní pšenice se pohybují kolem 
65–70 procent sklizňových ploch. 
V České republice zbývá sklidit asi 
19 procent základních obilovin. 
(Údaje platné k 14. 8. 2017.)
Čísla však ještě nejsou konečná, 
držme si tedy palce, abychom ze 
sklizně vytěžili co nejvíc a počasí 
aby už stálo při zemědělcích.

ŽNĚ JAKO VÝZVA



Období žní má svou neopakovatelnou atmosféru a mnoho z nás jistě obdivuje mohutné 
a elegantní stroje brázdící širé lány polí a sklízející zralé obilí nebo jiné plodiny. Tyto 
v zahraničí vyrobené výkonné kombajny jsou dnes vybaveny nejmodernější technikou 
a komfortem. Málokdo však ví, že také v Československu bezmála před půlstoletím vznikl 
kombajn špičkové technické úrovně, který tehdy neměl konkurenci.
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Mezi odborníky a fandy země-
dělské techniky je kombajn 
SM-500 legendou. Prohlédnout 
si ho z blízka mohli také ná-
vštěvníci loňské Země živitel-
ky, kde tento vzácný exponát 
vystavilo Národní zemědělské 
muzeum. Stroj i pohnutý osud 
tohoto projektu zde budily 
zaslouženou pozornost. Ještě 
dnes ovšem zůstává mnohé ne-
objasněno a různé prameny se 
v podrobnostech a údajích liší. 

VELKORYSÝ VÝVOJ
Počátky vývoje kombajnu spadají 
do roku 1968, kdy se tým kon-
struktérů Agrostroje Prostějov se 
zápalem pustil do ambiciózního 
projektu s neskromným cílem, 
vytvořit nejdokonalejší kombajn 
na východ i na západ od nás. 
Do projektu zahrnuli mnoho tehdy 
revolučních prvků a novátorských 
řešení. Když byl v roce 1970 
postaven prototyp (možná i dva) 
označený SM-480 a v následujícím 
roce tři SM-500, šlo o stroje, které 
předběhly svou dobu snad nejmé-
ně o 15 let.

TECHNICKÁ VYSPĚLOST 
Označení SM mělo být podle ně-
kterých badatelů zkratkou termínu 
svahová mlátička, číselný údaj 
udával šířku žací lišty, respektive 
záběr žacího ústrojí. Termín sva-
hová mlátička je důležitý, protože 
kombajn byl od počátku konstru-
ován s důrazem na samočinné 
kopírování terénu žacím válem 
a na to, aby mohl bez problémů 
pracovat na svazích. Kombajnér 
měl také k dispozici komfortní 
uzavřenou a klimatizovanou ka-
binu. Výčet dalších pokrokových 
technických řešení by byl ještě 

dlouhý, pro neodborníka i slo-
žitý. Prostě, vznikl mimořádný 
a zdařilý stroj, který mohl mít 
světový úspěch a rázem posu-
nout Československo na špičku 
tohoto odvětví.

HOŘKÝ KONEC 
Ale nestalo se tak. Z důvo-
dů, které nejsou zcela ob-
jasněny. V roce 1972 vláda 
nařídila definitivní zastavení 
dalšího vývoje a jeden z pro-
totypů byl i s dokumentací 

předán do NDR, kde posloužil při 
vývoji známého kombajnu Fort-
schritt E 516. Jedna verze udává, 
že Agrostroj neměl pro sériovou 
produkci tak složitého výrobku 
dostatečnou výrobní kapacitu. 
Druhá, rozšířenější, vidí příčinu 
v politickém rozhodnutí čelných 
představitelů RVHP, kde měl do-
minantní vliv SSSR. V každém 
případě je škoda, že úspěšný 
vývoj SM-500 nebyl korunován 
domácí sériovou výrobou. Mož-
ná snad proto i dnes brázdí naše 
pole jen ty krásné a obdiv bu-
dící kolosy vyrobené v cizině.

SM-500 PŘEDBĚHL SVOU DOBU
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KVALITNÍ POTRAVINY
Možná, že léto je v některých oborech okurková sezóna, ne 
však v oblasti kvalitních potravin! Spousta plodin dozrává 
a nabízí plnou chuť, přibývají nové oceněné výrobky 
v ranku Klasy i Regionálních potravin. Některé soutěže 
vrcholí, jiné se chystají. Tady je malá „ochutnávka“. 

JAHODOVĚ RAJSKÉ LÉTO 
S KVALITNÍMI POTRAVINAMI 
Náš Newsletter vychází v srpnu, 
ale protože jsme dvouměsíčník, 
všímáme si obou prázdninových 
měsíců. Červenec u nás proběhl 
ve znamení jahod, srpen je 
doslova „rajský“. Obě tyto plodiny 
jsou u nás Čechů velmi oblíbené. 
Pojďme se ale podívat, co o nich 
možná nevíme.

Jahodová medicína
Kdo z vás si jahody zavařil, 
udělal marmeládu, kompot nebo 
klevelu, ten si připravil, možná 
nevědomky, kromě pochoutky 
i medicínu. Pro mimořádně 
vysoký obsah železa jsou vhodné 
ke každodenní konzumaci při 
chudokrevnosti, tzv. anémii, ať 
už vrozené nebo po úrazech, 
porodech a podobně. Jsou také 
velmi silným antioxidantem, proto 
jsou prevencí proti rakovině a proti 
příznakům stárnutí. Čistí krev, 
pomáhají proti dně a revmatismu, 
posilují nervy, srdce, cévy, ledviny 
a trávení. Všechna tato chvála se 
však vztahuje na jahody z domácí 
zahrádky anebo od českých 
pěstitelů. Uměle vyšlechtěné 
jahody z dovozu, které najdete 
v obchodních řetězcích, jsou jen 
náhražka bez chuti a užitku. Pokud 
jste šťastnými majiteli několika 
polic zavařených jahůdek, zařaďte 
je do svého jídelníčku každý den.

Rajský srpen
Rajčata z českých zahrádek 
a polí jsou naprostým zázrakem. 
Měli bychom je konzumovat 
především během léta a začátkem 
podzimu, kdy postupně dozrává 
naše domácí úroda. Rajčata ze 
supermarketů vypadají krásně, 
ale chutnají jako klubka vlny 
a mají tutéž výživovou hodnotu. 
Ohledně kvality si můžete udělat 
test: Dejte si na malý talířek 
rajské jablíčko domácí produkce 
a to obrovské z řetězce. Domácí 
rajské se během několika hodin 
sesedne a začne hnít, protože 
je prostě přírodní. Kupované 
vydrží netknuté a jako z vosku 
mnoho dní. Je plné látek, které 
ho mají ochránit před zkázou 
během transportu až do okamžiku 
prodeje. Šťáva ze zralých 
českých rajčat se konzumuje 
jako lék. Léčebná dávka je 
350 mililitrů denně. 
A na co vše se užívá? Je to 
báječná prevence proti infarktu 
a ateroskleróze, léčí křečové žíly, 
zánět močových cest a ledvin, 

snižuje tlak, detoxikuje tělo 
a posiluje imunitu. Obsahuje 
celou kolekci vitaminů a minerálů. 
Účinky při denní konzumaci jsou 
skutečně měřitelné. Vyhnout by 
se jim měli jen pacienti trpící dnou 
a artritidou, protože díky obsahu 
minerálů mohou rajčata zasolovat 

SZIF POPRVÉ 
NA ZAHRADĚ ČECH
Fond se bude poprvé „osobně“ 
účastnit největšího veletrhu 
zaměřeného na zahrádkáře, 
chalupáře, kutily, zahradníky 
a milovníky přírody – Podzimní 
Zahrady Čech. Koná se 
od 15. do 23. 9. na Výstavišti 
Litoměřice. SZIF zde bude mít 
svůj stánek s informacemi 
o činnosti Fondu včetně 
ochutnávky kvalitních 
potravin. A slavnostně zde 
budou vyhlášeni letošní 
vítězové Regionální potraviny 
Ústeckého kraje.

POMOCNÍK 
PRO ZEMĚDĚLCE
Na webu SZIF je nyní 
vyvěšena tabulka důležitých 
termínů k Jednotné žádosti. 
Stačí ji pravidelně sledovat 
a máte jistotu, že budete 
mít všechny náležitosti 
v pořádku. Najdete ji zde: 
http://www.szif.cz/cs/
dulezite-terminy-jz. 
Věříme, že se stane vaším 
nejlepším přítelem.

KOZEL OVOZEL 
ODMĚŇUJE
Kdo si hraje dnes už popu-
lární edukativní hru s kozlem 
Ovozelem v mobilní aplikaci, 
zaslouží si odměnu! Proto 
školy a žáci, kteří hrají nejin-
tenzivněji, budou dostávat 
v září věcné ceny. Kromě 
kozlíkovských magnetek 
a hravých skládaček to budou 
ještě mnohá překvapení, která 
odtajníme až v září, aby se 
děti do školy opravdu těšily.

KONEC 
CUKERNÝCH KVÓT
S koncem cukerných 
kvót, který nastane 
od 1. října 2017, nekončí 
okamžitě původní legislativa, 
která se ke kvótám váže. 
Všechny započaté procesy 
„dojedou“ podle starých 
pravidel. Pozor proto 
na případné sankce! Zásadní 
změnou je především konec 
produkční kvóty cukru 
ČR (372 459,207 t). SOT 
s cukrem zcela nezanikne, ale 
zůstane zachována ve formě 
sledování vývoje trhu.

http://www.szif.cz/cs/dulezite-terminy-jz
http://www.szif.cz/cs/dulezite-terminy-jz
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klouby. Mezi výrobky značky Klasa 
a Regionální potravina najdete 
nejen rajská jablíčka, ale také 
přírodní produkty z nich vyrobené.

NOVÉ VÝROBKY ZNAČKY KLASA 

Dalších pět přírůstků do rodiny 
získala skupina výrobků Klasy. 
Milovníky zvěřiny potěší lahůdky 
jako Jelení kýta bez kosti – 
chlazená, Kýta z divokého 
prasete – chlazená, Srnčí kýta 
bez kosti – chlazená. K tomu 
všemu se hodí kvalitní Kremžská 
hořčice s hrubě mletými slupkami 
bez barviv a konzervantů a pro 
tradicionalisty je tu Škvarková 
pomazánka EXTRA – COUNTRY. 
Pokud však nejste „masoví“, 
najdete si v bohaté nabídce Klasy 
jistě to „své“.

REGIONÁLNÍ POTRAVINA: 
JE ROZHODNUTO! 

Ve všech krajích České repub-
liky se letos už poosmé sešla 
hodnotitelská komise a rozhodla 
o tom, jaké výrobky obdrží znač-
ku Regionální potravina. Ta nej-
slavnostnější část je však ještě 
před většinou výherců. Konec 
srpna, září a říjen budou ve zna-
mení slavnostního předávání 
značky ministrem zemědělství.

LETNÍ SOUTĚŽ VRCHOLÍ! 
Klasáček ještě stále objíždí 
kempy, hrady, zámky a festivaly 
a bude tak činit až do 3. září! 
25. a 26. srpna ho můžete potkat 
na akci Město lidem v Českých 
Budějovicích, 2. září na Apetit 
Pikniku v Brně a 2. a 3. září 
na Garden Food festivalu ve Zlíně. 
Do té doby máte ještě šanci 
vyfotit se buď s naším maskotem, 
nebo při baštění pochutiny se 
značkou kvality. Pak svou fotku 
nahrajte na web Akademie kvality, 
zaregistrujte se a můžete vyhrát 
jednu z padesáti super cen. 

APLIKACE SÍŤOVKA 
Konec léta přináší spoustu 
novinek. Jednou z hlavních 
je naše aplikace Síťovka. 
Představujeme praktický nákupní 
seznam kvalitních a regionálních 
potravin, který se může stát 
vaším nejlepším přítelem sídlícím 
v mobilním telefonu. Co nabízí? 
Hned několik možností pro 
usnadnění nákupního procesu. 
Intuitivně je možné vytvořit 
nákupní seznam a jednoduše 
přeposlat pomocí mailu nebo 
SMS na jiného člena domácnosti. 
Síťovka nabízí konkrétní 
potraviny a upozorní uživatele 
na ty kvalitní se značkami Klasa 
a Regionální potravina. Nabízí 
i inspiraci na osvědčené recepty 
s připravenými nákupními 
seznamy a umožní přidat 
položky z receptu nebo si uložit 
často používané produkty 
do složky Oblíbených, proto si 
ji každý může přizpůsobit sobě 
na míru, a tak být na nákup 
vždycky připraven. Stáhnout 
aplikaci Síťovka je možné 
na Google Play a Apple Store.

KAM DŘÍV SKOČIT?
Ve stejném termínu 
od 5. do 8. října se budou 
konat dvě významné 
výstavy, kde se bude 
SZIF také prezentovat, 
a to Flora Olomouc – 
podzimní přehlídka ovoce 
a zeleniny s mezinárodním 
rozměrem – a také Podzimní 
Zemědělec v Lysé nad 
Labem, oblíbená výstava 
pro zemědělce, zahradníky 
a zahrádkáře. Každoročně 
navštíví každou z těchto 
výstav kolem 30 tisíc lidí.

VINOHRADSKÉ 
VINOBRANÍ
15. a 16. září čeká milovníky 
vína degustace domácích 
i zahraničních vín a burčáku 
na náměstí Jiřího z Poděbrad. 
Celý den budou hrát 
známé kapely, je připraven 
doprovodný program pro děti 
a k vínu můžete zakousnout 
i dobroty se značkami Klasa 
a Regionální potravina.

„NAFOUKNUTÉ“ MÁSLO
Tisk se pase na ceně másla. 
Na tiskové konferenci 
pořádané Zemědělským 
svazem řekl mimo jiné jeho 
předseda Martin Pýcha, že 
jde o nafouknutý problém. 
Z hlediska inflace cena 
másla nezdražuje, naopak 
zlevňuje, protože za svůj 
plat si v přepočtu koupíme 
mnohonásobně více másla 
než např. před 20 lety. Řešit 
je třeba spíše to, že mlékárny 
a obchodní sítě zvyšují marži, 
zatímco zemědělci nikoliv. 
V Evropě je stále více žádána 
kvalita, tzn. vyšší podíl 
bílkovin a tuků v mléčných 
výrobcích. To je česká šance.

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH 
HODIN
Na všech regionálních 
pracovištích SZIF došlo 
od 1. července ke změně 
úředních hodin: V pondělí 
a ve středu se na kolegy 
můžete obracet od 7:30 
do 16:30, v úterý, ve čtvrtek 
a v pátek je třeba domluvit 
si termín dohodou. Kontakt 
najdete zde: 
https://www.szif.cz/cs/szif-ro

https://www.szif.cz/cs/szif-ro
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BLUDIŠTĚ V KUKUŘICI
Novou turistickou atrakcí 
jsou bludiště vysekaná 
v kukuřičných lánech. 
Firmy, které je provozují, 
spolupracují se zemědělci 
a poskytují zemědělcům 
náhrady za vysekané 
chodbičky. Bludiště mají 

zpravidla plochu kolem 
jednoho hektaru a slouží 
i k herním aktivitám, 
např. poznávání domácích 
zvířat nejmenšími dětmi. 
Atrakci využívají rodiny 
s dětmi, dětské tábory a firmy 
v rámci teambuildingů. 
Ke známějším patří labyrinty 
v Hradci Králové, Opavě, 
Písku, ale i v Brně a Praze.

REGIONFEST 2017 
A NÁRODNÍ DOŽÍNKY 
V JEDNOM!
Dva velké svátky pro mlsouny 
a příznivce dobré úrody! 
Regionfest 2017 se bude 
konat spolu s Národními 
dožínkami na Letné. Vše 
vypukne s velmi bohatým 
doprovodným programem 

a velkými trhy 8. a 9. září. 
Zazpívají vám například 
Ewa Farna a skupina Slza. 
Budete mít možnost ochutnat 
a nakoupit potraviny, 
lahůdky a nápoje od výrobců 
oceněných značkou Regionální 
potravina, ale i mnoho dalších 
dobrot. To stojí za vidění!

A g r o f ó r y


