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Vážení čtenáři, 

na Vašem displeji, případ-
ně ve Vašich rukách (pokud 
preferujete tištěné vydání) se 
právě objevilo říjnové vydá-
ní dvouměsíčníku Newsletter 
SZIF. Těší nás Váš zájem, 
a věříme, že je poněkud hlubší 
a nepřilákala Vás pouze titulní 
strana. Chceme, aby Vás zau-
jalo co nejvíce článků – v ide-
álním případě celé vydání. 
Jak v Mělníku vzniká ušlech-
tilý nápoj, a tím víno beze-
sporu je, Vám představíme 
v rozhovoru se skutečnou 
šlechtičnou, lady Lobkowicz. 
I v tomto odvětví sehráva-
jí zemědělské dotace svoji 
významnou úlohu. Dále Vás 
můžou zaujmout výsledky 
interaktivní hry Kozel Ovozel, 
informace k ukončení cuker-
ných kvót, ale také k 5. kolu 
Programu rozvoje venkova. 
V článcích „Ve stručnosti“ je 
shrnuta nejenom řada aktivit 
Fondu, ale dostalo se i na vě-
decké informace ze zeměděl-
ství, a pozor, dočtete se zde 
o přelomovém vynálezu z roku 
1900! Poslední strana patří 
vtipům – kreslený je o věčně 
nespokojeném příjemci do-
tací EU. Příjemné počtení.

Pavel Klempera 
šéfredaktor
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LADY LOBKOWICZ

Už z dálky vidíme elegantní ženu 
v klobouku, který je jejím po-
znávacím znamením. Rozmlouvá 
s kolegy, pak se obrací k nám. 
„Víte, rozbil se nám lis. Musíme 
ho rychle zprovoznit. Co bys-
te si dali?“ „Vodu“, odpovídáme 
skromně. „Tady u nás?“ 
diví se. „To snad ne. Co 
takhle burčák?“ Bere 
džbánek a gestem nás 
zve mezi záhony levan-
dule do domku, který 
jako by vypadl z Pro-
vence. Otevírá album. 
„Podívejte, takhle to tu 
vypadalo o povodních 
v letech 2002 a 2013.“ 
Otáčí stránky a my vi-
díme tu zkázu. „Uplaval 
nám tehdy celý archiv vín.“ Je to 
jasné. Proti nám sedí žena, která 
se nenechá převálcovat osudem.

Váš vztah k vínu jste podě-
dila od strýčka vinaře? 
Vůbec jsem nečekala, že bych 
skončila ve vinařství! (Rozesmě-
je se.) Švýcarské vinařství zdědil 
bratranec. Nějaký vztah k vínu 
mi to dalo. Ale nenasměrovalo 
mě to k němu. Víte, tamní víno je 

horší. Někteří vinaři dělají ma-
lolaktickou fermentaci i na bílé 
víno. To má pak strašně málo 
kyselin, je takové plošší. Ale je 
tam už nová generace vinařů, 
která to zkouší dělat jinak. Já 
preferuji to naše, mělnické. 

V jakém stavu byly vinice, 
když jste je převzala 
do své péče roku 1992? 
Před čtvrt stoletím to byl státní 
statek. Všechno tu bylo „velký“! 
(Opíše rukama velkorysé gesto.) 
Velké vinice, velký dům, vel-
ké sklepy a spousta personálu. 
Sedmdesát lidí! Umíte si to před-
stavit? Sortiment révy nesplňoval 
mé představy. Chyběly tradiční 
odrůdy, jako Rulandské modré. 

Byly tu Müller Thurgau a Mod-
rý Portugal, které jsou potřeba 
na Ludmilu. Převzala jsem sta-
tek 15. září 1992. Byla to divoká 
doba. Neměla jsem žádnou zku-
šenost s vinařstvím ani zeměděl-
stvím, jinak bych do toho nikdy 

nešla! (Směje se tak 
nakažlivě, že si musí-
me dát malou pauzu.) 
Starší zaměstnance 
jsem tu nechala do pen-
ze, mladší si něco našli. 
Tehdy byli zvyklí lahvo-
vat v šestnácti lidech, 
dnes to děláme dva. 
Technologie pokročily, 
to taky hraje roli. Je nás 
celkem sedm a stačí to.

Na vašich vinicích se 
pěstuje réva až 600 
let. Jak je možné, že se 
monokulturou nevyčerpá? 
Neznamená to 600 let intenziv-
ní výroby. Mezitím byly války 
a půda ležela ladem. I dnes je 
to stejné, v roce 97 byl velký 
mráz, zrušila jsem 25 hektarů. 
Dodnes jsme to vše neosázeli. 
Držíme nižší výnosy, pak se půda 
nevyčerpá a víno je kvalitní. Je 

Máme štěstí. Paní Bettina Lobkowicz je právě v Mělníku. I přes pracovní šrumec si udělá 
čas. Naším cílem je malý ráj s názvem BETTINA LOBKOWICZ VINAŘSTVÍ. Setkáme se se 
ženou, která vyvdala titul princezna, ale když jde na večeři s dánskou královnou, podává 
jí ruku modrou od sklizně révy jako pravá rolnice. To je lady Bettina Martha Lobkowicz.

SZIF newsletter 03říjen│2017



potřeba i hnojit, postřikovat, ale 
s rozumem. U nás praktikujeme 
integrovanou produkci (Pozn. 
red.: eliminování chemických 
přípravků na vinicích na nutné 
minimum), což je podle mě dobré 
řešení. Myslím, že i Ministerstvo 
zemědělství a SZIF směrují ze-
mědělce na dobrou cestu tím, že 
dotují ekologické postupy. To je 
velká motivace pro nás všechny. 

Využíváte dotace? 
Pokud přijdou pohromy, jako zá-
plavy nebo mrazy, nejsou výnosy 
a ztrácíte část trhu. Trvá dlouho 
to vše znovu vybudovat. Italské 
či španělské firmy mají silnou 
pozici na trhu, u nich není počasí 
tak rozmarné, tudíž mohou kal-
kulovat s přibližně stálým výno-
sem. U nás je to jinak: Počasí 
nám často nepřeje. Bez dotací 
bych nevěděla, jak to zvládnout. 
S nimi máme možnost jednak 
se udržet v konkurenci, za dru-
hé se chovat k půdě ekologicky. 
Ale myslím si, že je to i naše 
povinnost – zachovat půdu pro 
budoucnost. S dotacemi zachá-
zím úsporně. Neinvestovala bych 
do nějaké techniky jen proto, 
že je dotovaná. Pořizuju s roz-
myslem jen to, co bych koupi-
la stejně. Pokud na to dostanu 
příspěvek, fajn, pokud ne, OK. 
Většinou žádáme o SAPS a Gree-
ning. A když nám stát v naší 
práci pomůže, vážím si toho.

Ptáme se všech pěstitelů, 
s kterými děláme rozhovor: 
Máte na vyplňování dotací 
poradce? 
Souhlasím s těmi, kdo říkají, že 
vyplnit dobře žádost je složité. 
Váš pan ředitel doporučuje mít 
poradce a má pravdu. Je lepší 
mít odborníka na dotace. Já na to 
přišla už dávno a poradce mám.

Co letošní jarní mrazy? 
Měli jsme štěstí. Není to tak zlé. 
Ale vždycky mi pomrznou vinice, 
které mám nejradši. Letos třeba 
moje oblíbené Rulandské bílé. 
Ty škody jsou velmi místní. Teď 
jsme sklízeli Muškát moravský 
a Müller Thurgau, ty jsou 
docela odolné. Ale my nejsme 
rozmazlení, víte, máme drsnou 
školu. Skoro každý rok máme 
nějakou škodu, pokud není zrovna 
mráz, tak jsou to třeba kroupy.

Zapalujete ohně 
v plechovkách proti mrazu? 
To znám ze Švýcarska. A četla 
jsem, že prý bude v prodeji 
větrník, který rozhání vzduch. 
Na našich 50 hektarech by to bylo 
složité. Nemám tolik lidí, techniky 
ani peněz, abych to mohla pořídit. 
Ve vinařství musíte mít vždy aspoň 
jednosezónní zásobu, abyste mohli 
překlenout pohromy. Pokud by 
v budoucnu byly na boj s mrazem 
dotace, asi bych do toho šla.

Na Mělníce má tradici výroba 
sektu. Jak se to stalo? 
Chateau Mělník byl první 
sekt v Čechách. Dělá se už 
od roku 1896. Kníže Lobkowicz 

poslal tehdy mistra vinaře 
do Francie, aby se naučil postup 
na Champagne. Byl tam v letech 
1892–94. Tady má tradici výborný 
sekt z rýnského Ryzlinku. Mně 
ale záleželo na tom, abychom 
dělali i z modrých odrůd, z Pinot 
noir. Je dvakrát kvašený. 
U nás ho necháváme kvasit 
v lahvích. Má pak sympatické 

jemné bublinky a skvělou chuť. 
Z toho mám opravdu radost.

Označení VOC – Vína 
originální certifikace – má 
Mělník jako úplně první 
v Čechách. Je to tak? 
Mělník měl vždycky tendenci 
být první v Čechách, ne? To 
není „nic novýho“! A zase jsme 
první. A zatím jediní. (Pozn. red.: 
Vína originální certifikace lze 
v České republice vyrábět od roku 
2004. Jde o způsob značení vín, 
kdy se u vína spíše zohledňují 
určité charakteristické znaky 
dané lokality, tzv. terroir, tedy 
označování dle místa původu 
hroznů a dalších specifických 
vlastností). Můj sklepmistr se 
v tom hodně angažoval. Je to 
chlapská záležitost, já na něj 
dám. Podle mě je hezké pracovat 
na regionálním charakteru vín. 
Je fajn, že my, vinaři z Mělníka, 
spolupracujeme. Musíme umět 
konkurovat Moravě i celému 
světu. Dát najevo svou osobitost. 
Jsme moc rádi, když konzument 
přijde, podívá se, jak to u nás 
vypadá, posedí, ochutná naše 
vína. Pak má k vínu i k Mělníku 
vztah. Tak si to přejeme dělat.

V čem je osobitost 
místního Pinot noir? 
Náš Pinot noir zrál vždy v sudech 
barrique. Dubové dřevo z něj 
ale nedělá těžké víno, naopak. 
Je to moderní víno, je lehké, má 
charakter. Lidi se musí naučit, že 
červené víno může být kvalitní 
a zajímavé, i když není těžké. Já 
třeba bohužel nemohu pít bílé víno 
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– po něm jsem hned agresivní. 
Aspoň moje sestra to tvrdí. (Skloní 
hlavu a jen podle chvění klobouku 
poznáme, že se směje.)

Dívám se na rozpitý džbán 
burčáku a ptám se s obavou: 
A po burčáku nejste? 
Myslím, že nejsem. Proto 
piju náš Pinot noir, je to 
zajímavá odrůda a není těžká. 
Po ní jsem jako beránek.

Mohla byste nám říct víc 
o sudech barrique? 

Klasický barrique je poměrně 
malý, 225 litrů. Jinde mívají 
i 300 až 800 litrů. Je to dubové 
dřevo a vevnitř jsou sudy trochu 
opálené. To dává vínu mírně 
dřevitou a dýmovou chuť. Sudy 
se mohou používat jen třikrát, 
u nás to je na 12, 14 měsíců, pak 
je vyřadíme. Jeden sud vám dá 
tedy 700 litrů, víc ne. Výroba se 
prodraží. Pokud má někdo velký 
sud a dřevo je nové, je pak v chuti 
příliš dominantní. Po letech ho 
obalí vinný kámen a pak už dřevo 
nemá vliv. Proto používáme malé 
sudy a často je měníme. Dáváme 
do nich Pinot noir, Svatovavřinecké 
a částečně Zweigeltrebe. Také 
Modrý Portugal, ale ten jen 
do sudů z maďarského dubu. 
Druh dubu je podstatný. 
Francouzský dub je jemný, 
hodí se perfektně na Pignot 
noir a na Svatovařinecké. 
Modrý Portugal je trochu selský 
a maďarské sudy mu umožní 
být víc robustní. Takže elegance 
– to je Francie. Rustikálnost 
– to je maďarský dub.

A co říkáte vinařům, kteří 
dávají do tanků kusy 

dubového dřeva, je to 
rouhačství, nebo ne? 
Ne, není. Je to jiné, protože 
víno v sudu dýchá, a v tanku 
nedýchá. V sudu víno i vysychá 
a musíte ho doplňovat. Nicméně 
nějaká dubová chuť a vůně 
ve vínu zůstane, i když tam jsou 
jen kousky. Možná se divíte, ale 
já tyto vinaře nesoudím. Jak 
jsem řekla, výroba v „barriku“ 
je drahá. Pokud ale vinař 
chce dát zákazníkovi něco 
na ten způsob a nevydává to 
za pravý barrique, tak proč 
ne. Musí tam být poctivost.

Zažila jste tu mrazy v roce 
1997, záplavy v letech 2002 
a 2013, máte k vinicím 
silný vztah. Zůstala jste 
v Čechách kvůli vínu, 
nebo i z jiných důvodů? 
Utéct, to pro mě není úspěch. 
Jsem Švýcarka a mohla bych 
se vrátit, ale mám plány. I když 
vinařství buduju 25 let, mám 
pořád před sebou spoustu věcí, 
které chci realizovat. Můj otec – 
už nežije – mi v těch hrozných 
situacích říkal: „Musíš zůstat 
s lidmi, musíš vydržet.“ V létě 
děláme Family Day, přijdou 
zaměstnanci s rodinami a já vidím, 
kolik lidí s vinařstvím počítá. Cítím 
povinnost pokračovat. A velkou 
chuť dál naše vinařství budovat. 
Víte, my se tu nikdy nenudíme. 
Každý rok je jiný, nikdy nemůžete 
říct: Uděláme to jako obvykle. 
Je to pokaždé nové, zajímavé.

Líbí se vám tenhle život? 
Ano! Moc.

Vy jste chtěla být jako 
dítě pilotkou. Není tohle 
větší adrenalin? 
No to tedy je. V zemědělství 
platí obecně: Můžete být 
nejlepší manažer, nejlepší 
organizátor na světě, ale je 
vám to nanic, když není dobrý 
rok. Učí vás to pokoře.

Není těžké být malé 
vinařství v té konkurenci? 
Být malý není nevýhoda. Můžete 
to obrátit ve svou výhodu! Pokud 
je víc malých vinařství vedle sebe, 
můžete spolupracovat. A když 
jste malí, jste zajímaví! U nás 
ve vinařství je rodinná atmosféra. 

Výroba je dobře ohlídaná, pečlivá. 
Víno je specifické. Dveře jsou pro 
klienty vždy otevřené. A jsme 
blízko u Prahy. Když přijíždějí 
turisté do Čech, chtějí vidět 
památky, ochutnat místní jídlo 
a místní víno. A my jsme po ruce. 
Ale i Čech je hrdý, že je Čechem 
a pije, alespoň občas, místní vína. 
Kvůli tomu máme denně otevřeno, 
i v zimě, i v sobotu a v neděli. 
Můžete přijít na skleničku, koukat 
na Labe, koupit si domů, co vám 
chutná. Hledíte na vinici, z které 
víno vzešlo. To je zajímavé.

Byla jste investiční bankéřkou, 
delegátkou Červeného kříže, 
organizátorkou zájezdů 
postižených do Lurd. 
Cestovala jste kolem světa. 
Byla jste manželkou knížete, 
žila jste v Paříži, Monte 
Carlu, v Londýně, mluvíte 
sedmi jazyky. Nestýská 
se vám po těch minulých 
profesích? Po světě? 
Ne, vůbec ne. To jsou různé 
fáze života a teď jsem v téhle. 
Na Mělníku ve vinařství. 
A cestuju pořád, po tom 
se mi stýskat nemusí.

Kde vidí paní Bettina 
Lobkowicz sama sebe 
za deset let? 
Určitě nepůjdu do důchodu. 
Budu pracovat dál. Tady 
u nás, na vinicích. Pokud budu 
fyzicky schopná, budu tady. 
Jak jsem říkala, mám plány.

Doufám, že SZIF vám s tím 
bude i dál pomáhat. 

 Připravila Lucie Kaletová
Foto Petr Cenker SZIF
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APLIKACE 
Nese jméno po svém průvodci – 
kozlovi Ovozelovi. Děti na mobilu 
nebo tabletu hravou formou od-
povídají na kvízové otázky a plní 
úkoly, například vysazují stromy 
a starají se o ně. Čím více správ-
ně zodpovězených otázek, tím 
více vysazených stromů a zároveň 
i více nově nabytých vědomostí. 
Přátelský kozlík vyburcoval zá-
jem dětí o zahradničení, ale také 
o zdravý jídelníček. Mobilní ap-
likace „frčí“. Svědčí o tom počet 
zapojených škol, žáků a také 
umístění na předních místech 
oblíbenosti herních žebříčků. 
Protože je sbírání bodů záslužné, 
rozhodli jsme se, že školy a jejich 
žáky prvního stupně, kteří hrají 
nejintenzivněji, odměníme. Rozho-
dující byl stav bodů k 30. červnu 
loňského školního roku. Absolut-
ní prvenství v počtu získaných 
bodů si vysloužila Základní ško-
la a Mateřská škola Benešov, 
okres Blansko, příspěvková or-
ganizace. Jedná se o menší, leč 
krásnou a skvěle vedenou školu 

na Moravě. Nás v SZIF příjem-
ně šokovalo, že relativně malé 
množství dětí „nahrálo“ famózní 
počet bodů! Bylo jich 354 642.

MISE
Za našimi šampiony jsme se vy-
dali koncem září k Blansku. Chtěli 
jsme ceny předat osobně a zá-
roveň trochu poznat školu i děti. 
Na rozdíl od nás, kteří se o škole 
dověděli až v souvislosti s výhrou, 
pan ředitel Michal Balaščák nás, 

přesněji řečeno Fond, už znal. 
Na školním pozemku totiž pro 
žáky před časem postavili krásný 
dřevěný altán, a to díky dotaci 
z Programu rozvoje venkova, kte-
rý SZIF administruje. Venku před 
vchodem už nás vítal pan ředitel 
a dovedl nás za dětmi z prvního 
stupně. V hale školy byli všich-
ni žáci natěšení na svou výhru.

PŘEDÁNÍ ODMĚNY
Hlavní odměnou byla atletická 
školní sada, díky které může 
být tělesná výchova zábavnější. 
Dále následovala pestrá škála 
stolních her na téma zdravý 
životní styl. Kromě společných 
dárků děti dostaly i každé 
jednotlivě magnetky s kozlem 
Ovozelem a papírovou skládačku. 
Protože jsme s dětmi chtěli 
navázat kontakt, pokládali 
jsme jim nejrůznější otázky 
k ovoci a zelenině. Při záludných 
otázkách ani jednou nezaváhaly 
a nenechaly se zmást. Děti 
zároveň potvrdily, že se 
nevymykají dlouho zaběhnutému 

SZIF pomáhá nejen českým zemědělcům, ale myslí i na školáky. Má pod patronátem 
například projekt Ovoce a zelenina do škol, který v ČR běží už 9. rokem. Když 
kolegové z oddělení pro školní projekty zaměřené na zdravé stravování přemýšleli, jak 
zvýšit motivaci dětí ke konzumaci ovoce a zeleniny, zrodil se nápad virtuální hry Kozel 
Ovozel. Aby to žáky chytlo, musí to být něco praktického, veselého a především „in“. 
Přesně tyto parametry mobilní edukativní hra má.
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MISE KOZEL OVOZEL
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trendu, a to, že je ovoce ve větší 
oblibě než zelenina. Co se špenátu 
týká, ten by u školáků nejspíš 
propadl. Potěšitelné je, že dobře 
polovina dětí pomáhá svým 
rodičům na zahrádce. Na dotaz: 
„A kdo si dělá sám svačinu?“ se 
hlásila třetina dětí. Prý si do ní 
dávají hodně ovoce i nějakou 
zeleninu. 

VYLEPŠENÍ A ZMĚNY
Cílem naší cesty bylo také zjistit, 
jaké změny by školáci ve hře 
uvítali. Uvést hru do života je 
jedna věc, ale udržet ji stále 
atraktivní věc druhá. Školáci by 
například chtěli, aby kozel Ovozel 
choval krávy, koně, králíky nebo 
dokonce včelařil. Měl by mít 
pochopitelně víc ovocných stromů, 
nebo také pěstovat mrkev, maliny, 
hrášek nebo květiny a byliny. 
Jmenovali i méně známé stromy 
jako mišpule a jeřabiny. Kromě 
sklízení by mohl Ovozel zalévat, 

sekat trávu nebo hnojit. Jeden 
z žáků dokonce navrhoval, aby 
kozel jezdil do ciziny pro semínka 
a pěstoval u nás exotické ovoce. 
Kozlíkova cesta by mohla vést 
na letiště, ovoce a zeleninu 
bychom vozili i do jiných zemí. 
Určitě by se dětem líbilo, kdyby 
kozel nejezdil jenom traktorem, 
ale mohl sekat kombajnem. Mohl 
by mít také větší vlečku, kam by 
se vešlo víc ovoce. A rozhodně by 
měl jezdit rychleji, ale musel by 
nejprve opravit silnici. Z nápadů 
dětí je víc než jasné, že se nudit 
nebudeme. Odměnou ale je, 
že se hra dětem líbí a že své 
ovoce přinesla. 
Nesmíme zapomenout uvést 
i ostatní školy, které obdržely 
ceny. Místo klasických prvních 
3 míst se SZIF rozhodl ocenit prv-
ních 5 škol za nejvyšší počet bodů 
a dalších 5 škol podle počtu hrá-
čů v přepočtu na žáky 1. stupně. 
Všem posíláme velkou gratulaci.

Pořadí Žebříček škol - kategorie nejvíce bodů v aplikaci Počet bodů

1. Základní škola a Mateřská škola Benešov, okres Blansko, příspěvková organizace 354 642

2. Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace 274 308

3. Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou 223 936

4. Základní škola a mateřská škola Dolní Město 172 740

5. Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice 165 167

Pořadí Žebříček škol - kategorie počet hráčů v přepočtu podle množství dětí na 1. stupni

1. Základní škola a mateřská škola Dolní Město

2. Základní škola Holčovice, okres Bruntál, příspěvková organizace

3. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov

4. Základní škola a Mateřská škola Lhoty u Potštejna

5. Základní škola Zbečno, okres Rakovník



Od vstupu do EU v roce 2004 podléhal trh s cukrem v ČR režimům Společné organiza-
ce trhu (SOT). Po třináct let byl náš trh s cukrem regulován cukernými kvótami. Nyní 
se dostavila plánovaná změna. Od 1. října 2017 přestal platit systém produkčních kvót, 
minimální ceny cukrové řepy a výrobní dávky. Státní správa, výrobci cukru, pěstitelé 
cukrové řepy i obchodníci by měli na tuto změnu správně reagovat. Zároveň je třeba říci, 
že administrativní povinnosti výrobců vůči Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 
(SZIF) nekončí.
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POZOR NA PŘECHODNÉ OBDOBÍ
Jednoduše řečeno: „Na staré 
věci platí starý metr a na nové 
věci nový“. Konkrétně to zname-
ná následující: Od 1. října 2017 
skončil kvótový režim. Neskon-
čila tím ale povinnost podávat 
hlášení o dodávkách, zpracování 
průmyslového cukru a doložení 
dokladů prokazujících vývoz cukru 
do třetích zemí z hospodářského 
roku 2016/2017. SZIF může stále 
provádět u výrobce cukru, bio-
ethanolu nebo isoglukózy kontroly 
a udělovat sankce za neplnění 
podmínek stanovených legislativou 
EU. Hlášení, která se týkají hos-
podářského roku 2016/17 a před-
chozích let, musí být podána podle 
předpisů platných pro tyto roky. 

REGULACE 
VERSUS LIBERALIZACE 
Od 1. října 2017 přestala platit 
produkční kvóta, která předsta-
vovala pro ČR 372 459,207 tun 

a rozdělena byla mezi pět cukro-
varnických podniků. Cukrovarnické 
podniky neplatí nadále výrobní 
dávku z cukru (12 EUR/t), pře-
stala platit stanovená minimální 
cena cukrové řepy (26,29 EUR/t) 
a zároveň skončil režim nadkvó-
tového cukru. Co se týče vývozu 
cukru do třetích zemí, množstevní 
omezení vývozu nadkvótového 

cukru přestává platit. Ostatní 
mezinárodní dohody se nemění 
a zůstávají nadále v platnosti. 
U dovozu cukru je snížené dovozní 
clo přiznáváno při preferenčním 
dovozu na základě důkazu o pů-
vodu. V platnosti zůstávají vybra-
né dovozní kvóty a s tím spojená 
povinnost předkládat při tomto 
dovozu dovozní licence.

UKONČENÍ CUKERNÝCH KVÓT 
SE STALO SKUTEČNOSTÍ
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PĚSTITELÉ CUKROVÉ ŘEPY 
A CUKROVARNICKÉ PODNIKY 
Základní vztahy mezi pěstiteli 
cukrové řepy a cukrovarnickými 
podniky jsou zachovány.
Zárukou stability je mezioborová 

dohoda pro komoditu cukr – cuk-
rová řepa uzavřená v roce 2016. 
Ta mimo jiné vymezuje obecný 
rámec podmínek pro dodávky 
cukrové řepy zpracované v cuk-
rovarech v České republice. Pěs-
titelé tak mají možnost se podílet 
na budoucím vývoji tržní ceny 
prodaného cukru cukrovarnickými 
podniky, pokud se na tom obě dvě 
strany dohodnou v rámci možností 
uvedených v dohodě.

POZITIVA I NEGATIVA
Změny přinesou plusy, ale jak už 
to bývá, i mínusy. Nejvýrazněj-
ším pozitivním dopadem ukončení 
regulovaného trhu s cukrem bude 
možnost neomezené výroby cukru 
v EU i vývozu do třetích zemí. 
Skončí povinnost vyvážet cukr 
vyrobený nad kvótu, která s sebou 
kromě vysokých finančních nákla-
dů nesla také vysokou byrokratic-
kou zátěž. 
Za negativní dopad lze pova-
žovat zvýšení konkurence mezi 
cukrovarnickými podniky EU, 
dá se předpokládat, že všechny 
významné evropské společnosti 
zvýší objem výroby cukru. Do-
jde zřejmě k nárůstu konkurence 
mezi třtinovým a řepným cukrem 
na trzích EU. Může nastat kolísání 
cen, které budou daleko závislejší 
na střetávání nabídky a poptávky 
než v současnosti.
I po 1. říjnu mají výrobci cukru, 

bioethanolu a isoglukózy povin-
nost podávat Státnímu zeměděl-
skému intervenčnímu fondu infor-
mace o cenách, produkci a sklizni 
na formulářích vydaných SZIF, 
které jsou k dispozici na webových 

stránkách Fondu. Evropská komise 
bude údaje z jednotlivých států 
vyhodnocovat, a pokud by došlo 
k narušení situace na trhu s cuk-
rem, může přijmout adekvátní 
opatření ke stabilizaci.
SZIF je připraven být nadále všem 
stávajícím i budoucím výrobcům 
a pěstitelům partnerem. Celý nový 

režim je stručně a funkčně po-
psán v dokumentu „Informace pro 
výrobce cukru, bioethanolu a iso-
glukózy pro období po ukončení 
kvót“, který je k dispozici na
www.szif.cz, a to ZDE.
Přejeme plynulý přechod na re-
žim bez produkčních kvót a mno-
ho úspěchů.

LEGENDA O KOSTCE CUKRU

Taková samozřejmost jako 
kostkový cukr byla kdysi 
převratným vynálezem! Do té 
doby se totiž cukr prodával pouze 
v homolích, které se před použitím 
musely nadrtit.  
Věřte, nebo ne, kostka cukru 
vznikla v jižních Čechách! V místě 
svého zrození – Dačicích – má 
dokonce svůj pomník. 
K vzniku praktických kostiček se 
pojí krásný a pravdivý příběh. 
Do zdejší cukrové rafinerie byl 
roku 1840 povolán z Vídně nový 
ředitel Jakub Kryštof Rad. 
Se svou ženou Julianou měl 
šestnáct dětí, takže to musela 
být láska. Juliana pořádala často 
odpolední čaje a večírky pro 
dačickou smetánku a potřebovala 
k nim spoustu cukru. Jednou 
si při drcení homolí poranila 
prst a s obvazem na ruce přišla 
manželovi vyčinit, proč dávno 
nevymyslel něco praktičtějšího. 
Do roka daroval Jakub své ženě 
dárkové balení s červenými 
a bílými kostičkami cukru. 
Nazývali ho tehdy „Čajový cukr“. 
Aby mohl své ženě splnit přání, 
musel Jakub Rad vymyslet 
a sestrojit lis na kostkový cukr! 

Jeho základem byla mosazná 
deska se 400 čtvercovými 
otvory. Do otvorů se nasypal 
cukrový prášek, poté se stlačil, 
vše se vyklopilo na dřevěný 
stůl, kde kostky musely dvanáct 
hodin schnout. 
Přísloví „Za vším hledej ženu“ je 
nejspíš i v tomto případě pravdivé!

http://www.szif.cz
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fkomodity%2Frv%2F03%2F12%2F1506509434324%2F1506519466867.pdf


10. října odstartovalo 5. kolo Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV). Zájemci 
mohou žádat o investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, ale také 
na inovace a projekty spolupráce. Celková částka na podzimní kolo je 3,2 miliardy korun.
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Žádosti je možné podávat až 
do 30. října 13 hodin, a to pouze 
elektronicky prostřednictvím 
Portálu farmáře. Na projekty 
podzimního kola je připravena 
částka 3,2 miliardy korun v rámci 
jedenácti operací. 
V 5. kole příjmu žádostí došlo 
ke změně některých podmínek. 
Novinkou je například zkrácení 
lhůty na zveřejnění seznamu 
žádostí podle kategorií Doporučen, 

Nedoporučen a Náhradník, a to 
dokonce o 2 týdny. Žadatelé 
tedy budou do 13. listopadu 
2017 vědět, jak dopadli. Další 
podstatnou skutečností je 
zjednodušení a vyjasnění řady 
preferenčních kritérií. Kde kritéria 
nebyla v minulosti účinná, došlo 
i k jejich úplnému vypuštění. 
Příjemnou novinkou v rámci 
operace 4.2.1 je jistě nový 
záměr c), ve kterém mohou 

žádat pekaři a cukráři. U operace 
16.2.2 se nově předkládají přílohy 
k Žádosti o dotaci již s podáním 
žádosti, čímž se zkrátí lhůta 
na administraci. 
Souhrn změn pro podzimní kolo 
PRV je k dispozici na 
www.szif.cz. Na Portálu farmáře 
jsou zároveň v instruktážních 
listech v záložce Ke stažení 
uvedeny podrobnosti týkající se 
vyplnění a podání žádosti.

PODZIMNÍ KOLO 
PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Operace Alokace (Kč)

4.1.1 Investice do zemědělských podniků 1 137 168 000

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 575 000 000

8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích 35 000 000

8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 112 000 000

8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 46 000 000

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství 100 000 000

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP 140 000 000

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh 975 000 000

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů 27 500 000

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů  50 000 000

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových  
procesech 5 500 000

http://www.szif.cz
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PODZIMNÍ ZEMĚDĚLEC
se konal od 5. do 8. října 
v Lysé nad Labem. Program, 
k němuž přispěl i SZIF, byl 
velmi pestrý. Proběhl zde také 
22. ročník výstavy Náš chov 
a expozice Svazu chovatelů 
ovcí a koz. Zahradnické trhy 
hýřily mnoha druhy okras-
ných i ovocných dřevin, keřů 
a květin, nabídkou zahrad-
nické chemie, nářadí a ná-
strojů pro zahradnické práce. 
Fond nabídl u svého stánku 
nové video na téma Jednotná 
žádost (k nahlédnutí ZDE), 
informační servis o aktuálních 
dotacích a mnoho vzděláva-
cích dárků pro děti. Zabo-
dovaly i ochutnávky oceně-
ných potravin značek KLASA 
a Regionální potravina.

MONITORING STAVU 
ODLOVENÝCH PRASAT
Státní veterinární správa 
zahájila 10. října monitoring 
Aujeszkyho choroby prasat 
u odlovených kusů divokých 
prasat na území ČR. Poslední 
dlouhodobý monitoring vý-
skytu této nákazy v populaci 
divokých prasat proběhl v roce 
2013. Pravidelný monitoring 
je jedním z důležitých nástro-
jů pro udržení příznivé náka-
zové situace v zemi.

KVALITNÍ POTRAVINY
Toto roční období patří jablkům a jablečnému moštu. Na-
bízíme vám pár zajímavostí o tomto ovoci, ale samozřejmě 
i aktuality pro všechny fanoušky oceněných dobrot. 

MÝTICKÁ JABLKA 

Jablka jsou pro českou kotlinu 
typická. Byla také jedním z důvo-
dů, proč se praotec Čech v těchto 
místech usadil. Vždyť i to pověstné 
strdí, což je plást medu od divo-
kých včel, muselo pocházet z jab-
loní. V antických pověstech hrají 
velkou roli jablka hesperidek, kte-
ré měly za úkol hlídat zlatá jablka 
v zahradě bohů. Herakles však 
dostal za úkol jako test své sta-
tečnosti tři z těchto jablek ukrást. 
A ten uličník to vážně udělal! Jed-
no z nich pak sehrálo úlohu jablka 
sváru ve sporu o nejkrásnější bo-
hyni mezi Hérou, Athénou a Afro-
dítou. A začala Trojská válka, 
protože Paris jako jeden z prvních 
korupčníků věnoval jablko bohyni 
lásky Afrodítě za přízeň krásné 
Heleny. O Vánocích jablka překra-
jujeme, aby nám sdělila, zda bu-
deme dlouho živi. A každý z nás si 
vybaví i pověstné jablko poznání, 
které nabídla Eva Adamovi. Kromě 

lidského pokolení z toho vzešel 
i fakt, že si můžeme na jablcích 
pochutnávat rok co rok. A obdr-
žené poznání: Jablka jsou nejen 
pochoutkou, ale i lékem.

„KDO JABLKO DENNĚ SNÍ, 
K TOMU LÉKAŘ NECHODÍ!“ 
říkávaly naše prabáby. Jablko 
obsahuje více než 30 různých 
minerálních látek a stopových 
prvků, např. provitamin A, 
vitamin B, kyselinu listovou, 
vitamin C a E, draslík. A pektin 
není v žádném jiném plodu 
obsažen v takovém množství. 
To vše spolu s vlákninou, 
která čistí trávicí ústrojí, a se 
silnými antioxidanty prospívá 
lidské DNA. Jablíčka nás chrání 
před vznikem rakoviny, před 
Parkinsonovou a Alzheimerovou 

chorobou a poškozením ledvin. 
Snižují nám vysoký krevní tlak, 
cholesterol a krevní tuky, posilují 
imunitu, srdce a krevní oběh 
a stabilizují hladinu cukru v krvi. 
Vitaminy, minerály a další elixíry 
života jsou skryté pod slupkou, 
proto – neloupat!

MANDLOVÝ KOLÁČ S JABLKY 
Milujete moučníky s tenoučkým 
korpusem a našlehaným krémem, 
na němž nesmí chybět jablka? 
Máme pro vás ideální recept. 
Na těsto: 160 g hladké mouky, 
1 vejce, 60 g cukru krupice, 110 g 
másla, 1 sáček vanilkového cukru, 
špetka soli
Na náplň: 250 g polotučného 
tvarohu, 1 smetana ke šlehání 
(31 %), 1 vejce, 2–4 lžíce 

FLORA OLOMOUC
Ve stejném termínu se 
na podzimní Floře SZIF 
prezentoval společnou 
expozicí Fondu a oceněných 
značek kvalitních potravin. 
Byla zde slavnostně udělena 
ocenění Regionální potravina 
Olomouckého kraje za 
letošní rok. Ceny předával 
ministr zemědělství Marian 
Jurečka a ředitel Fondu 
Martin Šebestyán.

ANUGA 2017
Evropskou potravinářskou 
událostí byl veletrh Anuga 
v Kolíně nad Rýnem 
od 7. do 11. října. Česká 
republika zde představila 
kvalitní potraviny značky 
KLASA a Regionální potravina, 
které spravuje SZIF, a to hned 
ve dvou expozicích: Mléčné 
sekci a Národní expozici.

https://www.facebook.com/statnizemedelskyintervencnifond/videos/1443342855719830/
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BIOPOTRAVINY 
V NEMOCNICÍCH
Ministr zemědělství odeslal 
1. září zřizovatelům škol, 
nemocnic a dalších institucí, 
které poskytují veřejné stra-
vování, dopis, v němž apeluje 
na větší využívání regionál-
ních produktů a biopotravin: 
„Touto, řekl bych již tradiční 
kampaní, chceme veřejnosti 
představit místní biofarmy 
a výrobce bioproduktů, je-
jichž počet i nabídka se rok 
od roku rozšiřuje. Biopotra-
viny jsou vysoce kvalitní, 
nutričně bohaté potraviny, při 
jejichž výrobě se nepoužíva-
jí žádná průmyslová hnojiva 
ani pesticidy. Navíc ty české 
k zákazníkům necestují ka-
mionem přes půl světa, tak-
že i chuťově jsou skvělé.“

214. ŽOFÍNSKÉ FÓRUM
Ředitel SZIF Martin Šebestyán 
spolu s dalšími osobnostmi 
zemědělského a potravinář-
ského sektoru ČR vystoupil 
3. října na Žofínském fóru. 
Motto znělo: „Kvalitní potra-
viny pro české zákazníky!“ 
Mluvilo se o zajištění kon-
kurenceschopnosti českého 
potravinářství a dlouhodobém 
tlaku ČR na Evropskou komisi, 
aby mohla vzniknout legislati-
va, která jasně vymezí nekalé 
praktiky v oboru a metody, 
jak se s nimi vypořádat.

cukru, ½ pytlíku Crème Olé, 
2 jablka, citronová šťáva, 20 g 
mandlových plátků
Jak postupovat?
Smíchejte mouku, cukr, vanilko-
vý cukr a špetku soli. Studené 
máslo nakrájejte na kostky a jako 
drobenku ho zapracujte s mou-
kou a cukrem. Přidejte vejce 
a prohněťte. Vytvořte z těsta 
hladkou placku, zabalte do fólie 
a dejte vychladnout do ledničky 
na 30 minut. Předehřejte si trou-
bu na 180 °C a koláčovou formu 
vymažte máslem. Na lehce po-
moučeném válu vyválejte z těsta 
slabší plát a přeneste ho do vyma-
zané formy. Před pečením korpus 
několikrát propíchněte vidličkou. 

Pečte 15 minut dozlatova. Vyndej-
te z trouby a nechte vychladnout. 
Troubu zatím nevypínejte a pusťte 
se do náplně. Jablka zbavte jad-
řinců a nakrájejte na tenčí měsíč-
ky. Smíchejte tvaroh, smetanu, 
cukr a vejce. Vzniklou směs utřete 
do hladka. Pomalu přisypávejte 
Crème Olé a neustále míchejte, 
aby nevznikly hrudky. Před ro-
zetřením směsi posypte korpus 
mandlemi. Následně na náplň 
pokládejte měsíčky jablek. Při-
pravený koláč pečte 20–25 minut 
na 180 °C.

LETNÍ SOUTĚŽ 
SE PROTÁHLA V „BABOLETNÍ“ 
Až do 24. září dal Klasáček 
šanci všem zájemcům o letní 
výhry. Rozšířil také možnosti, jak 
výher dosáhnout. 
Kromě fotografií s Klasáčkem 
vyplňovali soutěžící edukativní 
kvíz anebo přímo na akcích 
odpovídali na otázky o značkách 
kvality. Zájem byl opravdu 
velký. Klasáček vyhlásí výherce 
do konce října. 

PODZIMNÍ SOUTĚŽ 
PRO SPOTŘEBITELE 
Soutěživce potěšíme! Je tu 
nová spotřebitelská soutěž! Od-
startovala 16. 10. a potrvá až 
do 14. 1. 2018. Naleznete ji 
na webu akademiekvality.cz, 
první část pod sloganem STŘIH-
NĚTE SI 3X ŠKODU FABIA A STO 
TISÍC DALŠÍCH SKVĚLÝCH CEN! 
Soutěžící sbírá loga nakoupených 
výrobků, lepí je na herní karty 
a odesílá na danou adresu. Druhá 
část soutěže nese název HLASUJ-
TE O NEJOBLÍBENĚJŠÍ VÝROBEK 
S OZNAČENÍM KLASA! Všechny 
hlasovací lístky budou slosovány 
a z nich vzejdou výherci dárko-
vých košů plných kvalitních po-
travin v hodnotách 2 000, 3 000 
nebo 5 000 korun. Kamarádit 
s kvalitními potravinami se pros-
tě vyplatí!

KLASÁČEK NA “TOUR“ 
V OBCHODNÍCH ŘETĚZCÍCH 
V září se vydal Klasáček do ob-
chodů. Spotřebitele bude provázet 
až do března 2018. Na oceněné 
potraviny zde budou upozorňovat 
poutače s Klasáčkem a různé for-
my regálové, plakátové či rozhla-
sové prezentace. Kampaň bude 
probíhat také na webech a face-
booku obchodních řetězců, stejně 
tak v jejich magazínech a tiště-
ných i elektronických letácích.

AKTUÁLNÍ PŘÍRUČKA
Na webu SZIF najdete nyní 
aktualizovanou Příručku 
k definici mikro, malých 
a středních podniků. Najdete 
ji pod PRV či OPR 2014–20 
a také ZDE.

LETOŠNÍ CENY 
ROZDĚLENY
6. září uzavřelo Vinobraní 
na hradě Lokti letošní slav-
nostní udílení cen Regionální 
potravina. Jako poslední zde 
obdrželi své certifikáty ví-
tězové Karlovarského kraje. 
O značku Regionální potra-
vina, která je co do surovin, 
chuti i čerstvosti chloubou 
každého kraje, se v tom-
to regionu ucházelo celkem 
124 produktů od 27 výrobců.

http://akademiekvality.cz
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fopr2014%2F1443516929244%2F1507548415962.pdf
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FARMA V POUŠTI
Větší starost než zamrzlé 
oblasti však dělá na celém 
světě sucho. I tady se setká-
me s první sci-fi vlaštovkou 
v rámci výzkumu převedeného 
do praxe: V Austrálii existu-
je pouštní farma Sundrop, 
ve které se na věži ve výmě-
níku vysokém 115 m odpařuje 
slaná mořská voda a na obřích 
zrcadlech se sráží. Tím se zba-
vuje soli a používá se k zavla-
žování. Rajčata se zde pěstují 
na kokosovém substrátu.

ZEMĚDĚLSKÉ 
MRAKODRAPY
A do třetice zajímavost k ze-
mědělství budoucnosti: V hus-
tě osídlených aglomeracích se 
má odehrávat ve výškových 
budovách. Americký profesor 
Despommier, který se spe-
cializuje na trvale udržitelné 
zemědělství, se svou výzkum-
nou skupinou vytvořil projekt 
zvaný „Vertical farming“. Dělá 
si ambice řešit problém popu-
lační exploze.

ZEMĚDĚLSKÝ VYNÁLEZ 
V ROCE 1900
Víte, co byl výkřik zeměděl-
ské techniky v roce 1900? 
Mechanická sazečka bram-
bor, tzv. sázecí stroj pro 
zemáky. Měla nádržku, v níž 
se nacházely brambory roz-
dělené na jednotlivá očka, 
a tři nože. První z nich vyrý-
val brázdu, další dva ji za-
hrnovaly. Na sedélku seděl 
chlapec přihrnující „zemáky“ 
do nádržky a dospělý muž 
přístroj tlačil jako kočárek.

RAJČATA VYPĚSTOVANÁ 
V ARKTICKÉ ZIMĚ
V ruském městě Jakutsk 
padají teploty až k -50 °C. 
V období bílých nocí zde trvá 
denní světlo jen 3–4 hodiny. 
Farmáři zde používají japon-
skou technologii, která umož-
ňuje pěstovat rajská jablíčka 
i v těchto mrazech. Zelenina 
z těchto skleníků je ekologic-
ká, téměř neobsahuje dusič-
nany, na rozdíl např. od do-
vážených čínských rajčat. Zdá 
se, že se jedná o budoucnost 
zemědělství v chladných ob-
lastech Země.
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