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Vážení čtenáři, 

předkládáme Vám červnové 
vydání dvouměsíčníku News-
letter SZIF. Naší snahou je 
přinést v co nejčtivější podobě 
to, co je v činnosti Fondu nej-
významnější a nejzajímavěj-
ší – od zemědělských dotací 
až po kvalitní potraviny.
O rozhovor jsme tentokrát 
požádali zástupce „menších“ 
zemědělců, tedy nejpočet-
nější skupiny zemědělských 
subjektů. Je nesmírně cen-
né seznámit se s pohledem 
a názorem člověka, jehož 
předci hospodařili v dané 
lokalitě po staletí.
V dalších článcích se dozvíte 
nejdůležitější body z bilance 
podávání Jednotné žádos-
ti 2017, která zahrnuje jak 
opatření Přímých plateb, 
tak neprojektová opatření 
Programu rozvoje venkova. 
Z hlediska finančního objemu 
jde o hodně. Na letošní žá-
dosti by mělo být vyplaceno 
přes třicet miliard korun! 
V dalších článcích se dočtete 
o úloze SZIF v boji s půdní 
erozí, o jarních mrazech a me-
todách, jimiž lze s nimi bojo-
vat, o kvalitních potravinách, 
tentokrát se zvláštním zřete-
lem na máslo. Nechybějí ani 
zprávy Ve stručnosti a kresle-
ný Agrofór. Příjemné počtení.

Pavel Klempera 
šéfredaktor
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„S LÁSKOU 
K RODNÉ HROUDĚ“

Když jsem Pavlu Dudovi zavolala, 
bylo znát, že má práce nad hla-
vu. Přesto si udělal čas. Provedl 
nás zákoutím květin a by-
linek a usadil nás k rodin-
nému stolu. Paní Dudová 
nám nabídla pití a sedla 
si k nám. Připadali jsme 
si domácky, jako bychom 
byli příbuzní na návštěvě. 
Pavel Duda hovořil velmi 
klidně i o vážných věcech, 
o názorech nedumal, měl 
je jasně srovnané. Když 
jsem mrkla na paní domu, 
všimla jsem si, že ho 
sleduje s velkou hrdostí.

Vyrůstal jste za totality. 
Dělal jste si někdy 
plány, že budete farmařit? 
Rodiče nesměli za socialismu 
postavit dům v Tisku, kde žila 
rodina. Museli stavět vedle v Pra-
voníně, protože komunisti podpo-
rovali takzvané střediskové obce. 
Pravonín byl, a bohužel ještě 
trochu je, taková komunistická 
vesnice, o to bylo vše těžší. Jako 
kluka mě to táhlo k babičce a dě-

dovi na statek sušit sena a po-
máhat. Chtěl jsem na zemědělku, 
ale otec mi to vymluvil, protože 

vzhledem k režimu už nevě-
řil, že bychom mohli hospodařit 
na svém. Jako strojař mi poradil 
strojní průmyslovku ve Vlaši-
mi. Na škodu to nebylo, protože 
v devadesátém roce jsme restitu-
ovali pozemky zpátky. Za odpra-
cované roky prarodičů jsme měli 
nárok na nějaké stroje. Družstvo 
nám tehdy dalo odepsané vraky, 

které stály zarostlé v kopřivách. 
Nezbývalo nám, než je opravit. 
Spolu s otcem jsme to dokázali.

Hospodaříte ve výšce 
550 metrů nad 
mořem, přesto sklízíte 
nejen brambory, ale 
i pšenici a řepku. Jak 
jste toho docílil? 
Jsme okrajem Vysočiny, 
brambory tu mají tradici. 
Řepka je dnes tržní plodi-
na, zisk je z ní nejvyšší. 
I ta pšenice nám tu „jde“. 
Máme dnes přece dob-
rou agrotechniku. Kdo 
chce, může věnovat po-
lím nadstandardní péči. 
Což děláme. Bez hnojení 

a chemické ochrany by se nevy-
pěstovalo nic, ale jejich pomocí 
se vykouzlí leccos. Mám také 
odborného poradce, agronoma, 
s kterým vyrážím na pole, a on 
mi podle aktuálního stavu radí. 

Jaký smysl mají konkrét-
ně pro vás dotace pro-
střednictvím SZIF? 

Po roce 1990 dostali zpátky deset hektarů v kraji pod Blaníkem, v Tisku u Pravonína. 
Pavel Duda starší pak vyplatil svých pět sourozenců a začal spolu se synem Pavlem 
hospodařit. Strojový park získaný od družstva, to byly jen vraky, které si museli opravit. 
Dnes hospodaří Pavel Duda na 70 hektarech. Nahlédněte do geneze rodu, který má 
sedlačinu v krvi.

ROZHOVOR S PAVLEM DUDOU, 
SOUKROMÝM ZEMĚDĚLCEM
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SZIF beru jako partnerskou orga-
nizaci, s kterou máme dobré vzta-
hy. Každoroční jistotou je Jednot-
ná platba na plochu. Povedlo se mi 
získat dotaci z Programu rozvoje 
venkova na novostavbu sklado-
vací haly na brambory a v dalším 

kole jsme si požádali o dotaci 
na podzemní sklep pro skladování 
brambor přes zimu. V současné 
době se vyřizuje právě tato agen-
da. Dotace jsou užitečná pomoc. 

Náš pan ředitel Martin 
Šebestyán doporučil 
zemědělcům poradce 
k vyplňování žádostí, doporučil 
byste to z vaší pozice také? 
Pan ředitel má pravdu. Já si na-
jímám dotačního poradce. Dalo 
práci ho najít, protože jsem oslo-
vil firmu, která byla moc drahá, 
s tou jsem spolupracovat nechtěl, 
ale po čase jsem našel odborní-
ka, který to pro nás dělá za sluš-
nou cenu. Vyplnění může být 
problematické, například jednu 
žádost jsme museli předělávat 
kvůli jedinému slovu – uvedli 
jsme termín „novostavba zemního 
sklepa“, pak jsme omylem jednou 
napsali „výstavba“ – a žádost by 
rázem nebyla relevantní. I moje 
paní, ačkoli je z profese účetní, 
mnohdy neví, jak přesně žádost 
vyplnit (paní Dudová krčí rameny 
a přikyvuje: „Myslím, že zvládnu 
v účtařině ledacos, ale tohle je 
opravdu komplikované. Přimlou-
vám se do budoucna za zjednodu-
šení administrativy,“ říká k tomu).

Co vám říkají jména 
Martin Duda z Tisku či 

Bartoloměj Duda z Tisku? 
První písemná zmínka o Bartolo-
měji Dudovi v souvislosti s chalu-
pou je z roku 1620. Martin Duda 
z Tisku byl podle ústní tradice 
z roku 1435 husitským hejtma-
nem, který pocházel také odtud. 

Nevěděl bych to, nebýt mého 
bratrance Eduarda Krajníka, který 
učil na vysoké škole. Pátral po ro-
dinných kořenech a napsal knihu 
Po stopách Dudů z Pravonína. 
Takže kořeny mého rodu v tom-
to kraji jsou opravdu hluboké. 

Vaše rodina má tedy 
pouta k tomuto kusu země 
odpradávna. Cítíte to v sobě? 
Cítím to. Je v tom rozdíl, než 
když se člověk přistěhuje do re-
gionu jako nový. Když pod příva-
lem práce padám ke dnu, stejně 
si říkám, že je tu krásně a ctím 
tradici rodu. Mrknu se na nebe 

a říkám si: „Babička s dědou 
na mě koukaj a jsou určitě rádi, 
že jsem se k hospodaření vrátil.“ 
Mám velkou motivaci pokračovat 
a jednou to snad i předat dětem.

Jak se povedlo 
rozšířit polnosti? 
Nejprve jsme jich pár odkoupili 
od sousedů, kteří prodávali. V Tis-
ku je katastr malý, proto jsme 
zkusili oslovit lidi v Pravoníně, je 
to z Tisku dva kilometry, takže 
jsme i tam nakoupili a něco pro-
najali. V minulosti družstva se-
brala církvím pozemky a neplatila 
jim nikdy ani korunu nájmu. Tak 
jsem si řekl, proč bych jako věřící 
člověk nemohl opečovávat církevní 
majetek a ještě zároveň pro církev 
i pro půdu něco udělat. Když se 
vrátil majetek církvi, pokusil jsem 
se o to. Nebylo to jednoduché, 
jednal jsem i s panem kardinálem 
Dukou. Podařilo se. Dá se říct, že 
téměř polovičku půdy máme dnes 
svou a druhou část pronajatou. 

V našem státě většinou 
hospodaří na půdě nájemci, 
nikoli vlastníci. Majitelé 
o své půdě nic nevědí 
a nájemci k ní nemají vztah, 

protože není jejich. Proč 
myslíte, že je to tak? 
Může za to čtyřicet let komunismu 
a spekulanti. Kolchozy vše zabraly, 
vlastnily tisíce hektarů. Kdekoli 
jsem byl s Asociací soukromého 
zemědělství, v Rakousku, Španěl-
sku, ve Francii, tam mívá zemědě-
lec 10 hektarů, u nás má průměr-
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ná farma 133 hektarů. V cizině 
jsou zemědělských subjektů sta-
tisíce, u nás mnohem méně. My, 
malí zemědělci, jsme ve správný 

čas zaspali, když byla půda do-
stupnější. Skoupili ji podnikatelé. 
Teď už mnohým sedlákům brání 
cena půdy, která se neskutečně 
zvedla. Je to i kvůli spekulantům, 
kteří půdu přeplácí. Příklad: Měl 
jsem pronajaté tři hektary, vlast-
ník slíbil, že nám půdu prodá. 
Nečekaně zemřel, jeho manžel-
ka to okamžitě prodala realitce. 
Dostal jsem sice nabídku jako 
první, ale dva a půlkrát vyšší. 

Koupil jste? 
Koupil. 

Jste v Pravoníně 
místostarostou a zároveň 
jste předsedou regionální 
organizace Asociace 
soukromého zemědělství. Jak 
se pojí pohled zastupitele 
s pohledem zemědělce? 
Asociace je moje srdeční zále-
žitost. Funguje už devatenáctý 
rok. Region Benešov byl v port-
foliu asociace hluchým místem. 
Sedláci, kteří se chtěli sdružovat, 
byli u Prahy-východ, Pelhřimova, 
Tábora, ale nikdo se neměl k tomu 
založit region Benešov. Měl jsem 
pocit, že tedy musím já. Všechny 
jsem osobně navštívil a popoví-
dali jsme si. V roce 2013 se nám 
povedlo sdružit se v okrese Be-
nešov. Region je velký, patří tam 
Vlašimsko, Benešovsko a Voticko. 
Do komunálních voleb jsem šel už 
podruhé, byl jsem zvolen v roce 
2010. Dělám to proto, že si my-

slím, že obecní politika a země-
dělství patří k sobě. I můj děda 
dělal starostu, máme to v genech. 
Mám na starosti obecní lesy, vždyť 

k zemědělství patří. Moc mě to 
baví. Myslím, že to má přínos pro 
obec. Společně můžeme efektivně 
pečovat o krajinu, to je ten smysl. 

Teď už se asi čtenáři skácí 
nad množstvím vašich aktivit. 
Jste také místopředsedou 
Místní akční skupiny (MAS) 
Blaník. Velkým tématem MAS 
je eroze půdy. Co o ní soudíte? 

Abych mluvil o regionu, který 
znám: Ve Středočeském kraji je 
to problém velkých družstev. Mají 
živočišnou výrobu a bioplynky, 
potřebují je něčím nakrmit, pro-
to pěstují ve velkém kukuřici. Je 
to širokořádková plodina, z polí 
se půda ve velkém vyplavuje. 
Soukromý zemědělec pěstuje 

kukuřici samozřejmě taky, ale 
na pozemku pod ní zaseje obilí, 
aby erozi zabránil. Je to přesně 
o tom, že ta půda není jejich. Je 
třeba víc podpořit malé země-
dělce a přitvrdit u těch velkých. 
Dotační podmínky jsou asi vy-
myšlené dobře, ale možná to 
chce přísnější sankce, aby se těm 
velkým nerentovalo „zlobit“. 

Dá se říct, že vám tatínek 
sedlačení předal. Máte 
v plánu ho zase vy 
předat svým dětem? 
Byl bych moc rád, kdy-
by aspoň jedno z nich převzalo 
moji štafetu. Nejstarší syn, je 
mu šestnáct, mimochodem stu-
duje strojní průmyslovku… 

Ta se mu neztratí, jak je 
na vás vidět. On už snad 
z kopřiv nic vytahovat nebude.  
… Rozhodně ne. Neztratí se mu to, 
o víkendu už mi pomáhá, táhne ho 
to na ten traktor. Zdá se tedy, že 
mám šanci sedlačení předat dál. 

Co byste svým dětem i všem 
ostatním zemědělcům přál? 
Co je nejdůležitější – pevné 
zdraví a Boží požehnání. Aby 
tu nelehkou práci brali s láskou 

k rodné hroudě a nebáli se 
budoucnosti. Naši předci se nadřeli 
podstatně víc než my, prožili 
těžké časy a přežili to. Myslím, 
že dokážeme všechny těžkosti 
přežít taky. Jsem optimista. 

 Připravila Lucie Kaletová
Foto Petr Cenker SZIF
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PROČ BILANCOVAT PRÁVĚ TEĎ? 
Protože 15. května skončilo řád-
né podávání Jednotných žádos-
tí a 9. června odtikaly poslední 
minuty také pro tzv. pozdní po-
dání. Pro ty, kteří nestihli požádat 
v řádném termínu, je každoročně 
vyhrazeno 25 dnů, během nichž 
mohou klienti Fondu ještě Jed-
notnou žádost podat s tím, že 
platí sankci ve výši 1 % z dotace 
za každý pracovní den prodlení. 
I letos byla tato možnost využi-
ta doslova do poslední minuty.

JAKÝ BYL LETOS ZÁJEM? 
V řádném termínu bylo podáno 
30 290 žádostí, po termínu ještě 
dalších 402. Celkem tedy SZIF 
přijal 30 692 Jednotných žádos-
tí 2017. „Podle očekávání mírně 
vzrostl počet žadatelů proti mi-
nulému roku, což je trend, který 
nás provází od roku 2004,“ říká 
Josef Miškovský, ředitel Odboru 
přímých plateb a environmen-
tálních podpor. „Pro zajímavost 
dodávám, že v roce 2004, kdy 
mohli čeští farmáři poprvé žá-
dat o evropské podpory, bylo 
podáno asi 18 tisíc žádostí.“

JAKOU CESTU VOLÍ KLIENTI 
SZIF NEJČASTĚJI?
Jak byste si asi tipli, drtivá 
většina žádostí byla podána 
prostřednictvím Portálu farmáře, 
jednalo se téměř o 98 % 
žádostí. Je vidět, že tento 
nejrychlejší a nejpohodlnější 
způsob podání žádostí u našich 
žadatelů zdomácněl. 
Na druhou stranu je však třeba 
zdůraznit, že velká většina takto 
podaných žádostí je připravena 
a následně podána za asistence 
našich kolegů na okresních 
pracovištích OPŽL (Oddělení 
příjmu žádostí a LPIS). 
Ještě stále se najdou klienti, kteří 
rádi vyplní žádost na papírový 
formulář a osobně ho donesou 
na OPŽL, případně použijí 
datovou schránku anebo pošlou 
žádost prostě poštou, a to 

právě v tomto vypsaném pořadí.

KOLIK ZEMĚDĚLCI DOSTANOU?
Abychom nezapomněli na to nej-
důležitější – jde tu přece hlav-
ně o finanční pomoc na mnoho 
opatření. V rámci Jednotné platby 
na plochu i ostatních dotačních 
titulů, určených například k mo-
tivaci a usnadnění práce mladých 
zemědělců či na podporu zacho-
vání, udržení a zlepšení životního 
prostředí a životních podmínek 
zvířat, bude žadatelům na Jed-
notnou žádost 2017 vyplaceno 
zhruba přes 30,2 miliardy korun, 
ale celková částka se bude odvíjet 
podle kurzu české koruny k euru 
k 30. září 2017.

JAK BRZY DOSTANOU 
ZEMĚDĚLCI PODPORU?
Předpokládaný harmonogram vý-
plat podpor zveřejníme na našich  
stránkách www.szif.cz na přelo-
mu června a července. Vzhledem 
k tomu, že Jednotné žádosti 2016 
SZIF administroval a proplácel 
ve značných předtermínech, před-
pokládáme, že se to letos podaří 
stejně dobře, nebo ještě lépe.

Nastal čas na první shrnutí každoročního procesu administrace Jednotných žádostí. 
Jednotná žádost je zřejmě nejužitečnějším pomocníkem „na poli“ dotací pro většinu 
našich zemědělců. Jak žadatelé dobře vědí, jedná se o formulář, jehož prostřednictvím 
lze žádat o dotace hned na několik opatření najednou, a to v rámci Přímých plateb 
a neprojektových opatření Programu rozvoje venkova.
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Doba, kdy nás v létě zřejmě tu a tam potrápí přívalové deště, se blíží. Voda, ale také vítr 
nenávratně spláchnou nebo odvanou z polí tuny úrodné hlíny. Nesmíme zapomínat ani 
na dalšího činitele, který se na erozi zemědělské půdy podílí. Je jím člověk.
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SZIF PROTI EROZI
Státní zemědělský intervenční 
fond při poskytování dotací sledu-
je, jestli zemědělci žádající o do-
taci na půdu dodržují také pů-
doochranná opatření, která s erozí 
úzce souvisí. Jedná se především 
o dva požadavky, tzv. standardy, 
které jsou pro žadatele povinné. 

SKLONITOST PŮDY 
První standard se týká hospoda-
ření na orné půdě s průměrnou 
sklonitostí přesahující 5 stupňů. 
Zemědělec se musí o tuto půdu 
náležitě postarat i po sklizni. Buď 
zde založí ozimou plodinu, nebo 
ponechá strniště, než vyseje jarní 
plodinu, případně strniště pod-
mítne, což představuje mělkou 
orbu, díky které vzejde i plevel. 
Další možností je, že nejpozdě-
ji do 20. září vyseje meziplodi-
nu, kterou zde ponechá ideálně 
po dobu mimovegetačního období, 
minimálně však do 31. října. Cí-
lem tohoto požadavku je ponechat 
alespoň minimální pokryv půdy 
v období po sklizni a v mimove-
getačním období, aby se omezil 
povrchový odtok vody a zachovala 
se půdní vláha.

EROZNĚ NEBEZPEČNÉ ROSTLINY 
Druhý standard je zaměřen 
na půdu, která je evidovaná jako 
silně nebo mírně ohrožená vodní 
erozí. Na silně erozně ohrožené 
půdě nelze pěstovat erozně ne-
bezpečné plodiny jako: kukuřice, 
brambory, řepa, bob, sója, sluneč-
nice a čirok. Kvůli širokořádkovým 
plodinám totiž může dojít doslova 
ke „spláchnutí“ zemědělské půdy. 
Na mírně erozně ohrožené půdě 
se tyto plodiny pěstovat mohou, 
ale pouze s využitím půdoochran-
ných technologií.

DŮLEŽITOST KONTROL
SZIF dotace zemědělcům nejenom 
proplácí, ale zároveň provádí kon-
troly na místě. U výše uvedených 
dvou standardů bylo v roce 2015 
zjištěno 103 pochybení a země-

dělcům byla vyměřena sankce 
5,4 milionu korun, vloni se jednalo 
o 89 porušení ve výši 4,6 milio-
nu korun. Srovnáme-li porušení 
obou uvedených standardů za po-
slední dva roky, pak se v drtivé 
většině jednalo o pěstování ne-
bezpečných plodin na půdě ohro-
žené vodní erozí. Problém s erozí 
bereme vážně a v rámci našich 
možností se na jejím snižování 
podílíme. Například pro rok 2017 
jsme zpřísnili vyhodnocení kont-
rolou zjištěných nedostatků, které 
se týkají půdoochranných opatře-
ní. Protože kontroly na místě letos 
právě startují, nezbývá než přát 
si, aby těch letošních „nálezů“ bylo 
co nejméně. Eroze je sice přiroze-
ný jev, ale netřeba přikládat ruku 
k dílu. Obnova půdy je totiž velmi 
pomalý proces.

PROTIEROZNÍ KALKULAČKA 
MZe a MŽP vyvinuly protierozní 
kalkulačku. Tato praktická 
internetová aplikace uživatelům 
ukazuje míru erozního ohrožení 
jednotlivých lokalit a zároveň 
navrhuje doporučené osevní 
postupy. Můžete vyzkoušet 
na https://kalkulacka.vumop.cz.

STRAŠÁK EROZE

https://kalkulacka.vumop.cz


Už druhým rokem byli ovocnáři a vinaři postiženi jarními mrazy, které udeřily v dubnu 
a květnu. Škody, které se nyní projevují naplno, jsou značné.
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ŠKODY
Ovocnáři odhadují, že mrazy 
zničily čtvrtinu úrody. Nejvíce 
byla zasažena jižní Morava. 
Propad sklizně okolo 80 % se 
očekává u meruněk a broskví, ale 
největší finanční ztráty připadnou 
na jablka, hlavní ovocný 
druh pěstovaný u nás. Škody 
půjdou do stamilionů a budou 
vyšší než loňské. 
Vinařům zničil mráz asi třetinu 
úrody, ztráty se liší podle oblasti. 
Někde bylo zasaženo až 70 % 
vinic, jinde k poškození nedošlo. 
Z celkové plochy vinic 16 500 ha 
poškodily mrazy 5 800 ha. Škoda 
je vyčíslena na 1,42 miliardy Kč. 

JAK SE BRÁNIT?
Podle meteorologů šlo 
o mimořádnou situaci, protože 
nízké teploty se často neprojevily 
jako přízemní mrazíky trvající 
několik minut, ale jako celonoční 
mráz. Takový charakter má počasí 
v zimě. Jak se takové situaci 
bránit? Řada ovocnářů a vinařů se 
o to pokusila a využila některou 
z metod ochrany. Účinnost těchto 
opatření je někde diskutabilní, 
jinde mají pozitivní zkušenosti. 
Vinaři nyní žádají dotaci určenou 
přímo na krytí protimrazové 

technologie. Jaké metody ochrany 
se v současné době nabízejí? 

METODY 
Vyhřívání spočívá v rozmístění 
ohřívadel po ploše sadu či vinice. 
Může jít o hořící balíky slámy nebo 
o speciální protimrazové svíce. 
Zvláštní metodou pro vinnou révu 
je pletivo odporových drátků, 
které ji ohřívá. 
Zakuřování – kouř zamezuje 
vyzařování tepla z půdy, sad ale 
není zahříván. Pro spalování se 
používá rostlinný materiál – vlhká 
sláma, listí, rostlinný odpad. 
Lze využít i speciální zakuřovací 
přístroje a dýmovnice. 
Umělá mlha zamezí pronikání 
mrazivého vzduchu ke květům. 
V mlhostroji se smísí chemická 
sloučenina a voda. Směs 

se v podobě mlhy rozhání 
do prostoru. 
Postřik vodou nebo chemickou 
látkou ve formě aerosolu vytvoří 
na rostlinách krátkodobě účinný 
ochranný film. 
Vrtulník poletující nízko nad 
sadem nasává rotorem teplejší 
vzduch nad sebou a vhání jej 
pod sebe.  
Ventilátory promícháváním 
vzduchu zvyšují jeho teplotu.

KTERÁ JE LEPŠÍ? 
Každá z metod má výhody 
i slabiny, její použití závisí 
na mnoha podmínkách. Jde 
např. o tvar terénu, konkrétní 
klimatické podmínky (bezvětří, 
sucho) a v neposlední řadě 
jsou velké rozdíly v nákladech. 
Podmínky konkrétního místa 
v daném okamžiku nemusí 
být schopni stanovit ani sami 
pěstitelé. Podle vyjádření 
jednoho z vinařů byla réva jeho 
vinic zasažena mrazem velmi 
nesourodě a nahodile, bez ohledu 
na to, zda rostla níž nebo výš 
na svahu. Část keře přežila 
bez újmy, část mráz spálil. Jak 
vidno, ochrana proti jarním 
mrazům může být problematická, 
s nejistým výsledkem.

JARNÍ MRAZY! JAK SE JIM BRÁNIT?

foto STOPGEL
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4. KOLO PRV
22. května se dozvěděli 
žadatelé o zařazení své 
žádosti do kategorií 
„Doporučen“, „Náhradník“ 
a „Nedoporučen“. Doporučeno 
bylo celkem 884 žádostí 
za více než 1,5 miliardy 
korun, v roli náhradníků je jich 
189 za přibližně 420 milionů 
a nedoporučeno 253. Více 
najdete na www.szif.cz v sekci 
Program rozvoje venkova 
2014–2020, pod konkrétními 
operacemi.

V BRNĚ JSME 
MĚLI ÚSPĚCH
Od 11. do 14. května se SZIF 
prezentoval na Národní vý-
stavě hospodářských zvířat 
v Brně. U infopultu zájemci 
získávali přehled o činnosti 
Fondu a novinkách v dotač-
ních titulech. Ochutnávka zna-

ček Klasa a Regionální potra-
vina byla třešničkou na dortu 
naší nabídky. Za čtyři dny tato 
jedinečná výstava přilákala 
37 tisíc návštěvníků.

KVALITNÍ POTRAVINY
Nejen chlebem živ je člověk, ale, jak se dočtete, také 
máslem a kvalitními potravinami. Čím kvalitnější a čím víc, 
tím lépe! 

JAKO PO MÁSLE 
„Kdybych já měl, co bych já chtěl 
– já bych si nestejskal! Krajíc 
chleba a kus másla – já bych 
si zavejskal!“ praví stará píseň 
z Klatovska. Máslo bývalo luxusní 
pochoutkou. Když hospodyně 
dětem namazala krajíc, musely 
držet chleba máslem dolů, aby 
hospodář neviděl a sousedi 
nezáviděli. Červen je měsícem 
másla. Pojďme ochutnávat.

Historie másla
Na přelomu doby pohanské 
a křesťanské se máslo nepoužívalo 
v kuchyni, ale jako kosmetický 
prostředek. Natíralo se s ním vše: 
Obličej na ochranu před sluncem, 
proti vráskám, na spáleniny, 
používalo se k masírování 
i mazání kojenců. Postupně 
se začalo též konzumovat. Šlo 
o zcela jiné máslo, než známe. 
Až do 17. století se dělalo jen 
máslo přepouštěné, zahříváním 
připravené o všechnu vodu. 
Vydrželo velmi dlouho. Dnes 
se mu říká ghí a kupujeme je 
za drahé peníze ve zdravé výživě, 
ale lze si je snadno udělat. Bez 
umění výroby přepouštěného 
másla by se žádná dívka ani 
nevdala. Říkalo se mu „omasta“, 
protože se jím mastilo a s jeho 
pomocí se vařilo i peklo. Chudé 
děti se ptávaly, když dostaly 
krajíc: „A co k němu?“ „Zuby“, 
odsekla většinou panímáma. 
„Buďte rádi, že je máte.“ Vzácnost 

másla prozrazuje též přísloví: 
„Roba jest v domě sloupem, chlap 
jest omasta.“ Těžce pracující 
rolníci měli jen pár zdrojů energie. 
Byl to chléb, mléko, na třetím 
místě máslo a až poté brambory. 
V roce 1933 byla spotřeba 6,65 kg 
másla na hlavu ročně.
Máslo a putřička
Máslem se tedy nazývalo máslo 
přepouštěné. Tomu syrovému, jež 
používáme dnes, se říkalo putra – 
podle německého Butter. V jižních 
Čechách a na Hané se na trh 
tedy nosila „putřička“. Balila se 
do zelných nebo křenových listů. 
Toto syrové máslo bylo určeno 
pro rychlou spotřebu. „Putřička“ 
se ještě dělí na tzv. čajové máslo 
– ze sladké smetany, a klasické 

selské máslo, které se tlouklo 
ze smetany kyselé. Nejstarší 
máselnice vypadaly jako vysoké 
díže s tloukem. Ty další se již 
podobaly nádrži s lopatkovým 
kolem a klikou, kde lopatky 
pomalým pohybem oddělily máslo 

ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVY 
VE FONDU
Sdílení zkušeností je důležité. 
24. dubna přivítal SZIF ná-
vštěvu Zemědělského výboru 
parlamentu Ázerbájdžánu. 
Zajímalo ji fungování Fondu 
a českého zemědělství vůbec. 
První červnový den navštívila 
centrálu SZIF delegace Vý-
boru pro zemědělství, les-
nictví a potraviny Národního 
shromáždění Slovinska, která 
jednala především s klíčo-
vými resortními institucemi. 
6. června proběhla návštěva 
z FranceAgriMer, jedné ze 
čtyř francouzských plateb-
ních agentur. Setkání bylo 
zaměřeno na otázky Společ-
né organizace trhu a agrární 
informatiky. Výsledkem bude 
užší spolupráce s Fondem.

http://www.szif.cz
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SVĚTOVÝ DEN ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ
5. června jej slavily milio-
ny lidí, kteří chápou nutnost 
čistého životního prostředí pro 
budoucnost planety. U nás 
probíhal například projekt 
Ukliďme Česko. Stále víc lidí 
přikládá ruku k dílu. Také SZIF 
v rámci svého Programu roz-
voje venkova 2014–2020 pod-
poruje zachování čisté přírody 
a ekologického zemědělství.

NAŠE POLE
13. a 14. června se konal 
v Nabočanech již 17. ročník  
výstavy Naše pole. Výstavu 
zahájil ministr zemědělství 
Marian Jurečka. Přehlídka 
nabídla přímo v terénu množ-
ství polních seminářů, ukázek 
rostlin, demonstračních poku-
sů i přehlídek zemědělských 
strojů. Důležitou úlohu zde 
sehráli odborníci SZIF, kteří 
zasvětili diváky do metodiky 
kontrol na místě a předvedli 
měřicí přístroje v akci.

od syrovátky. Na podobném 
„staročeském“ principu ruční 
výroby vznikají dnes másla značek 
Klasa a Regionální potravina, které 
zcela určitě poznáte mezi všemi 
podle chuti. Ostatně podle statistik 
dávají Češi přednost domácím 
značkám před zahraničními. Tak 
ať vám jde v kuchyni vše „jako 
po másle“.
Recept: Máslo z PET lahve
Domácí máslo si můžete vyrobit 
z kysané smetany nebo ze 
smetany ke šlehání (pak to bude 
„čajové“ máslo). Vyplatí se použít 
opět značky Klasa a Regionální 
potravina. Na malé množství 
smetany stačí vysoký hrnec 
a tyčový mixér. Hrnec musí být 
několikrát vypařený střídavě 
studenou a horkou vodou, mixér 
také. Novým hitem je však tlučení 
másla v PET lahvi! Je při tom 

možné se dívat na televizi a tlouct 
lahví o sedačku, aby údery nebyly 
tak slyšet. Do vypařené „petky“ 
vypláchnuté na střídačku velmi 
teplou a studenou vodou se 
vejdou dvě smetany ke šlehání. Je 
třeba trpělivost. Nejprve se mléko 
vysráží a vytvoří syrovátku, pak 
se sražené kousky spojí, poté se 
opět rozkvrdlají a pak už vznikají 
hrudky másla. Na konci tlučení je 
v lahvi jedna velká hrouda másla, 
zbytek je podmáslí. Láhev je 
třeba rozříznout. Sladké podmáslí 
se může naočkovat kysanou 
smetanou a nechat zkysnout. 
Pro manipulaci s máslem musíte 
mít opět vypařené ruce střídavě 
v horké (co snesete) a studené 
vodě, třikrát za sebou. Hroudu 
másla hnětete rukama v ledové 
vodě jako těsto a vodu několikrát 
měníte, až je čistá. Vypláchnuté 

máslo natlačíte do forem, v lednici 
vydrží až čtyři dny. Ke konzervaci 
také pomůže prohnětení 
s kuchyňskou solí. Dobrou chuť!

SOUTĚŽ 
REGIONÁLNÍ POTRAVINA 
Odstartoval už 8. ročník této 
soutěže! Ve 13 krajích České 
republiky během poslední 
červnové dekády až do poloviny 
července odborná porota vybírá 
ty nejkvalitnější zemědělské 
nebo potravinářské výrobky. 
Spotřebitelé v současné 
době najdou značku u 416 
produktů z Čech a Moravy. 
Nové přírůstky budou známy 
do 15. července 2017. 
Soutěž poctivých a šikovných 
regionálních výrobců odstartovala 
v Královéhradeckém kraji. 
Největší zastoupení zde měla 
kategorie Masné výrobky spolu 
s Alkoholickými i nealkoholickými 
nápoji, není se co divit, je doba 
grilování a přátelských posezení. 
Liberec potvrdil tuto skutečnost, 
ovšem Středočeši se liší. Holdují 
sladkému, nejvíce přihlášených 
výrobků totiž bylo z kategorie 

OCENĚNÍ PRO KAPLIČKU
V rámci 23. ročníku Vesnice 
roku bylo uděleno ocenění 
Zlatá cihla za příkladnou 
stavbu. Získala je Třemešná, 
a to za kapličku v Rudíkovech. 
„Kapličku, která soutěžila, 
jsme opravili s přispěním SZIF, 
současně jsme opravili i malou 
budovu hasičské zbrojnice, 
chtěli jsme, aby toto místo 
poutalo pozornost místních 
i návštěvníků,“ uvedl starosta 
Třemešné Rostislav Kocián.

SOUTĚŽ V JÍZDĚ 
ZRUČNOSTI TRAKTOREM
Zemědělský svaz ČR letos 
obnovil soutěž pro studenty 
v jízdě zručnosti traktorem 
a vlekem. V ČR funguje přes 
90 středních škol a učilišť se 
zemědělskými obory. Proběh-
la regionální kola a nakonec, 
22. června, také velké finále 
v Sušici. Záměrem je vrá-
tit jízdy zručnosti na výsluní 
a motivovat studenty k dosa-
žení mistrovství. Soutěže se 
účastnil i ministr Marian Jureč-
ka a mezi dospělými soutěží-
cími skončil na druhém místě! 
Gratulujeme.



SZIF newsletter 11červen│2017

Cukrářské výrobky. Co s sebou 
nese přívlastek „regionální“? 
Soutěží jen produkt vyrobený 
v daném regionu, podíl místních 
surovin je stanoven nejméně 
na 70 procent, hlavní surovina 
přitom musí být stoprocentně 
tuzemského původu.

STŘEŽÍME SI KVALITU 
Vítáme další dobroty do rodiny 
KLASA! V dubnu a červnu přibylo 
16 nových přírůstků. Na jejich 
obalech se nově objeví logo 
KLASA, které pomáhá zákazníkům 
v orientaci na trhu při nákupu 
kvalitních potravin. Najdeme 
zde potraviny od kvalitní šunky, 
klobás a zázračného gothaje přes 
tak populární Štramberské uši, 
špičkovou mouku, zeleninové 
směsi a několik druhů jablek 
z Českého ráje. Péči o značku 
bereme vážně, proto stále 
probíhají přísné kontroly kvality, 
a tak se bohužel stává, že značka 
je občas i odebrána. To se stalo 
v případě Šumavské hrubozrnné 
paštiky společnosti MASO WEST. 
Více se dočtete na 
www.eklasa.cz.

TĚŠTE SE NA NOVÉ SOUTĚŽE 
Od 1. července do 3. září je tu 
pro vás letní spotřebitelská soutěž 
„S Klasáčkem na cestách“. Náš 
maskot bude cestovat po letních 
akcích v celé ČR: po festivalech, 
koupalištích, kempech, hra-
dech i zámcích. 
Více na www.akademiekvality.cz 
a Facebooku KLASA. Na podzim 
nesmí chybět oblíbená velká 
spotřebitelská soutěž, v níž budou 
hrát hlavní roli loga oceněných 
výrobků. Soutěžit je příjemné 
– stačí jen jíst oceněné lahůdky 
a posílat loga.

A g r o f ó r y

5. VÝZVA OP RYBÁŘSTVÍ
7. června SZIF zveřejnil 
Přehled doporučených žádostí 
o podporu pro opatření 
2.4 z 5. výzvy příjmu 
OP Rybářství 2014–2020. 
Jedná se o Recirkulační 
zařízení a průtočné systémy 
s dočišťováním. Celkově 
půjde o podporu ve výši více 
než 3,8 milionu korun.

SCI-FI V ÚLU
Zjistěte, jak pilné máte 
včelky! Dnes je to už možné 
díky bezdrátovému připojení 
na vaše úly. Zařízení se vyrábí 
přímo v České republice. 
Nezáleží ani na tom, jestli 
máte úl sto metrů za domem 
nebo sto kilometrů. Napojit se 
můžete z chytrého telefonu 
nebo tabletu a informace 
o množství zásob, aktuální 
teplotě či vlhkosti můžete mít, 
kdykoliv si vzpomenete.

KOZLA OVOZELA 
OBJEVUJE SVĚT
Kozel Ovozel měl ke dni 
23. června již 28 646 stažení 
na Google Play a 3 005 
stažení na App Store. Některé 
školy nám daly zprávu, že 
používají aplikaci ve výuce. 
Schválení žadatelé budou 
též moci používat postavičku 
kozla v rámci svých 
doprovodných opatření. 
Jen tak dál, kozlíku!

MALÁ SLAVNOST 
LESA A DŘEVA
Národní zemědělské muzeum 
v Praze pořádalo 23. června 
od 10 do 19 hodin malou 
slavnost pro malé i velké. Řeč 
byla o lese a dřevě, lesnících 
a dřevařích, stromech 
a dřevinách, a to především 
zábavnou formou.

DOBÍHÁ ADMINISTRACE 
JEDNOTNÉ 
ŽÁDOSTI 2016
Posledním dotačním titulem 
Jednotné žádosti 2016, jehož 
rozhodnutí plánuje SZIF 
vydávat od 3. 7., jsou Dobré 
životní podmínky zvířat, 
takzvaný welfare. Cílem této 
dotace je zlepšení podmínek 
dojeného skotu a prasat.

http://www.eklasa.cz
http://www.akademiekvality.cz

