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Krajské informační středisko pro rozvoj
zemědělství a venkova Ústeckého kraje
tel, fax: 476 700 658   mobil: 724 261 978   e-mail: oakmo@oakmo.cz   www.kisuk.cz

V rámci projektu MZe ČR „Poznej svého farmáře“ proběhla dne 30.5.2015 první 
akce v Ústeckém kraji, na Zámeckých sadech v Chrámcích, okres Most.

Zámecké sady Chrámci jsou rodinným podnikem, který hospodaří v chráněné 
krajinné oblasti Českého středohoří ve IV. ochranném pásmu. Jsou ekologickým 
provozem zaměřeným na pěstování ovoce s jeho následným zpracováním.
Farma šetrně hospodaří nejen v oblasti vlastního provozu, ale snaží se i o 
popularizaci šetrného přístupu k přírodě a prostředí.
Celková plocha sadů je cca 90 ha a to především hruškové, které zabírají více než 
polovinu plochy sadů, dále 1,90 ha vinic a 7 ha trvalých travních porostů.
V ekologickém režimu je celá výměra veškeré produkce.
Na farmě vyrábí mošty, ovocné pálenky, džemy a sušené ovoce. Veškeré vyrobené 
potraviny jsou z vlastních sadů.
Kromě ovocnářské produkce potravin se farma věnuje i chovu ovcí. 
Majitelko firmy ZÁMECKÉ SADY CHRÁMCE je paní Olga SYROVÁTKOVÁ, která 
pochází z Prahy a plně se přizpůsobila životu na venkově a je silnou osobností 
v řízení firmy.
Jejich potravinářské výrobky se každoročně umisťují v potravinářských soutěžích „O 
nejlepší potravinářský výrobek ÚK – Kraje Přemysla Oráče“ a „Regionální potravina 
ÚK“.

Co bylo k vidění v Chrámcích při první akci „Poznej svého farmáře“:
 soutěže pro děti a dětský koutek
 doprovodný program
 uzenářství Chovaneček z Litoměřic
 prodej kozích sýrů z farmy Kozí Víska pana Maliny
 prodej kozích sýrů z farmy Barbory Marešové
 prodej cibule kuchyňské z farmy Michala Ryšavého z Račetic
 víno z Českého vinařství Chrámce
 výrobky paní Olgy Syrovátkové z Chrámců
 ochutnávka a prodej vítězů soutěže o značku Regionální potravina ÚK
 občerstvení

POZNEJ SVÉHO FARMÁŘE
v Chrámcích, okr. Most

30.5.2015

mailto:oakmo@oakmo.cz
http://www.kisuk.cz/


2

V rámci této akce provedla Okresní agrární komora Most ochutnávky a prodej 
vítězných regionálních potravin a to:

výrobek výrobce vítěz roku

Čerstvý kozí sýr BIO Jakub Laušman, Držovice 2010

Cibule kuchyňská Michal Ryšavý, Račetice 2010

Hrušková pálenka Olga Syrovátková, Chrámce 2011

Biovišňový extra džem Olga Syrovátková, Chrámce 2011

Knedlíky v pohodě – bramborový knedlík Bramborárna Bukovice s.r.o. 2011

Řeznický chléb APLICA s.r.o., Ústí nad Labem 2011

Apetito klobáska Varnsdorfské uzeniny s.r.o. 2011

Sušená jablka SEVEROFRUKT a.s., Trávčice 2012

Smetanový krém Bobík s jahodami
Bohušovická mlékárna a.s., 
Bohušovice nad Ohří

2012

Pastevecký čerstvý sýr
Polabské mlékárny a.s., provozovna 
Varnsdorf

2012

Svádovské jahody
Ing. Stanislav Štrympl, Zahrada 
Svádov, Ústí nad Labem

2013

Sadařův mošt jablečný s dužinou 
odrůdový „Šampion“

LoPe Fruit, s.r.o., Šepetely 2013

Beránkův čokoládový dort Robert Beránek, Libochovice 2013

BIO máslo cihla
Polabské mlékárny a.s., provozovna 
Varnsdorf

2013

Špekáčky Vojtěch Strauss, Most 2014

Držovický ovčí jogurt bílý BIO Jakub Laušman, Držovice 2014

Kozí zrající sýr BABY Gouda Jakub Laušman, Držovice

Menčíkova podkova Varnsdorfské uzeniny s.r.o. 2015

Mlsný Filip – Višňový džem DY servis s.r.o., Radešín 2015

Čertovsky dobré a křupavé brambůrky 
solené

Slavomír Hadrava, Hradiště 2015

Akce proběhla od 10,00 do 15,00 hod. za účasti cca 300 návštěvníků, kteří měli 
možnost si prohlédnout farmu a výrobu.

V Mostě, dne 1.6.2015
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