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DO PRAHY A STŘEDNÍCH ČECH
ZA PAMÁTKAMI I TURISTIKOU
text: Michal Kalina
foto: Lucie Vostalová

Ing. Zdeněk Procházka
Žije v Hostíně na Mělnicku.
Dříve mimo jiné pracoval ve
Státním statku a také na
Ministerstvu zemědělství. Od
roku 2004 vede RO Praha,
který se stará i o zemědělce ze
Středočeského kraje. Pod
odbor spadá také 11 Oddělení
příjmů žádostí a LPIS.

V seriálu o městech a regionech,
ve kterých má SZIF pobočky,
jsme protentokrát zůstali v Praze.
I když hlavní město není typickou zemědělskou oblastí, i tady
se farmaří, navíc pod Regionální
odbor spadají celé střední Čechy.
Kromě zajímavostí obou lokalit
stojí za pozornost také budova
úřadu od známého architekta
Gočára.

Při příchodu do kanceláře Zdeňka
Procházky, který Regionální odbor
vede, upoutají pozornost hlavně
modely:
zemědělské
techniky,
letadel, tanků a terénních Hummerů. Prý si jimi plní dětské sny.
V Domě zemědělské osvěty, jak se
budova od svého vzniku jmenuje,
se ale věnuje pouze žadatelům
o dotace, kterých je nyní okolo
4 600. „Je to s podivem, ale
i Praha má své zemědělce třeba
ve Vinoři, Kbelích nebo Cholupicích. Navíc podle bydliště fyzických osob a sídel společností
máme v hlavním městě zemědělců hodně, přes 1 100,“ líčí s úsměvem ředitel regionu.
V monumentální budově na rohu
vinohradských ulic Slezská a Blanická, která je od svého vzniku zasvě-
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cena zemědělcům, má hlavní
sídlo Státní veterinární správa,
najdete tu i Českou plemenářskou
inspekci a třetí největší zemědělskou knihovnu na světě. V kancelářích SZIFu pracuje polovina
z přibližně 120 zaměstnanců
odboru, ostatní působí na pobočkách ve středočeských okresních
městech.

„Prvních pět let jsme se s budovou
sžívali. Samostatnou kapitolou
bylo hned na počátku stěhování
trezoru, kterým jsme přetížili
výtah, čtyři siláci ho museli vynést
po schodech. Esteticky je to
krásná stavba navržená do
jednotlivých detailů. Na střeše je
pěkný výhled na Prahu, kde kolegové z veterinární správy také
chovali včely,“ shrnuje své dojmy
Zdeněk Procházka, jehož kancelář
bývala původně sborovnou.

Berounka a Hostinec
U Rozvědčíka
Romantické
údolí
řeky
Berounky láká turisty i rybáře.
Již od dětství sem s rodinou
mířil populární spisovatel Ota
Pavel, který místu i rybám
zasvětil několik knih. Přebýval
poblíž Nezabudic v Hostinci u
Rozvědčíka, který zde otevřel
bývalý rozvědčík z první
světové války Jaroslav Franěk.
Za druhé světové války byl za
pomoc
odboji
popraven.
Hostinec funguje dodnes a je
možné zde se spacákem
přespat. Nedaleko se tyčí také
majestátný hrad Křivoklát,
opačným směrem stojí za
pozornost například Skryjská
jezírka.

Na Berounku se synem
na zádech

víc než já…,“ vzpomíná Zdeněk
Procházka.

Jelikož šéf Regionálního odboru
žije na Mělnicku, v hlavním městě
se zdržuje vesměs jen pracovně.
Volný čas tráví raději v okolí svého
bydliště, kde to má blízko na
zajímavé Kokořínsko. Za pozornost ale podle něj stojí určitě
i střední Povltaví a okolí Berounky
s Křivoklátskem, kde oceňuje
krásná panoramata i krajinu
s povedenými pozemkovými úpravami.

Zvláštností centrální části Česka je
podle něj paradoxně fakt, že se
tady zemědělství a potravinářství
věnuje téměř všem oblastem, na
které si člověk vzpomene: od
výroby sýrů, přes masné produkty,
zeleninu a ovoce až po vinice. Tedy
nic specifického jako je třeba
jihočeské rybářství. „Mám radost,
když vidím, jak se za ty roky středočeské farmy proměnily. To jsem
kdysi musel počkat, až začne
foukat vítr, abych mohl přejít dvůr

Právě k Berounce směřoval s kamarády při jednom z pravidelných
vandrů. „K Hostinci U Rozvědčíka
jsem donesl syna na zádech,
protože už nemohl. Měl jsem na
sobě tedy dva batohy a dítě.
Kuchař si chtěl zrovna dát pivo,
ale jak mne viděl, podal mi ho
oknem se slovy: Ty ho potřebuješ

Dům zemědělské osvěty
Postaven v letech 1924 až 1926, autorem je architekt Josef Gočár
(1880–1945). Památkově chráněná stavba má také zajímavý interiér včetně
řady pozoruhodných detailů. Po roce 2000 prošla celkovou rekonstrukcí.
Plastiky nad severním i jižním vchodem vytvořil sochař Otto Gutfreund.
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kvůli zápachu. I díky naší podpoře
je vidět, že se zemědělci starají
také o krajinu,“ dodává ředitel
odboru.
Budova láká filmaře
Společně s ním pak vyrážíme na
prohlídku budovy míchající kubistické, funkcionalistické a neoklasicistní prvky od jednoho z nejproslulejších architektů své doby,
Josefa Gočára. Ten v Praze mimo
jiné navrhl také kubistický Dům
U Černé Matky Boží v Celetné ulici
nebo Palác Archa.
Vzhledem k původnímu poslání
Domu zemědělské osvěty se
v jeho horní části nacházely pokoje
internátu. V nižších patrech pak
měly své místo učebny či salonek
s kulatým stolem, v přízemí je
stále velký přednáškový sál rekonstruovaný do původní podoby.
Dále tu byly laboratoře a knihovna, která se dodnes nachází
v přízemí. Budovu ve Slezské ulici
využívají s oblibou také filmaři,
podle Zdeňka Procházky se tu
natáčel například seriál Redakce
nebo kdysi přímo u něj v kanceláři
reklama na mobilního operátora
Paegas.

Kartotéka – na kartotéčních lístcích jsou
základní informace o knihách a autorovi,
dříve sloužila jako evidence knih a dodnes
se v ní vyhledává

Salonek s kulatým stolem

Velký konferenční sál

Výhled ze střechy budovy

Centrála SZIFu a Národní muzeum
Kromě Regionálního odboru sídlí v Praze na rohu ulice Ve Smečkách a Václavského náměstí také centrála SZIFu. Co má společného s Národním muzeem? Je
to architekt Josef Schulz (1840–1917), který navrhl podobu obou budov. Dnešní
centrála Fondu vznikla na místě pivovaru a byla dokončena v roce 1880, za první
republiky v ní sídlil Státní pozemkový úřad. Historická budova Národního muzea
se otevřela roku 1891, kdy se do ní přesunuly sbírky z nevyhovujících míst. V roce
2019 skončila rozsáhlá rekonstrukce, při které došlo i k zastřešení nádvoří
a propojení s bývalým Federálním shromážděním. Nové expozice využívají
renovované sbírky včetně plejtváka zavěšeného u stropu. Více na www.nm.cz
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KDYŽ SE HOSPODAŘÍ PRECIZNĚ
text: Michal Kalina
foto: Archiv Farmy Otročín, archiv Solmilk, Pixabay

O precizním nebo pečlivém
zemědělství se v posledních
letech mluví stále častěji. Věnuje
se mu řada podniků i akademická sféra. Jaký má ale tento
přístup význam? Jde hlavně
o úspory, nebo přesvědčení?
A je pořízení technologií dostupné všem?
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Dvě větší farmy, jedna konvenční,
druhá ekologická. Obě řešily
stejný problém. Na polích používaly organické hnojivo, aniž by
věděly, kolik a kde je potřeba živin.
Právě to je přivedlo k jeho precizní
aplikaci a k pořízení patřičných
technologií.
„Nelíbilo se nám naše hospodaření s kejdou, především aplikace
stejnou dávkou na celém půdním
bloku, kdy je zásobení živinami
vždy nerovnoměrné. Snad jsme
byli prozíraví, neboť nyní jsou ceny
hnojiv trojnásobné proti roku 2021
a plýtvání není na místě,“ vysvětlil
ředitel společnosti Solmilk Jiří
Kreuz. Společnost z Olešné
u Havlíčkova Brodu v letech 2019
až 2020 pořídila technologie pro
přesné dávkování kejdy při pěstování brambor.

Ve spolupráci s jednou výzkumnou společností zavedli za zhruba
12 a půl milionu korun precizní
hnojení prostřednictvím cisterny
s dávkovačem a jeho sledování
skrze online program a mapy. Na
projekt navíc získal Solmilk podporu z Programu rozvoje venkova,
který SZIF administruje.
Precizní zemědělství bývá spojováno také s ekologií. Přesné
dávkování kejdy spustili nedávno
i na jedné z největších biofarem
u nás, v Otročíně na Karlovarsku.
„Nyní víme, že dáváme tolik a tolik
dusíku na určitou plochu a kolik je
ho potřeba. První krok tedy je,
vědět kolik živin aplikuji, druhý
pak znamená, že vím, kde a jak
vysokou dávku potřebuji,“ vysvětlil
jednatel farmy Richard Tintěra
(rozhovor s ním najdete na následujících stranách).
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Centrum precizního zemědělství
Precizním zemědělstvím se zabývá i Česká zemědělská univerzita v Praze, kde dokonce funguje specializované Centrum. Pod vedením prof. Františka Kumhála má za cíl koordinovat spolupráci mezi vědou
a zemědělci, spolupracovat na legislativě, zajišťovat vzdělávání a analýzu potřebných dat. Za tím
účelem například vydává příručky a pořádá přednášky, konkrétní opatření zavádí i do praxe.
Více na www.cpz.czu.cz

Fenoménu precizního zemědělství se aktivně věnují i odborníci
z Mendelovy univerzity v Brně.
Podle Vojtěcha Lukase z Ústavu
agrosystémů a bioklimatologie
MUNI je tento přístup trendem
také díky technologiím, jako jsou
družicové navigace v zemědělských strojích. „Pěstitelé hledají
cesty, jak tuto techniku co nejlépe
využít. Čím dál více podniků také
dávkuje hnojiva na základě
výsledků mapování obsahu živin
v půdě nebo hodnocení stavu
porostů pomocí spektrálních
měření,“ uvedl vědec.
Podle odhadů odborníků se precizní zemědělství nyní v Česku
provádí zhruba na 15 procentech
orné půdy. Lukas k tomu podotýká, že zavádění precizního zemědělství přináší zvýšené náklady na
pořízení technologií, proto je
zatím spíše tématem pro velké
podniky. „Hledání různých alternativ na trhu a důslednější využívání nově pořízených technologií
ale pozorujeme už i u menších
společností a rodinných farem,“
konstatoval odborník.
Ušetří a ještě mají vyšší výnosy
Solmilk pěstuje na zhruba 900
hektarech obiloviny, kukuřici,
řepku a brambory. Vedle toho se
zabývá produkcí mléka, vlastním
odchovem telat a jalovic. Firma se
rozhodla i za přispění dotace pro
nyní zřejmě nejobvyklejší typ
precizního hospodaření, přesné
dávkování hnojiv.
Šéf Solmilku Jiří Kreuz si však
nepochvaluje jen finanční úspory.
Naplnila se i očekávání, že podnik
bude mít větší výnosy. „Vyrovnání
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Záznam aktuálních dávek živin na displeji řídícího centra

zásoby dusíku na pozemku před
výsadbou brambor je předpoklad
k tomu, že porost bude vyrovnaný.
Výnosy na těchto pozemcích jsou
vyšší, než tam, kde se aplikace
kejdy provedla tradičním způsobem, anebo, kde se hnojilo pouze
minerálními
hnojivy,“
doplnil
s tím, že loni firma pořídila také
technologie na precizní dávkování
minerálních hnojiv. V budoucnu
se vedení firmy podle něj chystá
v tomto duchu zaměřovat na
ochranu proti plevelům, chorobám či škůdcům.
Všechna data v počítači
Pro precizní zemědělství je kromě
strojního vybavení potřebné také
propojení s IT. Na Farmě Otročín
využívají pro hnojení, setí i admini-

strativu různé mapové aplikace.
Na poli nebo v halách mají senzory měřící teplotu, vlhkost, srážky
nebo vítr. Všechna data se pak
schází v cloudu, kde se na ně lze
kdykoliv podívat na počítači nebo
v mobilu. Delší dobu také na
farmě sledují přežvykování krav
pomocí senzorů na obojcích.
„Ušetříme za léky a inseminační
dávky.
Kravám
nedáváme
zbytečně hormony, pouze jsou-li
nemocné, stejně tak antibiotika.
Výsledky
reprodukce
máme
fantastické, zároveň se nám zkracuje doba, kdy má opět zvíře
laktaci. Přitom se snažíme zvířata
mít dlouhověká, jsou tu i deset
let,“ dodává k tomu Tintěra. Zavádění precizních postupů podle něj
nemusí být pouze záležitostí

KDYŽ SE HOSPODAŘÍ PRECIZNĚ

větších podniků. Stačí naplno
využívat technologie dostupné
například v moderních traktorech.
Cesta do budoucnosti
Nejvíce rozšířené je podle odborníků z MUNI precizní hospodaření
na rozlehlých lánech v USA či
v Austrálii, v Evropě patří k lídrům
Francie. Kromě přesného hnojení
se prosazuje i variabilní setí
a aplikace přípravků na ochranu
rostlin, kdy jde o kombinaci přesného dávkování a vyhodnocování
záběrů pozemků spolu s metodami strojového učení pro detekci
plevele či napadení porostu.
V Česku se s precizním zemědělstvím
začalo
experimentovat
v 90. letech minulého století.
Dostatečný kapitál velkých firem,
kterých je v porovnání s ostatními
členským státy Unie u nás více,
může být pro pořizování potřebných technologií výhodou. Podle
vědců v budoucnu doplní nynější
satelitní navigace nebo senzory
například autonomní roboti, jako
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jsou drony pro mapování pozemků, nebo stroje, které zvládnou
provádět práce na poli pouze se
vzdáleným dohledem. V tomto
případě by šlo o řešení problému
s nedostatkem pracovních sil pro
náročnou činnost.
Česko má výhodu i ve vysoké
úrovni dodavatelů řešení pro
precizní zemědělství. „Je zde celá
řada inovátorských společností,
které se věnují vývoji nových technických zařízení nebo softwaru
produktů a služeb. Kromě rostoucí poptávky po inovacích ze
strany zemědělských uživatelů
tomu také napomáhá přístup
k volně dostupným prostorovým
datům, jako jsou například zákresy půdních bloků nebo volně
dostupné
družicové
snímky
Evropské kosmické agentury,“
doplnil Lukas z MUNI.
Precizní zemědělství se ve světě
rozvinulo
v druhé
polovině
20. století, kdy začal prudce růst
počet obyvatel na Zemi a začalo
být problémem je uživit. Princip,

o kterém se dá obecně říci, že
snižuje spotřebu vstupů a zvyšuje
výnosy v zemědělství, se pro
takový úkol dobře hodil. A jeho
využití bude podle všeho stále
častější, do roku 2050 má planetu
obývat 9,6 miliard lidí. Navíc se
k preciznímu zemědělství ubírá
i nová Společná zemědělská
politika EU, která mimo jiné klade
důraz
na
snížení
spotřeby
chemických látek. Stejně tak jde
o princip odpovídající evropské
politice ochrany klimatu, která
spadá pod takzvanou Zelenou
dohodu, neboli Green Deal.
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NEJVĚTŠÍ MLÉČNÁ BIOFARMA MÁ SENZORY
NA PŘEŽVYKOVÁNÍ KRAV I NA KEJDU
text: Michal Kalina a Jaroslav Mrázek
foto: Michal Kalina
V čele jedné z největší biofarem
v Česku stojí od počátku mladý
manažer
Richard
Tintěra.
Původní zemědělský podnik
z Otročína na Karlovarsku se
díky němu vydal cestou ekologie a dnes patří k hlavním
hráčům na poli biomléka. Vedle
šetrného přístupu sází na
moderní technologie a precizní
zemědělství. „V řádu let budeme
dosahovat stejných výnosů, jako
kdybychom postupovali konvenčně. Jen je k tomu náročnější
cesta,“ je přesvědčený Tintěra.

Co vás přivedlo k zemědělství?
Ze zemědělské rodiny nepocházím. Narodil jsem se ve městě
a vystudoval finanční management. Psal jsem diplomovou práci
na téma akvizice a fúze v holdingové společnosti, jejíž majitel měl
menšinový podíl ve zdejší farmě.
Chtěl získat majoritu a já jsem
dostal akvizici na starost. Po čase
jsem získal důvěru k vedení celé
farmy. Bylo mi čtyřiadvacet
a neholil jsem se, abych měl větší
autoritu (smích). Za tu dobu jsme
se dramaticky posunuli, udáváme
směr v biomléku. Výrobní program
se zúžil, ale objem narostl.
Patříte k největším producentům biomléka u nás, proč jste se
zaměřili na ekologii?
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Ekologickému zemědělství se
věnujeme z přesvědčení. Kromě
biomléka se zabýváme také
produkcí hovězího masa a pěstováním obilnin pro krmivo. Vedle
toho máme ještě jednu ekologickou farmu v jižních Čechách.
A k tomu pod nás patří odbytové
družstvo České Biomléko, které
obchoduje se zhruba 60 procenty
produkce z Česka. Ekologické
zemědělství nás zkrátka baví
a chceme v něm být nejlepší…
Pomáhá vám v tom precizní
zemědělství?
Například při hnojení kejdou. Je to
náš jediný zdroj hnojiva na ornou
půdu a louky. Předpokladem ale
bylo pořízení technologií. Na
kejdu máme chytrou cisternu,
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která umí měřit živiny a variabilně
dávkovat. Další technologie nám
vytváří mapy potřebné pro hnojení. Předtím jsme znali jen celkové
množství dejme tomu na jeden
hektar. Nyní už víme, že dáváme
tolik a tolik dusíku na určitou
plochu a kolik je ho potřeba. Podle
předpisové
mapy
dochází
k aplikaci na jednotlivé díly
plochy. První krok tedy je, vědět
kolik živin aplikuji, druhý pak
znamená, že vím, kde a jak vysokou dávku potřebuji.
Jaké další technologie pro precizní zemědělství máte?
Jsou to IoT technologie v prostoru,
na poli nebo v halách, senzory
měřící teplotu, vlhkost, srážky
nebo vítr. Na polích nás zajímají
především srážky a vítr, v halách
vlhkost. Všechna data se pak
schází v cloudu a můžeme se na
ně kdykoliv podívat na počítači
nebo v mobilu. Připravuje se automatizace, aby se při přílišné
vlhkosti například spustil ventilátor. Ve stájích už máme boční
ventilační plachty, které mají

Farma Otročín
Hospodaří na 1 750 hektarech,
polovinu výměry tvoří louky
a pastviny, druhou polovinu
orná půda. Chová 700 dojnic
a 250 kusů masného dobytka.
Ročně produkuje zhruba 40
tisíc
hektolitrů
biomléka,
drtivou většinu dodává do
sesterské mlékárny Hollandia.
Obě společnosti spadají do
skupiny HOPI Holding. Farma
provozuje také mlékomat a má
vlastní výrobu ekologických
krmných směsí.
Richard Tintěra (33)
Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor finanční
management. Narodil se ve
Slaném, žije s rodinou ve středních Čechách. Jednatelem
Farmy Otročín je od roku 2013,
vede
také
představenstvo
družstva
České
biomléko.
K jeho zálibám patří myslivost.
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vlastní senzory, když hodně fouká
nebo prší, tak se sami zavřou.
Skvělé jsou také zmíněné mapové
aplikace. Jednu z nich využíváme
i ke správě všech pozemků.
Vidíme veškeré směny nebo
rozdíly v pozemcích, a to je také
otázka preciznosti. Zatím slovem
si lze skutečně představit velké
množství významů.

Jak vysoké jsou tedy vstupní
investice?

Senzory mají na obojcích i vaše
krávy…

Dokážete
úspory?

Už šest let sledujeme přežvykování zvířat, tedy jejich řeč. Díky obojkům se senzory za uchem máme
informace o jejich zdravotním
stavu, například tím určíme
dopředu vypuknutí mastitidy,
nebo o reprodukčním cyklu, že
zvíře má několik hodin do ovulace.
Máme tak výtečnou březost
a šetříme na nákupech inseminačních dávek.

Nám jde primárně o zvýšení
výnosů. Třeba kejdou ani šetřit
nepotřebujeme. Samozřejmě
v konvenčním zemědělství se tím
ušetří například chemická hnojiva. V případě senzorů u dobytka
rozhodně ušetříme za léky a inseminační dávky. Kravám nedáváme díky tomu zbytečně hormony,
pouze jsou-li nemocné, stejně tak
antibiotika. Na poli i v kravíně se
technologiemi snažíme snižovat
potřebu lidské práce a zvyšovat
efektivitu. Výsledky reprodukce
máme fantastické, zároveň se
nám zkracuje doba, kdy má opět
zvíře laktaci. Přitom se snažíme
zvířata mít dlouhověká, jsou tu
i deset let.

Je precizní zemědělství kvůli
investicím vhodné jen pro větší
podniky?
Máme ve všech traktorech GPS
a jezdí jen podle křivek, aby byl
optimalizovaný pohyb. Pokud
má malý zemědělec traktor
s navigací, může to dělat také
tak. Že by si nemohl dovolit
precizní zemědělství, si úplně
nemyslím. Záleží asi na konkrétním zařízení.

Když
to
vezmu
konkrétně,
u zmíněné chytré aplikace kejdy
jsme museli pořídit traktor, cisternu, mapové podklady a jejich
aktualizace. V tomto případě šlo
tedy o investici za zhruba deset
milionů korun.
naopak

odhadnout

Na webu píšete, že pouštíte
dojnicím hudbu, to vážně?
To je jen legrace jako v případě
Pláničkovy metody v Hošticích.
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Ale dojírna se bude rušit
a budeme mít robotické dojení,
kde už hudba nebude. Na místě
současné stáje vznikne nová, na
kterou
máme
doporučenou
dotaci z Programu rozvoje venkova. Od příštího roku bychom díky
tomu měli být největší robotizovaná farma v Česku.
Pro pohyb techniky máte další
mapovou aplikaci…
Všechny naše traktory používají
GPS a v aplikaci máme nahraný
osevní postup. Barvami jsou
znázorněny jednotlivé plodiny,
máme tam nahrané všechny operace, které na polích provádíme.
Agronom tedy vidí, co vše a kde se
odehrává, co tam pěstujeme, kolik
osiva tam bylo zaseto. Je možné
tam vidět veškerou historii, stejně
tak máme přehled o hnojení
kejdou. Aplikace zadává traktoru
práci a zároveň sbírá veškerá data.
Výstupem jsou variabilní mapy.
V aplikaci je vidět, že máte
všechna pole rozdělená na
menší celky, proč?
I velká pole máme rozdělené na
díly o maximálně 28 hektarech
s různými plodinami. Technika se
tam otočí bez problémů. Děláme
to rádi a dává nám to smysl.
V krátké době je ještě rozdělíme
na pevno například stromořadím,
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remízkem nebo cestou. Krajinnými prvky se zvýší diverzita, zlepší
se odolnost vůči větru a půdní
erozi, zvýší se také odolnost vůči
vodní erozi. Zároveň tu budou
úkryty pro zvěř, kterých máme
málo. Vznikne tím podle mého
živá, funkční krajina, kde se bude
dařit zvěři i zemědělcům. Proto to
děláme. A tohle je myslím jeden
z pilířů ekologického zemědělství.
Na závěr, jak hodnotíte změny
v dotační politice?
Jsem rád, že nedošlo k zastropování přímých plateb, to mi smysl
nedává. Nelze se srovnávat se
západní Evropou, kde jsou menší
farmy, museli bychom nejprve
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změnit celkově strukturu českého
zemědělství. S redistributivní platbou zásadní problém nemám
a v případě investičních dotací mi
přijde snížení objemu naopak
rozumné. Při hranici 150 milionů
korun nešlo o podporu odvětví,
ale vybraných velkých subjektů,
což nebylo správné. My jsme
relativně velký podnik, zároveň
máme ekologické zemědělství,
takové spojení není v Česku
běžné. Pokud bude větší podpora
ekologického přístupu, možná
získáme i více prostředků. Přál
bych si ale, aby podpora bio
hlavně směřovala ke zvyšování
poptávky. A také k osvětě, že bio
neznamená zdravější potraviny,
ale hlavně jiný přístup k hospodaření, krajině, zvířatům a k produkci. To by měl být důvod, proč bio
výrobky kupovat.
Mohou se tím inspirovat i další
velké podniky?
Jiný původ biopotraviny, to je to,
co by mělo rezonovat. A zvýšený
odbyt bude také správnou motivací dalších podniků, aby k ekologickému zemědělství přešly. Když
bude poptávka, tak to půjde.
Myslím si, že obavy z ekologického
zemědělství jsou zbytečné. Potraviny jeho podporou nebudou
dražší, nebude jich méně. Jsem
přesvědčený, že v řádu let
budeme
dosahovat
stejných
výnosů, jako kdybychom postupovali konvenčně. Jen je k tomu
náročnější cesta.

ŘÁDĚNÍ TORNÁDA: SZIF VYPLATIL NA ZÁLOHÁCH PŘES 500 MILIONŮ

STRANA 12

ŘÁDĚNÍ TORNÁDA: SZIF VYPLATIL
NA ZÁLOHÁCH PŘES 500 MILIONŮ
text: Michal Kalina
foto: Eva Rajlichová
Je to třičtvrtě roku, co se jižní
Moravou i Ústeckým krajem
prohnaly bouřky a tornádo. Kromě
stovek poničených domů a šesti
lidských životů si živly vyžádaly
rozsáhlé škody i v zemědělství.
Kompenzace má na starost SZIF,
který po šetření na místě uznal
nárok 81 žadatelů.

Škody tornádo a bouře napáchaly
jak na polích, v sadech a vinicích,
tak v chovech zvířat, na zemědělské technice a budovách. Žádosti
o dotaci za škody SZIF přijímal
přibližně do poloviny srpna 2021.
Doklady prokazující nárok na
odškodnění je pak možné podávat až do 30. září 2022 prostřednictvím Portálu farmáře.
Původně na odškodnění zemědělců
vyhradilo
ministerstvo
zemědělství 637 milionů korun.
Zatím bylo vyplaceno na zálohách
přes 500 milionů korun. „Na
základě dokladů prokazujících
nárok na dotaci, včetně případných pojistných plnění, provedeme zúčtování a žadatel následně
obdrží rozhodnutí o doplatku,
nebo zahájíme vratkové řízení,“
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vysvětlila Kateřina Grýgerová,
ředitelka Odboru OP Rybářství
a Národních dotací.
SZIF nyní eviduje pouze sedm
podaných vyúčtování prokazujících nárok na dotaci. Z toho třem
žadatelům poskytl SZIF doplatek,
u čtyř poškozených zahájí řízení
o vrácení peněz. Důvodem je, že
žadatelé obdrželi náhradu škody
od pojišťoven.
První obdržená vyúčtování se
týkala těch, kteří uplatňovali
škody na pěstovaných plodinách
či uhynulých zvířatech a doložení
dokladů ani administrace nebyly
nijak složité. „Kvůli rozsahu poškození předpokládáme u řady
žadatelů vyúčtování až ke konci
termínu. Pokud nebudou schopni
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z prokazatelných důvodů dodat
doklady včas, je možné s ministerstvem jednat o prodloužení
termínu. Se žadateli budeme
komunikovat případné novinky
napřímo,“ dodala Kateřina Grýgerová.
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SZIF 87 žádostí, 73 v Jihomoravském kraji a 14 v Ústeckém kraji.
Z toho zhruba 40 procent poškozených se zabývá vinařstvím či
vinohradnictvím.
Tornádo a extrémní bouře udeřily
v Česku ve čtvrtek 24. června
loňského roku. Jen v obcích na
Břeclavsku a Hodonínsku dosáhly
škody zhruba 15 miliard korun.
V případě Ústeckého kraje, kde
bouře nejvíce řádila na Lounsku,
šlo o stovky milionů.

O dotaci mohli podle pravidel stanovených ministerstvem zemědělství
žádat zemědělci a potravináři,
kterým vznikla škoda v konkrétních lokalitách Jihomoravského
a Ústeckého kraje. Celkem přijal

TERMÍNY WEBINÁŘŮ REGIONÁLNÍCH
ODBORŮ K JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI 2022
pozvánky na www.szif.cz/cs/venkov
REGIONÁLNÍ ODBOR

KDY

Olomouc

7. dubna

Hradec Králové

4. dubna

Hradec Králové

11. dubna

Hradec Králové

14. dubna

Praha

4. dubna

Praha

7. dubna

Praha

8. dubna

Ústí nad Labem

5. dubna

Ústí nad Labem

6. dubna

Brno

11. dubna

Brno

12. dubna

Opava

12. dubna

Opava

14. dubna
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AKTUALITY SZIFU
text a foto: Redakce

SZIF hraje v kriminálce České televize. Nejde o nic
menšího, než o vyřizování účtů mezi mafiány,
kteří na sebe letos v lednu zaútočili před naší
budovou Ve Smečkách. Na místo dorazili detektivové Korejs (Miroslav Hanuš) a Pražák (Filip
Blažek) z legendární pražské mordparty. Jak to
dopadlo, uvidíte na podzim v jednom z nových
dílů seriálu Případy 1. oddělení.

Byli jsme opět na Veletrhu pracovních příležitostí
ČZU v Praze. Po dvou letech pandemických omezení se SZIF v únoru vrátil do Kruhové haly České
zemědělské univerzity. Kolegové z personálního
oddělení tak mohli předat informace zájemcům
z řad studentů. Uplatnění se nabízí hlavně absolventům oborů ekonomika a řízení, zemědělství,
informační technologie či právo. Aktuální přehled
volných pracovních míst SZIFu najdete na
www.pojdpomahatzemedelstvi.cz.

Zájem ze strany ZŠ o projekt Ovoce, zelenina
a mléko do škol roste. V posledních letech jich
každoročně přibývá několik desítek. Nyní se do
dodávek mléčných produktů zapojuje skoro 3 700
základek, v případě ovoce a zeleniny jich je dokonce téměř 4 tisíce. SZIF, který projekt administruje,
uzavřel předcházející rok 2020/2021 takto: u ovoce
a zeleniny vyplatil za dodávky 17 žadatelům více než
270 milionů korun, u mléka a mléčných produktů
poskytl 12 žadatelům téměř 250 milionů.
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FOND V ČÍSLECH
připravila: Redakce

15 184

klientů se loni obrátilo na infolinku SZIFu

11 752

dotazů pracovnice infolinky řešily telefonicky

3 432

dotazů vyřídila infolinka online

o 3,5 %

více kontaktů než před vypuknutím
pandemie koronaviru

Chystáme:
V březnu a dubnu 2022 najdete SZIF na výstavách a veletrzích Jarní zemědělec (Výstaviště Lysá nad
Labem 23.–27. března), Silva Regina (Veletrhy Brno 3.–6. dubna) a Flora Olomouc (21.–24. dubna).
Vybrané akce Celostátní sítě pro venkov: ( více na www.szif.cz/cs/venkov )
Hradec Králové, 10. března, seminář Aktuální témata a sdílení současných poznatků při naplňování
správné zemědělské praxe…
Olomouc, 16. března, seminář Vesnice roku 2022 – cesta za stuhou
Opava, 30. března, seminář Inspirativní pestrá krajina – kde je vůle, tam je cesta
Brno, 1. dubna, seminář s exkurzí Zakládání, správa a údržba krajinných prvků…
Brno, 14. dubna, seminář s exkurzí Realizace biopásů a ochrany čejky chocholaté
Hradec Králové, 28. dubna, seminář Možnosti v SCLLD (možnosti čerpání prostředků z výzev MAS)
Harmonogram předpokládané administrace opatření SOT v roce 2022:
Ovoce a zelenina do škol – Žádost o schválení žadatele o podporu – do 31. března; Mléko do škol – Žádost
o schválení žadatele o podporu – do 31. března; Propagace zemědělských produktů – Žádost o schválení
programu – do 21. dubna (podává se agentuře REA)
Příjem žádostí v OP Rybářství 2014–2020, 21. výzva, 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a)
Investice do akvakultury – 5.–26. dubna
Harmonogram příjmu projektových operací PRV: Jarní kolo, 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce,
6.4.1 Investice do nezemědělských činností, c) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných
biopaliv – 5.–26. dubna
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