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Oficiá ln í  news le t ter
Státn ího  zemědě l ského  in tervenčního  fondu  

Celkem nenápadná stavba na 
rohu Václavského náměstí je už 
třiadvacet let sídlem centrály 
Fondu. Její historie však stojí za 
pozornost, architekt domu se 
podílel na stavbě Národního 
divadla, bylo zde také jedno 
z prvních pražských kin a praco-
val tu mimo jiné aktér pražské-
ho jara.

Když se dnes řekne v Praze 
Na Košíku, většině místních se 
vybaví maximálně jedno hostivař-
ské sídliště. Ještě ve 20. letech 
20. století ale takové pojmenování 
nesl i dům v samotném centru 
hlavního města, na rohu Václav-
ského náměstí a ulice Ve Smeč-
kách.

Právě tam sídlí dnešní centrála 
Fondu, a to na místě, kde několik 
staletí býval pivovar. Podle knihy 
Pražské pivovárky a pivovary 
budovu roku 1449 koupil zeman 
Hynek z Luníkovic. Dům s právem 
várečným patřil také Jiřímu Řečic-
kému, jednomu ze sedmadva-
ceti českých pánů popravených 
21. června 1621 na Staroměstském 
náměstí.

Stávající budova Fondu Ve Smeč-
kách 33 vznikala od roku 1876, kdy 
na místě bývalého pivovaru začal 
růst vznešený novorenesanční 
dům, dokončený kolem roku 1880. 
Přestože některé zdroje za autora 
stávající budovy označují architek-
ta Josefa Schulze, tvůrce návrhu 
budovy Národního muzea, skuteč-
ným autorem je jeho kolega Bed-
řich Tesař.

Ten byl žákem jiné velké postavy, 
tehdejšího stavitele Josefa Zítka, 
a od roku 1868 pracoval jako stav-
byvedoucí jeho nejslavnější 
stavby, Národního divadla. Tesa-
řův rukopis v Praze nese třeba 
také Měšťanská beseda ve Vladi-
slavově ulici, Hlávkův palác ve 
Vodičkově či Palác Metro. 

„Autor zde zajímavě vyřešil nároží 
předsunutým arkýřem, fasádu 
provázal se sousedními domy 
výrazně plastickými frontony 
a apartmány v korunním patře 
vybavil průběžnou terasou. Tento 
motiv, společně s obytnou ople-
chovanou mansardou a dekora-
tivně pojednaným nárožím, roze-
hrál architektonický dialog napříč 
náměstím,“ uvádí k domu Na 
Košíku historička architektury 
Veronika Vicherková z Klubu Za 
starou Prahu. Dům byl původně 
třípodlažní, na konci 19. století 
prošel prvními stavebními úpra-
vami.

Jeden z prvních biografů

Další zajímavostí je, že v domě na 
rohu Václavského náměstí sídlil 
jeden z prvních pražských biogra-

fů, který zde na přelomu 20. století 
provozoval průkopník české kine-
matografie Dismas Šlambor alias 
Viktor Ponrepo. Netrvalo to pak 
dlouho, než budova začala napl-
ňovat zemědělské poslání. V roce 
1922 ji totiž od pražského velkoob-
chodníka Adolfa Kabeláče jako 
své nové sídlo zakoupil Státní 
pozemkový úřad, za částku 11 mili-
onů 300 tisíc tehdejších korun. 

Podmínkou prodeje však bylo, že 
dosavadní majitel rohového 
domu Ve Smečkách dokončí 
nástavbu dvou dalších pater. „Po 
dohotovení bude v domě celkem 
170 místností, kromě přízemí, kde 
jsou krámy, což nepočítám. 
Rozsáhlý dvůr se dá též výhodně 
použíti jak v souterainu tak 

i v přízemí; obzvláště výhodný jest 
ku zřízení velké dvorany,“ píše 
Adolf Kabeláč v nabídce na odpro-
dej stavby, původně za 12 milionů.

Během transakce si ještě ředitel 
Slovanské pojišťovny stěžoval, že 
s ním původní majitel uzavřel 
nájemní smlouvu na jedno patro 
kanceláří, což je odprodejem 
ohroženo: „Jsme přesvědčeni, že 
jest v zájmu veřejné mravnosti, 
aby státní úřad státními penězi 
soukromé podniky nevytlačoval 
a neméně že v zájmu právní 
bezpečnosti je, aby řádně uzavře-
né smlouvy byly i státními Úřady 
respektovány.“ Jak tento spor 
dopadl, nevíme, každopádně úřad 
nové sídlo získal.

Přichází Agroprojekt

Podle vzpomínek Josefa Makala, 
nynějšího ředitele společnosti 
Agroprojekt Praha, která budovu 
získala do užívání v roce 1954, 
tehdy ještě pod názvem Státní 
ústav pro typizaci a vývoj země-
dělských a lesnických staveb, 
pokračovaly Ve Smečkách další 
stavební úpravy.

„Agroprojekt v 60. letech realizo-
val přístavbu šestého patra. V té 
době také vznikl vchod z ulice Ve 
Smečkách. V roce 1987 podnik 

zrekonstruoval bývalý kryt civilní 
obrany na společenský prostor, ve 
kterém byla následně vybudová-
na restaurace. Dnes je zde konfe-
renční a výukové centrum Fondu,“ 
upřesňuje ředitel Agroprojektu.

Ve Smečkách 33 měl za komunis-
mu kanceláře například Jednotný 
svaz českých zemědělců. Pracoval 
tu i jeden z činovníků pražského 
jara 1968, v té době ministr lesního 
a vodního hospodářství a poté 
předseda Národního shromáždě-
ní Josef Smrkovský, který má na 
nároží budovy pamětní desku.

Ve sklepení hrál Burian

Film se do dnešního sídla Fondu 
vrátil ve vícero podobách ještě 
několikrát. Například při natáčení 
komedie Katakomby z roku 1940, 
ve které oficiál Pozemkového 
úřadu Borman úřaduje ve sklep-
ních kancelářích.

„V suterénu byla kotelna na uhlí 
a prostoru využili při natáčení 
filmu s Vlastou Burianem. Kryt 
civilní obrany se zde vybudoval 
v 70. letech, kdy vznikla plynová 
kotelna v jiných prostorách,“ 
dodává Josef Makal s tím, že Agro-
projekt měl budovu Ve Smečkách 
na starost až do konce roku 1997, 
kdy si ji převzalo zpět Ministerstvo 
zemědělství, a firma se stala 
jedním z nájemců, což platí 
dodnes.

Mít k budově vztah

Od roku 1990 zde sídlila rovněž 
Agrobanka, později opět Pozem-
kový fond a od nového století se 
budova stala centrálou Fondu, 
stále však zůstává v majetku mini-
sterstva. Za SZIF o budovu pečuje 
odbor správy, konkrétně oddělení 
podpory správy majetku. 
„Zaměstnanec správy musí mít 
k budovám vztah a ten si bez 
vztahu k městu a zaměstnancům 
nelze vytvořit uměle. Platí to 
samozřejmě pro všechna pracovi-
ště individuálně. Cílem je maxi-
mální spokojenost všech uživate-
lů, zaměstnanec správy nemá 
problém jít řešit stav budovy 
i o víkendu,“ vysvětluje vedoucí 
oddělení Jan Jelínek.

V přízemních prostorech na 
nároží Václavského náměstí se 
také vystřídalo několik populár-
ních provozoven: v 70. letech 
Ovocné speciality a Foto kino, po 
sametové revoluci například 
potraviny Pomona nebo ovocný 
bar Hájek, který stále najdete také 
v nedaleké pasáži Světozor. V pod-
zemí byla v provozu restaurace 
Černý Baron.

Součástí centrály Fondu je dnes 
jídelna pro veřejnost, v úředních 
hodinách je přístupná také poda-
telna v přízemí budovy. Zhruba 
před rokem a půl prošly rekon-
strukcí podzemní prostory 
budovy, v nichž vzniklo zmíněné 
moderní konferenční a výukové 
centrum. Symbolicky tak propoji-
lo současnost s dlouhou historií 
domu.

Od pivovaru přes kino a pozemkový úřad až po Fond

Fond bude efektivnější a otevřenější, 
říká nový generální ředitel
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Milé čtenářky a milí čtenáři, 

v prvním vydání roku 2023 přinášíme rozhovor 
s novým generálním ředitelem Fondu Petrem 
Dlouhým, který zmínil některé novinky pro letoš-
ní rok a chystané změny. Věnujeme se také 
sledovanému tématu welfare hospodářských 
zvířat. Jde o širokou oblast, která zajímá i zákazní-
ky v obchodech. Odborníci se však zcela nesho-
dují v tom, kam lze v dobrých životních podmín-
kách nyní zajít. Jak to může fungovat v praxi, 
ukazují příběhy tří farem. Zájemce o historii snad 
potěší text o historii budovy, ve které sídlí centrála 
Fondu, v ulici Ve Smečkách. Na závěr přinášíme 
přehled výstav a veletrhů, jichž by se měl Fond 
a jeho zástupci letos účastnit.

Užijte si čtení.
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Celkem nenápadná stavba na 
rohu Václavského náměstí je už 
třiadvacet let sídlem centrály 
Fondu. Její historie však stojí za 
pozornost, architekt domu se 
podílel na stavbě Národního 
divadla, bylo zde také jedno 
z prvních pražských kin a praco-
val tu mimo jiné aktér pražské-
ho jara.

Když se dnes řekne v Praze 
Na Košíku, většině místních se 
vybaví maximálně jedno hostivař-
ské sídliště. Ještě ve 20. letech 
20. století ale takové pojmenování 
nesl i dům v samotném centru 
hlavního města, na rohu Václav-
ského náměstí a ulice Ve Smeč-
kách.

Právě tam sídlí dnešní centrála 
Fondu, a to na místě, kde několik 
staletí býval pivovar. Podle knihy 
Pražské pivovárky a pivovary 
budovu roku 1449 koupil zeman 
Hynek z Luníkovic. Dům s právem 
várečným patřil také Jiřímu Řečic-
kému, jednomu ze sedmadva-
ceti českých pánů popravených 
21. června 1621 na Staroměstském 
náměstí.

Stávající budova Fondu Ve Smeč-
kách 33 vznikala od roku 1876, kdy 
na místě bývalého pivovaru začal 
růst vznešený novorenesanční 
dům, dokončený kolem roku 1880. 
Přestože některé zdroje za autora 
stávající budovy označují architek-
ta Josefa Schulze, tvůrce návrhu 
budovy Národního muzea, skuteč-
ným autorem je jeho kolega Bed-
řich Tesař.

Ten byl žákem jiné velké postavy, 
tehdejšího stavitele Josefa Zítka, 
a od roku 1868 pracoval jako stav-
byvedoucí jeho nejslavnější 
stavby, Národního divadla. Tesa-
řův rukopis v Praze nese třeba 
také Měšťanská beseda ve Vladi-
slavově ulici, Hlávkův palác ve 
Vodičkově či Palác Metro. 

„Autor zde zajímavě vyřešil nároží 
předsunutým arkýřem, fasádu 
provázal se sousedními domy 
výrazně plastickými frontony 
a apartmány v korunním patře 
vybavil průběžnou terasou. Tento 
motiv, společně s obytnou ople-
chovanou mansardou a dekora-
tivně pojednaným nárožím, roze-
hrál architektonický dialog napříč 
náměstím,“ uvádí k domu Na 
Košíku historička architektury 
Veronika Vicherková z Klubu Za 
starou Prahu. Dům byl původně 
třípodlažní, na konci 19. století 
prošel prvními stavebními úpra-
vami.

Jeden z prvních biografů

Další zajímavostí je, že v domě na 
rohu Václavského náměstí sídlil 
jeden z prvních pražských biogra-

fů, který zde na přelomu 20. století 
provozoval průkopník české kine-
matografie Dismas Šlambor alias 
Viktor Ponrepo. Netrvalo to pak 
dlouho, než budova začala napl-
ňovat zemědělské poslání. V roce 
1922 ji totiž od pražského velkoob-
chodníka Adolfa Kabeláče jako 
své nové sídlo zakoupil Státní 
pozemkový úřad, za částku 11 mili-
onů 300 tisíc tehdejších korun. 

Podmínkou prodeje však bylo, že 
dosavadní majitel rohového 
domu Ve Smečkách dokončí 
nástavbu dvou dalších pater. „Po 
dohotovení bude v domě celkem 
170 místností, kromě přízemí, kde 
jsou krámy, což nepočítám. 
Rozsáhlý dvůr se dá též výhodně 
použíti jak v souterainu tak 

i v přízemí; obzvláště výhodný jest 
ku zřízení velké dvorany,“ píše 
Adolf Kabeláč v nabídce na odpro-
dej stavby, původně za 12 milionů.

Během transakce si ještě ředitel 
Slovanské pojišťovny stěžoval, že 
s ním původní majitel uzavřel 
nájemní smlouvu na jedno patro 
kanceláří, což je odprodejem 
ohroženo: „Jsme přesvědčeni, že 
jest v zájmu veřejné mravnosti, 
aby státní úřad státními penězi 
soukromé podniky nevytlačoval 
a neméně že v zájmu právní 
bezpečnosti je, aby řádně uzavře-
né smlouvy byly i státními Úřady 
respektovány.“ Jak tento spor 
dopadl, nevíme, každopádně úřad 
nové sídlo získal.

Přichází Agroprojekt

Podle vzpomínek Josefa Makala, 
nynějšího ředitele společnosti 
Agroprojekt Praha, která budovu 
získala do užívání v roce 1954, 
tehdy ještě pod názvem Státní 
ústav pro typizaci a vývoj země-
dělských a lesnických staveb, 
pokračovaly Ve Smečkách další 
stavební úpravy.

„Agroprojekt v 60. letech realizo-
val přístavbu šestého patra. V té 
době také vznikl vchod z ulice Ve 
Smečkách. V roce 1987 podnik 
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zrekonstruoval bývalý kryt civilní 
obrany na společenský prostor, ve 
kterém byla následně vybudová-
na restaurace. Dnes je zde konfe-
renční a výukové centrum Fondu,“ 
upřesňuje ředitel Agroprojektu.

Ve Smečkách 33 měl za komunis-
mu kanceláře například Jednotný 
svaz českých zemědělců. Pracoval 
tu i jeden z činovníků pražského 
jara 1968, v té době ministr lesního 
a vodního hospodářství a poté 
předseda Národního shromáždě-
ní Josef Smrkovský, který má na 
nároží budovy pamětní desku.

Ve sklepení hrál Burian

Film se do dnešního sídla Fondu 
vrátil ve vícero podobách ještě 
několikrát. Například při natáčení 
komedie Katakomby z roku 1940, 
ve které oficiál Pozemkového 
úřadu Borman úřaduje ve sklep-
ních kancelářích.

„V suterénu byla kotelna na uhlí 
a prostoru využili při natáčení 
filmu s Vlastou Burianem. Kryt 
civilní obrany se zde vybudoval 
v 70. letech, kdy vznikla plynová 
kotelna v jiných prostorách,“ 
dodává Josef Makal s tím, že Agro-
projekt měl budovu Ve Smečkách 
na starost až do konce roku 1997, 
kdy si ji převzalo zpět Ministerstvo 
zemědělství, a firma se stala 
jedním z nájemců, což platí 
dodnes.

Mít k budově vztah

Od roku 1990 zde sídlila rovněž 
Agrobanka, později opět Pozem-
kový fond a od nového století se 
budova stala centrálou Fondu, 
stále však zůstává v majetku mini-
sterstva. Za SZIF o budovu pečuje 
odbor správy, konkrétně oddělení 
podpory správy majetku. 
„Zaměstnanec správy musí mít 
k budovám vztah a ten si bez 
vztahu k městu a zaměstnancům 
nelze vytvořit uměle. Platí to 
samozřejmě pro všechna pracovi-
ště individuálně. Cílem je maxi-
mální spokojenost všech uživate-
lů, zaměstnanec správy nemá 
problém jít řešit stav budovy 
i o víkendu,“ vysvětluje vedoucí 
oddělení Jan Jelínek.

V přízemních prostorech na 
nároží Václavského náměstí se 
také vystřídalo několik populár-
ních provozoven: v 70. letech 
Ovocné speciality a Foto kino, po 
sametové revoluci například 
potraviny Pomona nebo ovocný 
bar Hájek, který stále najdete také 
v nedaleké pasáži Světozor. V pod-
zemí byla v provozu restaurace 
Černý Baron.

Součástí centrály Fondu je dnes 
jídelna pro veřejnost, v úředních 
hodinách je přístupná také poda-
telna v přízemí budovy. Zhruba 
před rokem a půl prošly rekon-
strukcí podzemní prostory 
budovy, v nichž vzniklo zmíněné 
moderní konferenční a výukové 
centrum. Symbolicky tak propoji-
lo současnost s dlouhou historií 
domu.
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Celkem nenápadná stavba na 
rohu Václavského náměstí je už 
třiadvacet let sídlem centrály 
Fondu. Její historie však stojí za 
pozornost, architekt domu se 
podílel na stavbě Národního 
divadla, bylo zde také jedno 
z prvních pražských kin a praco-
val tu mimo jiné aktér pražské-
ho jara.

Když se dnes řekne v Praze 
Na Košíku, většině místních se 
vybaví maximálně jedno hostivař-
ské sídliště. Ještě ve 20. letech 
20. století ale takové pojmenování 
nesl i dům v samotném centru 
hlavního města, na rohu Václav-
ského náměstí a ulice Ve Smeč-
kách.

Právě tam sídlí dnešní centrála 
Fondu, a to na místě, kde několik 
staletí býval pivovar. Podle knihy 
Pražské pivovárky a pivovary 
budovu roku 1449 koupil zeman 
Hynek z Luníkovic. Dům s právem 
várečným patřil také Jiřímu Řečic-
kému, jednomu ze sedmadva-
ceti českých pánů popravených 
21. června 1621 na Staroměstském 
náměstí.
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Centrála Fondu v číslech

Budova ve Smečkách slouží 
Fondu od konce roku 2000. 
Nyní v centrále pracuje na 
330 zaměstnanců, další mají 
svá působiště na detašova-
ném pracovišti ve Štěpánské 
ulici. Kanceláří je v šesti 
patrech 190 a jejich celková 
rozloha činí 4 035 m². 

V podzemí se ještě nachází 
jídelna a konferenční cent-
rum, 12 místností slouží jako 
sklady a archiv. Celková rozlo-
ha budovy je 6 406 m².

Stávající budova Fondu Ve Smeč-
kách 33 vznikala od roku 1876, kdy 
na místě bývalého pivovaru začal 
růst vznešený novorenesanční 
dům, dokončený kolem roku 1880. 
Přestože některé zdroje za autora 
stávající budovy označují architek-
ta Josefa Schulze, tvůrce návrhu 
budovy Národního muzea, skuteč-
ným autorem je jeho kolega Bed-
řich Tesař.

Ten byl žákem jiné velké postavy, 
tehdejšího stavitele Josefa Zítka, 
a od roku 1868 pracoval jako stav-
byvedoucí jeho nejslavnější 
stavby, Národního divadla. Tesa-
řův rukopis v Praze nese třeba 
také Měšťanská beseda ve Vladi-
slavově ulici, Hlávkův palác ve 
Vodičkově či Palác Metro. 

„Autor zde zajímavě vyřešil nároží 
předsunutým arkýřem, fasádu 
provázal se sousedními domy 
výrazně plastickými frontony 
a apartmány v korunním patře 
vybavil průběžnou terasou. Tento 
motiv, společně s obytnou ople-
chovanou mansardou a dekora-
tivně pojednaným nárožím, roze-
hrál architektonický dialog napříč 
náměstím,“ uvádí k domu Na 
Košíku historička architektury 
Veronika Vicherková z Klubu Za 
starou Prahu. Dům byl původně 
třípodlažní, na konci 19. století 
prošel prvními stavebními úpra-
vami.

Jeden z prvních biografů

Další zajímavostí je, že v domě na 
rohu Václavského náměstí sídlil 
jeden z prvních pražských biogra-

fů, který zde na přelomu 20. století 
provozoval průkopník české kine-
matografie Dismas Šlambor alias 
Viktor Ponrepo. Netrvalo to pak 
dlouho, než budova začala napl-
ňovat zemědělské poslání. V roce 
1922 ji totiž od pražského velkoob-
chodníka Adolfa Kabeláče jako 
své nové sídlo zakoupil Státní 
pozemkový úřad, za částku 11 mili-
onů 300 tisíc tehdejších korun. 

Podmínkou prodeje však bylo, že 
dosavadní majitel rohového 
domu Ve Smečkách dokončí 
nástavbu dvou dalších pater. „Po 
dohotovení bude v domě celkem 
170 místností, kromě přízemí, kde 
jsou krámy, což nepočítám. 
Rozsáhlý dvůr se dá též výhodně 
použíti jak v souterainu tak 

i v přízemí; obzvláště výhodný jest 
ku zřízení velké dvorany,“ píše 
Adolf Kabeláč v nabídce na odpro-
dej stavby, původně za 12 milionů.

Během transakce si ještě ředitel 
Slovanské pojišťovny stěžoval, že 
s ním původní majitel uzavřel 
nájemní smlouvu na jedno patro 
kanceláří, což je odprodejem 
ohroženo: „Jsme přesvědčeni, že 
jest v zájmu veřejné mravnosti, 
aby státní úřad státními penězi 
soukromé podniky nevytlačoval 
a neméně že v zájmu právní 
bezpečnosti je, aby řádně uzavře-
né smlouvy byly i státními Úřady 
respektovány.“ Jak tento spor 
dopadl, nevíme, každopádně úřad 
nové sídlo získal.

Přichází Agroprojekt

Podle vzpomínek Josefa Makala, 
nynějšího ředitele společnosti 
Agroprojekt Praha, která budovu 
získala do užívání v roce 1954, 
tehdy ještě pod názvem Státní 
ústav pro typizaci a vývoj země-
dělských a lesnických staveb, 
pokračovaly Ve Smečkách další 
stavební úpravy.

„Agroprojekt v 60. letech realizo-
val přístavbu šestého patra. V té 
době také vznikl vchod z ulice Ve 
Smečkách. V roce 1987 podnik 
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zrekonstruoval bývalý kryt civilní 
obrany na společenský prostor, ve 
kterém byla následně vybudová-
na restaurace. Dnes je zde konfe-
renční a výukové centrum Fondu,“ 
upřesňuje ředitel Agroprojektu.

Ve Smečkách 33 měl za komunis-
mu kanceláře například Jednotný 
svaz českých zemědělců. Pracoval 
tu i jeden z činovníků pražského 
jara 1968, v té době ministr lesního 
a vodního hospodářství a poté 
předseda Národního shromáždě-
ní Josef Smrkovský, který má na 
nároží budovy pamětní desku.

Ve sklepení hrál Burian

Film se do dnešního sídla Fondu 
vrátil ve vícero podobách ještě 
několikrát. Například při natáčení 
komedie Katakomby z roku 1940, 
ve které oficiál Pozemkového 
úřadu Borman úřaduje ve sklep-
ních kancelářích.

„V suterénu byla kotelna na uhlí 
a prostoru využili při natáčení 
filmu s Vlastou Burianem. Kryt 
civilní obrany se zde vybudoval 
v 70. letech, kdy vznikla plynová 
kotelna v jiných prostorách,“ 
dodává Josef Makal s tím, že Agro-
projekt měl budovu Ve Smečkách 
na starost až do konce roku 1997, 
kdy si ji převzalo zpět Ministerstvo 
zemědělství, a firma se stala 
jedním z nájemců, což platí 
dodnes.

Mít k budově vztah

Od roku 1990 zde sídlila rovněž 
Agrobanka, později opět Pozem-
kový fond a od nového století se 
budova stala centrálou Fondu, 
stále však zůstává v majetku mini-
sterstva. Za SZIF o budovu pečuje 
odbor správy, konkrétně oddělení 
podpory správy majetku. 
„Zaměstnanec správy musí mít 
k budovám vztah a ten si bez 
vztahu k městu a zaměstnancům 
nelze vytvořit uměle. Platí to 
samozřejmě pro všechna pracovi-
ště individuálně. Cílem je maxi-
mální spokojenost všech uživate-
lů, zaměstnanec správy nemá 
problém jít řešit stav budovy 
i o víkendu,“ vysvětluje vedoucí 
oddělení Jan Jelínek.

V přízemních prostorech na 
nároží Václavského náměstí se 
také vystřídalo několik populár-
ních provozoven: v 70. letech 
Ovocné speciality a Foto kino, po 
sametové revoluci například 
potraviny Pomona nebo ovocný 
bar Hájek, který stále najdete také 
v nedaleké pasáži Světozor. V pod-
zemí byla v provozu restaurace 
Černý Baron.

Součástí centrály Fondu je dnes 
jídelna pro veřejnost, v úředních 
hodinách je přístupná také poda-
telna v přízemí budovy. Zhruba 
před rokem a půl prošly rekon-
strukcí podzemní prostory 
budovy, v nichž vzniklo zmíněné 
moderní konferenční a výukové 
centrum. Symbolicky tak propoji-
lo současnost s dlouhou historií 
domu.



Celkem nenápadná stavba na 
rohu Václavského náměstí je už 
třiadvacet let sídlem centrály 
Fondu. Její historie však stojí za 
pozornost, architekt domu se 
podílel na stavbě Národního 
divadla, bylo zde také jedno 
z prvních pražských kin a praco-
val tu mimo jiné aktér pražské-
ho jara.

Když se dnes řekne v Praze 
Na Košíku, většině místních se 
vybaví maximálně jedno hostivař-
ské sídliště. Ještě ve 20. letech 
20. století ale takové pojmenování 
nesl i dům v samotném centru 
hlavního města, na rohu Václav-
ského náměstí a ulice Ve Smeč-
kách.

Právě tam sídlí dnešní centrála 
Fondu, a to na místě, kde několik 
staletí býval pivovar. Podle knihy 
Pražské pivovárky a pivovary 
budovu roku 1449 koupil zeman 
Hynek z Luníkovic. Dům s právem 
várečným patřil také Jiřímu Řečic-
kému, jednomu ze sedmadva-
ceti českých pánů popravených 
21. června 1621 na Staroměstském 
náměstí.
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Stávající budova Fondu Ve Smeč-
kách 33 vznikala od roku 1876, kdy 
na místě bývalého pivovaru začal 
růst vznešený novorenesanční 
dům, dokončený kolem roku 1880. 
Přestože některé zdroje za autora 
stávající budovy označují architek-
ta Josefa Schulze, tvůrce návrhu 
budovy Národního muzea, skuteč-
ným autorem je jeho kolega Bed-
řich Tesař.

Ten byl žákem jiné velké postavy, 
tehdejšího stavitele Josefa Zítka, 
a od roku 1868 pracoval jako stav-
byvedoucí jeho nejslavnější 
stavby, Národního divadla. Tesa-
řův rukopis v Praze nese třeba 
také Měšťanská beseda ve Vladi-
slavově ulici, Hlávkův palác ve 
Vodičkově či Palác Metro. 

„Autor zde zajímavě vyřešil nároží 
předsunutým arkýřem, fasádu 
provázal se sousedními domy 
výrazně plastickými frontony 
a apartmány v korunním patře 
vybavil průběžnou terasou. Tento 
motiv, společně s obytnou ople-
chovanou mansardou a dekora-
tivně pojednaným nárožím, roze-
hrál architektonický dialog napříč 
náměstím,“ uvádí k domu Na 
Košíku historička architektury 
Veronika Vicherková z Klubu Za 
starou Prahu. Dům byl původně 
třípodlažní, na konci 19. století 
prošel prvními stavebními úpra-
vami.

Jeden z prvních biografů

Další zajímavostí je, že v domě na 
rohu Václavského náměstí sídlil 
jeden z prvních pražských biogra-

fů, který zde na přelomu 20. století 
provozoval průkopník české kine-
matografie Dismas Šlambor alias 
Viktor Ponrepo. Netrvalo to pak 
dlouho, než budova začala napl-
ňovat zemědělské poslání. V roce 
1922 ji totiž od pražského velkoob-
chodníka Adolfa Kabeláče jako 
své nové sídlo zakoupil Státní 
pozemkový úřad, za částku 11 mili-
onů 300 tisíc tehdejších korun. 

Podmínkou prodeje však bylo, že 
dosavadní majitel rohového 
domu Ve Smečkách dokončí 
nástavbu dvou dalších pater. „Po 
dohotovení bude v domě celkem 
170 místností, kromě přízemí, kde 
jsou krámy, což nepočítám. 
Rozsáhlý dvůr se dá též výhodně 
použíti jak v souterainu tak 

i v přízemí; obzvláště výhodný jest 
ku zřízení velké dvorany,“ píše 
Adolf Kabeláč v nabídce na odpro-
dej stavby, původně za 12 milionů.

Během transakce si ještě ředitel 
Slovanské pojišťovny stěžoval, že 
s ním původní majitel uzavřel 
nájemní smlouvu na jedno patro 
kanceláří, což je odprodejem 
ohroženo: „Jsme přesvědčeni, že 
jest v zájmu veřejné mravnosti, 
aby státní úřad státními penězi 
soukromé podniky nevytlačoval 
a neméně že v zájmu právní 
bezpečnosti je, aby řádně uzavře-
né smlouvy byly i státními Úřady 
respektovány.“ Jak tento spor 
dopadl, nevíme, každopádně úřad 
nové sídlo získal.

Přichází Agroprojekt

Podle vzpomínek Josefa Makala, 
nynějšího ředitele společnosti 
Agroprojekt Praha, která budovu 
získala do užívání v roce 1954, 
tehdy ještě pod názvem Státní 
ústav pro typizaci a vývoj země-
dělských a lesnických staveb, 
pokračovaly Ve Smečkách další 
stavební úpravy.

„Agroprojekt v 60. letech realizo-
val přístavbu šestého patra. V té 
době také vznikl vchod z ulice Ve 
Smečkách. V roce 1987 podnik 

STRANA 4OD PIVOVARU PŘES KINO A POZEMKOVÝ ÚŘAD AŽ PO FOND

zrekonstruoval bývalý kryt civilní 
obrany na společenský prostor, ve 
kterém byla následně vybudová-
na restaurace. Dnes je zde konfe-
renční a výukové centrum Fondu,“ 
upřesňuje ředitel Agroprojektu.

Ve Smečkách 33 měl za komunis-
mu kanceláře například Jednotný 
svaz českých zemědělců. Pracoval 
tu i jeden z činovníků pražského 
jara 1968, v té době ministr lesního 
a vodního hospodářství a poté 
předseda Národního shromáždě-
ní Josef Smrkovský, který má na 
nároží budovy pamětní desku.

Ve sklepení hrál Burian

Film se do dnešního sídla Fondu 
vrátil ve vícero podobách ještě 
několikrát. Například při natáčení 
komedie Katakomby z roku 1940, 
ve které oficiál Pozemkového 
úřadu Borman úřaduje ve sklep-
ních kancelářích.

„V suterénu byla kotelna na uhlí 
a prostoru využili při natáčení 
filmu s Vlastou Burianem. Kryt 
civilní obrany se zde vybudoval 
v 70. letech, kdy vznikla plynová 
kotelna v jiných prostorách,“ 
dodává Josef Makal s tím, že Agro-
projekt měl budovu Ve Smečkách 
na starost až do konce roku 1997, 
kdy si ji převzalo zpět Ministerstvo 
zemědělství, a firma se stala 
jedním z nájemců, což platí 
dodnes.

Mít k budově vztah

Od roku 1990 zde sídlila rovněž 
Agrobanka, později opět Pozem-
kový fond a od nového století se 
budova stala centrálou Fondu, 
stále však zůstává v majetku mini-
sterstva. Za SZIF o budovu pečuje 
odbor správy, konkrétně oddělení 
podpory správy majetku. 
„Zaměstnanec správy musí mít 
k budovám vztah a ten si bez 
vztahu k městu a zaměstnancům 
nelze vytvořit uměle. Platí to 
samozřejmě pro všechna pracovi-
ště individuálně. Cílem je maxi-
mální spokojenost všech uživate-
lů, zaměstnanec správy nemá 
problém jít řešit stav budovy 
i o víkendu,“ vysvětluje vedoucí 
oddělení Jan Jelínek.

V přízemních prostorech na 
nároží Václavského náměstí se 
také vystřídalo několik populár-
ních provozoven: v 70. letech 
Ovocné speciality a Foto kino, po 
sametové revoluci například 
potraviny Pomona nebo ovocný 
bar Hájek, který stále najdete také 
v nedaleké pasáži Světozor. V pod-
zemí byla v provozu restaurace 
Černý Baron.

Součástí centrály Fondu je dnes 
jídelna pro veřejnost, v úředních 
hodinách je přístupná také poda-
telna v přízemí budovy. Zhruba 
před rokem a půl prošly rekon-
strukcí podzemní prostory 
budovy, v nichž vzniklo zmíněné 
moderní konferenční a výukové 
centrum. Symbolicky tak propoji-
lo současnost s dlouhou historií 
domu.

Architekt Bedřich Tesař (1835–1890)

Vystudoval na technice ve Vídni, od roku 1858 studoval na Akade-
mii výtvarných umění ve Vídni. Od roku 1864 pracoval u Josefa 
Zítka, s nímž přišel do Prahy, pracoval na jeho projektu Národního 
divadla a od roku 1868 byl jeho prvním stavbyvedoucím. Jako 
samostatný architekt navrhl mnoho obytných domů. Vynikal přes-
ností a svědomitostí a přinesl do Prahy sloh vídeňské Ringstrasse, 
kterým se pak mnozí inspirovali při stavbě nových městských 
čtvrtí, jako jsou Vinohrady, Karlín či Smíchov. 

Zdroj: cs.wikipedia.org



Celkem nenápadná stavba na 
rohu Václavského náměstí je už 
třiadvacet let sídlem centrály 
Fondu. Její historie však stojí za 
pozornost, architekt domu se 
podílel na stavbě Národního 
divadla, bylo zde také jedno 
z prvních pražských kin a praco-
val tu mimo jiné aktér pražské-
ho jara.

Když se dnes řekne v Praze 
Na Košíku, většině místních se 
vybaví maximálně jedno hostivař-
ské sídliště. Ještě ve 20. letech 
20. století ale takové pojmenování 
nesl i dům v samotném centru 
hlavního města, na rohu Václav-
ského náměstí a ulice Ve Smeč-
kách.

Právě tam sídlí dnešní centrála 
Fondu, a to na místě, kde několik 
staletí býval pivovar. Podle knihy 
Pražské pivovárky a pivovary 
budovu roku 1449 koupil zeman 
Hynek z Luníkovic. Dům s právem 
várečným patřil také Jiřímu Řečic-
kému, jednomu ze sedmadva-
ceti českých pánů popravených 
21. června 1621 na Staroměstském 
náměstí.

Stávající budova Fondu Ve Smeč-
kách 33 vznikala od roku 1876, kdy 
na místě bývalého pivovaru začal 
růst vznešený novorenesanční 
dům, dokončený kolem roku 1880. 
Přestože některé zdroje za autora 
stávající budovy označují architek-
ta Josefa Schulze, tvůrce návrhu 
budovy Národního muzea, skuteč-
ným autorem je jeho kolega Bed-
řich Tesař.

Ten byl žákem jiné velké postavy, 
tehdejšího stavitele Josefa Zítka, 
a od roku 1868 pracoval jako stav-
byvedoucí jeho nejslavnější 
stavby, Národního divadla. Tesa-
řův rukopis v Praze nese třeba 
také Měšťanská beseda ve Vladi-
slavově ulici, Hlávkův palác ve 
Vodičkově či Palác Metro. 

„Autor zde zajímavě vyřešil nároží 
předsunutým arkýřem, fasádu 
provázal se sousedními domy 
výrazně plastickými frontony 
a apartmány v korunním patře 
vybavil průběžnou terasou. Tento 
motiv, společně s obytnou ople-
chovanou mansardou a dekora-
tivně pojednaným nárožím, roze-
hrál architektonický dialog napříč 
náměstím,“ uvádí k domu Na 
Košíku historička architektury 
Veronika Vicherková z Klubu Za 
starou Prahu. Dům byl původně 
třípodlažní, na konci 19. století 
prošel prvními stavebními úpra-
vami.

Jeden z prvních biografů

Další zajímavostí je, že v domě na 
rohu Václavského náměstí sídlil 
jeden z prvních pražských biogra-

fů, který zde na přelomu 20. století 
provozoval průkopník české kine-
matografie Dismas Šlambor alias 
Viktor Ponrepo. Netrvalo to pak 
dlouho, než budova začala napl-
ňovat zemědělské poslání. V roce 
1922 ji totiž od pražského velkoob-
chodníka Adolfa Kabeláče jako 
své nové sídlo zakoupil Státní 
pozemkový úřad, za částku 11 mili-
onů 300 tisíc tehdejších korun. 

Podmínkou prodeje však bylo, že 
dosavadní majitel rohového 
domu Ve Smečkách dokončí 
nástavbu dvou dalších pater. „Po 
dohotovení bude v domě celkem 
170 místností, kromě přízemí, kde 
jsou krámy, což nepočítám. 
Rozsáhlý dvůr se dá též výhodně 
použíti jak v souterainu tak 

i v přízemí; obzvláště výhodný jest 
ku zřízení velké dvorany,“ píše 
Adolf Kabeláč v nabídce na odpro-
dej stavby, původně za 12 milionů.

Během transakce si ještě ředitel 
Slovanské pojišťovny stěžoval, že 
s ním původní majitel uzavřel 
nájemní smlouvu na jedno patro 
kanceláří, což je odprodejem 
ohroženo: „Jsme přesvědčeni, že 
jest v zájmu veřejné mravnosti, 
aby státní úřad státními penězi 
soukromé podniky nevytlačoval 
a neméně že v zájmu právní 
bezpečnosti je, aby řádně uzavře-
né smlouvy byly i státními Úřady 
respektovány.“ Jak tento spor 
dopadl, nevíme, každopádně úřad 
nové sídlo získal.

Přichází Agroprojekt

Podle vzpomínek Josefa Makala, 
nynějšího ředitele společnosti 
Agroprojekt Praha, která budovu 
získala do užívání v roce 1954, 
tehdy ještě pod názvem Státní 
ústav pro typizaci a vývoj země-
dělských a lesnických staveb, 
pokračovaly Ve Smečkách další 
stavební úpravy.

„Agroprojekt v 60. letech realizo-
val přístavbu šestého patra. V té 
době také vznikl vchod z ulice Ve 
Smečkách. V roce 1987 podnik 
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zrekonstruoval bývalý kryt civilní 
obrany na společenský prostor, ve 
kterém byla následně vybudová-
na restaurace. Dnes je zde konfe-
renční a výukové centrum Fondu,“ 
upřesňuje ředitel Agroprojektu.

Ve Smečkách 33 měl za komunis-
mu kanceláře například Jednotný 
svaz českých zemědělců. Pracoval 
tu i jeden z činovníků pražského 
jara 1968, v té době ministr lesního 
a vodního hospodářství a poté 
předseda Národního shromáždě-
ní Josef Smrkovský, který má na 
nároží budovy pamětní desku.

Ve sklepení hrál Burian

Film se do dnešního sídla Fondu 
vrátil ve vícero podobách ještě 
několikrát. Například při natáčení 
komedie Katakomby z roku 1940, 
ve které oficiál Pozemkového 
úřadu Borman úřaduje ve sklep-
ních kancelářích.

„V suterénu byla kotelna na uhlí 
a prostoru využili při natáčení 
filmu s Vlastou Burianem. Kryt 
civilní obrany se zde vybudoval 
v 70. letech, kdy vznikla plynová 
kotelna v jiných prostorách,“ 
dodává Josef Makal s tím, že Agro-
projekt měl budovu Ve Smečkách 
na starost až do konce roku 1997, 
kdy si ji převzalo zpět Ministerstvo 
zemědělství, a firma se stala 
jedním z nájemců, což platí 
dodnes.

Mít k budově vztah

Od roku 1990 zde sídlila rovněž 
Agrobanka, později opět Pozem-
kový fond a od nového století se 
budova stala centrálou Fondu, 
stále však zůstává v majetku mini-
sterstva. Za SZIF o budovu pečuje 
odbor správy, konkrétně oddělení 
podpory správy majetku. 
„Zaměstnanec správy musí mít 
k budovám vztah a ten si bez 
vztahu k městu a zaměstnancům 
nelze vytvořit uměle. Platí to 
samozřejmě pro všechna pracovi-
ště individuálně. Cílem je maxi-
mální spokojenost všech uživate-
lů, zaměstnanec správy nemá 
problém jít řešit stav budovy 
i o víkendu,“ vysvětluje vedoucí 
oddělení Jan Jelínek.

V přízemních prostorech na 
nároží Václavského náměstí se 
také vystřídalo několik populár-
ních provozoven: v 70. letech 
Ovocné speciality a Foto kino, po 
sametové revoluci například 
potraviny Pomona nebo ovocný 
bar Hájek, který stále najdete také 
v nedaleké pasáži Světozor. V pod-
zemí byla v provozu restaurace 
Černý Baron.

Součástí centrály Fondu je dnes 
jídelna pro veřejnost, v úředních 
hodinách je přístupná také poda-
telna v přízemí budovy. Zhruba 
před rokem a půl prošly rekon-
strukcí podzemní prostory 
budovy, v nichž vzniklo zmíněné 
moderní konferenční a výukové 
centrum. Symbolicky tak propoji-
lo současnost s dlouhou historií 
domu.

Nabídka ke koupi domu od Adolfa 
Kabeláče (prosinec 1921). Návrh úpravy budovy z roku 1899.
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Na konci prosince se stal novým 
generálním ředitelem Fondu 
Petr Dlouhý, dosavadní ředitel 
odboru účtáren a reportingu. 
„Obecně bych organizaci rád 
zefektivnil, provedl revizi agend, 
našel úspory v jednotlivých 
oblastech a určitě se zaměřím 
i na snižování byrokratické 
zátěže a na vyšší transparent-
nost,“ vyjmenoval své priority.

Prostředí SZIFu znáte důvěrně, 
je ale přeci jen něco, co vás 
v nové funkci překvapilo?
Pracovně mne nezaskočilo nic 
zásadního, osobně mne mile 
překvapila podpora jednotlivých 
lidí, nejen kamarádů, které zde 
mám, ale i kolegů a kolegyň 
z Fondu, se kterými jsem se příliš 
nepotkával. Zároveň je to pro mne 
velký závazek, protože zaměst-
nanci očekávají změny. Mám 
celkem jasnou vizi, ale změny se 
nedají realizovat ze dne na den 
a bez důkladné analýzy.

Plánujete v krátkém či středně-
dobém horizontu ve Fondu 
nějaké zásadní změny?
Změn bude celá řada. Obecně 
bych organizaci rád zefektivnil, 
provedl revizi agend, našel úspory 

v jednotlivých oblastech a určitě 
se zaměřím i na snižování byro-
kratické zátěže žadatelů a na vyšší 
transparentnost úřadu. Z pohledu 
platební agentury bych rád obno-
vil možnosti výměn zkušeností 
s ostatními agenturami prostřed-
nictvím incomingových misí 
a úzce spolupracoval se Stálým 
zastoupením ČR při Evropské unii, 
nejen ve formě stáží našich 
zaměstnanců v Bruselu. Určité 
změny bude zapotřebí provést 
i v oblasti marketingu značek 
kvality potravin, tedy značek 
Klasa, Regionální potravina 
a Biopotravina, aby lépe reflekto-
valy stávající podmínky.

S ohledem na novelu služebního 
zákona bude letos potřeba 
provést přesoutěžení některých 

Celkem nenápadná stavba na 
rohu Václavského náměstí je už 
třiadvacet let sídlem centrály 
Fondu. Její historie však stojí za 
pozornost, architekt domu se 
podílel na stavbě Národního 
divadla, bylo zde také jedno 
z prvních pražských kin a praco-
val tu mimo jiné aktér pražské-
ho jara.

Když se dnes řekne v Praze 
Na Košíku, většině místních se 
vybaví maximálně jedno hostivař-
ské sídliště. Ještě ve 20. letech 
20. století ale takové pojmenování 
nesl i dům v samotném centru 
hlavního města, na rohu Václav-
ského náměstí a ulice Ve Smeč-
kách.

Právě tam sídlí dnešní centrála 
Fondu, a to na místě, kde několik 
staletí býval pivovar. Podle knihy 
Pražské pivovárky a pivovary 
budovu roku 1449 koupil zeman 
Hynek z Luníkovic. Dům s právem 
várečným patřil také Jiřímu Řečic-
kému, jednomu ze sedmadva-
ceti českých pánů popravených 
21. června 1621 na Staroměstském 
náměstí.

ředitelů sekce, nejpozději příští 
rok i příslušných ředitelů odboru. 
S tím spojená systemizace přine-
se možnost změnit organizační 
strukturu. V současnosti také 
probíhá příprava změny vizuální 
identity Fondu, což bude znát 
především navenek. Zmínil bych 
také, že je třeba táhnout za jeden 
provaz a pracovat více týmově. 
Vždy mne zajímají stanoviska 
a názory ostatních. Chtěl bych 
tedy přispět také k tomu, aby zde 
v tomto ohledu panovalo příjem-
nější prostředí a větší možnost 
diskuze.

Do čela Fondu jste nastoupil 
v době, kdy se spouští nová 
zemědělská politika. Jak jsou 
přípravy na nové dotační 
programy daleko?
Blížíme se k termínu spuštění 
jednotné žádosti, což je napláno-
váno na polovinu dubna. Došlo 
k jistým zdržením u vydávání 
evropské legislativy, čímž násled-
ně vznikla zpoždění i u Minister-
stva zemědělství, a to jak u naříze-
ní vlády, tak při přípravě informač-
ního systému. Právě ten se nyní 
dolaďuje, nastaly jisté komplika-
ce, ale děláme vše proto, 
abychom neohrozili vyplácení 
podpor v letošním roce a počát-
kem roku příštího. Samozřejmě to 
přináší výrazně větší nasazení než 
například v polovině programové-
ho období.

Zde je jistě s ministerstvem 
nutná úzká spolupráce. Běží vše 
podle vašich představ?
Spolupráce s ministerstvem 
podle mého funguje dobře. 
U dodavatelů ministerstva je 
samozřejmě žádoucí urychlit 
procesy, zefektivnit jejich práci 

a nastavit adekvátní systém 
spolupráce. Co se týče legislativy, 
ideální by bylo mít jednotlivá naří-
zení vlády schválená již na začát-
ku roku 2023. Nyní jsou teprve 
v meziresortním připomínkovém 
řízení, jejich schválení očekávám 
v řádu týdnů (rozhovor proběhl na 
konci ledna, pozn. red.). My s nimi 
již pracujeme, ale čekáme na 
konečné znění, což dopadá napří-
klad na proškolování našich 
pracovníků i zemědělské veřej-
nosti.

V čem zjednodušeně spočívají 
hlavní změny oproti předchozí-
mu programovému období?
Problematické je, že se pokaždé 
změní struktura dotačních titulů 
a jejich parametry. Vše se promítá 
do Strategického plánu, který 
nově zahrnuje i část společné 
organizace trhu. Změny nyní 
nastaly především u parametrů 
nárokových dotací, přímých 
plateb a ekologického zeměděl-
ství. V případě projektových opat-
ření dochází jen k minimálním 
změnám.

Zároveň se mění přístup k ověřo-
vání zemědělských ploch v rámci 
jednotné žádosti prostřednictvím 
satelitního systému AMS. 
V poslední řadě se mění systém 
hodnocení proplácení dotací, kdy 
se bude sledovat nejen správnost 
postupu v rámci certifikace, ale 
nově se budou vyhodnocovat 
výsledkové ukazatele průběžně, 
a to jednou za dva roky. Pokud by 
je Česko nesplňovalo, musel by 
být nastaven akční plán, případně 
by došlo k zadržení či dokonce 
odebrání části prostředků. Výsled-
ky jednotlivých opatření se dosud 
kontrolovaly až dodatečně. Jinými 

slovy, Evropská komise bude nově 
sledovat, jestli dochází k naplňo-
vání závazků uvedených ve Stra-
tegickém plánu. Obecně se pak 
dá říci, že dříve byla společná 
politika zaměřená na produkci, 
nyní míří na rozvoj krajiny a blízká 
budoucnost bude především 
v udržitelnosti.

Zmínil jste nový monitoring 
pomocí satelitního systému 
AMS. Jaké změny přinese 
Fondu?
Jde o moderní technologie kont-
roly plošných opatření. V delším 
časovém horizontu očekáváme 
především úsporu času a kontrol 
na místě. Fond umí již nyní velmi 
dobře pracovat s vyhodnocová-
ním satelitních snímků, ale u AMS 
budeme samozřejmě získávat 
praxi postupně, zejména ve 
vztahu k administraci. Budeme 
rádi, pokud se zároveň změní 
vnímání žadatelů z roviny restrik-
ce a sankcí na spolupráci a part-
nerství. Bude tedy záležet i na 
tom, zda bude zapojení žadatelů 
dostatečné. Věřím, že ano, mimo 
jiné by totiž mělo dojít k výrazné-
mu poklesu fyzických návštěv 
žadatele a zjednodušení celého 
procesu.

Co bude tento systém znamenat 
pro zemědělce? Musí mít nějaké 
zvláštní vybavení?
Žadatelům zavedení AMS určitě 
uleví a žádné komplikace nepři-
nese. Například v našem Regio-
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Stávající budova Fondu Ve Smeč-
kách 33 vznikala od roku 1876, kdy 
na místě bývalého pivovaru začal 
růst vznešený novorenesanční 
dům, dokončený kolem roku 1880. 
Přestože některé zdroje za autora 
stávající budovy označují architek-
ta Josefa Schulze, tvůrce návrhu 
budovy Národního muzea, skuteč-
ným autorem je jeho kolega Bed-
řich Tesař.

Ten byl žákem jiné velké postavy, 
tehdejšího stavitele Josefa Zítka, 
a od roku 1868 pracoval jako stav-
byvedoucí jeho nejslavnější 
stavby, Národního divadla. Tesa-
řův rukopis v Praze nese třeba 
také Měšťanská beseda ve Vladi-
slavově ulici, Hlávkův palác ve 
Vodičkově či Palác Metro. 

„Autor zde zajímavě vyřešil nároží 
předsunutým arkýřem, fasádu 
provázal se sousedními domy 
výrazně plastickými frontony 
a apartmány v korunním patře 
vybavil průběžnou terasou. Tento 
motiv, společně s obytnou ople-
chovanou mansardou a dekora-
tivně pojednaným nárožím, roze-
hrál architektonický dialog napříč 
náměstím,“ uvádí k domu Na 
Košíku historička architektury 
Veronika Vicherková z Klubu Za 
starou Prahu. Dům byl původně 
třípodlažní, na konci 19. století 
prošel prvními stavebními úpra-
vami.

Jeden z prvních biografů

Další zajímavostí je, že v domě na 
rohu Václavského náměstí sídlil 
jeden z prvních pražských biogra-

fů, který zde na přelomu 20. století 
provozoval průkopník české kine-
matografie Dismas Šlambor alias 
Viktor Ponrepo. Netrvalo to pak 
dlouho, než budova začala napl-
ňovat zemědělské poslání. V roce 
1922 ji totiž od pražského velkoob-
chodníka Adolfa Kabeláče jako 
své nové sídlo zakoupil Státní 
pozemkový úřad, za částku 11 mili-
onů 300 tisíc tehdejších korun. 

Podmínkou prodeje však bylo, že 
dosavadní majitel rohového 
domu Ve Smečkách dokončí 
nástavbu dvou dalších pater. „Po 
dohotovení bude v domě celkem 
170 místností, kromě přízemí, kde 
jsou krámy, což nepočítám. 
Rozsáhlý dvůr se dá též výhodně 
použíti jak v souterainu tak 

i v přízemí; obzvláště výhodný jest 
ku zřízení velké dvorany,“ píše 
Adolf Kabeláč v nabídce na odpro-
dej stavby, původně za 12 milionů.

Během transakce si ještě ředitel 
Slovanské pojišťovny stěžoval, že 
s ním původní majitel uzavřel 
nájemní smlouvu na jedno patro 
kanceláří, což je odprodejem 
ohroženo: „Jsme přesvědčeni, že 
jest v zájmu veřejné mravnosti, 
aby státní úřad státními penězi 
soukromé podniky nevytlačoval 
a neméně že v zájmu právní 
bezpečnosti je, aby řádně uzavře-
né smlouvy byly i státními Úřady 
respektovány.“ Jak tento spor 
dopadl, nevíme, každopádně úřad 
nové sídlo získal.

Přichází Agroprojekt

Podle vzpomínek Josefa Makala, 
nynějšího ředitele společnosti 
Agroprojekt Praha, která budovu 
získala do užívání v roce 1954, 
tehdy ještě pod názvem Státní 
ústav pro typizaci a vývoj země-
dělských a lesnických staveb, 
pokračovaly Ve Smečkách další 
stavební úpravy.

„Agroprojekt v 60. letech realizo-
val přístavbu šestého patra. V té 
době také vznikl vchod z ulice Ve 
Smečkách. V roce 1987 podnik 

zrekonstruoval bývalý kryt civilní 
obrany na společenský prostor, ve 
kterém byla následně vybudová-
na restaurace. Dnes je zde konfe-
renční a výukové centrum Fondu,“ 
upřesňuje ředitel Agroprojektu.

Ve Smečkách 33 měl za komunis-
mu kanceláře například Jednotný 
svaz českých zemědělců. Pracoval 
tu i jeden z činovníků pražského 
jara 1968, v té době ministr lesního 
a vodního hospodářství a poté 
předseda Národního shromáždě-
ní Josef Smrkovský, který má na 
nároží budovy pamětní desku.

Ve sklepení hrál Burian

Film se do dnešního sídla Fondu 
vrátil ve vícero podobách ještě 
několikrát. Například při natáčení 
komedie Katakomby z roku 1940, 
ve které oficiál Pozemkového 
úřadu Borman úřaduje ve sklep-
ních kancelářích.

„V suterénu byla kotelna na uhlí 
a prostoru využili při natáčení 
filmu s Vlastou Burianem. Kryt 
civilní obrany se zde vybudoval 
v 70. letech, kdy vznikla plynová 
kotelna v jiných prostorách,“ 
dodává Josef Makal s tím, že Agro-
projekt měl budovu Ve Smečkách 
na starost až do konce roku 1997, 
kdy si ji převzalo zpět Ministerstvo 
zemědělství, a firma se stala 
jedním z nájemců, což platí 
dodnes.

Mít k budově vztah

Od roku 1990 zde sídlila rovněž 
Agrobanka, později opět Pozem-
kový fond a od nového století se 
budova stala centrálou Fondu, 
stále však zůstává v majetku mini-
sterstva. Za SZIF o budovu pečuje 
odbor správy, konkrétně oddělení 
podpory správy majetku. 
„Zaměstnanec správy musí mít 
k budovám vztah a ten si bez 
vztahu k městu a zaměstnancům 
nelze vytvořit uměle. Platí to 
samozřejmě pro všechna pracovi-
ště individuálně. Cílem je maxi-
mální spokojenost všech uživate-
lů, zaměstnanec správy nemá 
problém jít řešit stav budovy 
i o víkendu,“ vysvětluje vedoucí 
oddělení Jan Jelínek.

V přízemních prostorech na 
nároží Václavského náměstí se 
také vystřídalo několik populár-
ních provozoven: v 70. letech 
Ovocné speciality a Foto kino, po 
sametové revoluci například 
potraviny Pomona nebo ovocný 
bar Hájek, který stále najdete také 
v nedaleké pasáži Světozor. V pod-
zemí byla v provozu restaurace 
Černý Baron.

Součástí centrály Fondu je dnes 
jídelna pro veřejnost, v úředních 
hodinách je přístupná také poda-
telna v přízemí budovy. Zhruba 
před rokem a půl prošly rekon-
strukcí podzemní prostory 
budovy, v nichž vzniklo zmíněné 
moderní konferenční a výukové 
centrum. Symbolicky tak propoji-
lo současnost s dlouhou historií 
domu.

nálním odboru Opava bylo již loni 
sto procent žádostí podáváno 
elektronicky. Takže požadavek na 
přístup k počítači a k internetu by 
neměl být problém. Postačí tedy 
běžný počítač, přes který budou 
žadatelé sledovat snímky svých 
pozemků, a v případě nějakého 
nesouladu vyznačeného oranžo-
vou či červenou barvou mohou 
provést nápravu. Na to je systém 
také upozorní, stejně jako že mají 
provést určité aktivity. Druhou 
věcí jsou geotagované fotografie, 
kterými budou moci zemědělci 
dokládat plnění podmínek 
prostřednictvím aplikace v mobil-
ním telefonu. Zcela postačí běžný 
chytrý telefon. S touto aplikací se 
do budoucna počítá i v dalších 
oblastech dotací, například 
u projektů.

Média upírají pozornost na střet 
zájmů a související proplácení 
dotací. Jak se na to díváte vy?
Auditní šetření Evropské komise 
ve věci střetu zájmů u zeměděl-
ských dotací bylo ukončeno a nyní 
zbývá vypořádat se s dopady 
tohoto auditu. Z mého pohledu je 
tedy za současného stavu jedno-
značně nutné respektovat závěry 
Evropské komise a nemáme jinou 
možnost než u 28 projektů firem 
spojených s holdingem Agrofert 
ukončit jejich administraci. Dále 
v jednom případě, u společnosti 
Schrom Farms, Fond již rozhodl 
o vrácení dotace, která byla jako 
jediná v daném období proplace-
na. Žadatel finanční prostředky již 
uhradil a zároveň se v této věci 
odvolal k Ministerstvu zeměděl-
ství.

Měl podle vás Fond v něčem 
postupovat jinak?
Dá se říci, že jinak měli postupovat 
především zákonodárci, jelikož 
zákon o střetu zájmů v patřičném 
ustanovení poukazuje na poskyto-
vání dotací dle zákona o rozpočto-
vých pravidlech, zatímco Státní 
zemědělský intervenční fond 
poskytuje dotace dle vlastního 
zákona. Příslušné ustanovení 
zákona o střetu zájmů je nejedno-
značné a umožňuje více právních 
výkladů. Tento problém přetrvává 
i v současnosti, jelikož k novelizaci 

dotčeného ustanovení zákona 
o střetu zájmů stále nedošlo. 
Nicméně dle názoru Evropské 
komise se příslušné ustanovení 
zákona o střetu zájmů na činnost 
Fondu vztahuje. Rozhodnutí, zda 
se dotčené ustanovení zákona 
vztahuje na činnost Fondu, je pak 
výlučně v působnosti a pravomoci 
soudu. Co se týče samotného 
Fondu, myslím, že postup byl kon-
zistentní a odpovídal informacím, 
které byly dostupné v daném 
čase. V rámci komunikace této 
problematiky bych se však přiklá-
něl k větší otevřenosti vůči veřej-
nosti i médiím.

Před rokem se mluvilo o mož-
nosti stěhování Fondu do 
Olomouce. Tato možnost defini-
tivně padla?
Tato varianta je stále součástí 
programového prohlášení vlády. 
Dokud se to nezmění, možnost 
stěhování existuje. Vnímal jsem 
obavy, které z toho vznikaly, nicmé-
ně se domnívám, že je třeba k tomu 
přistupovat konstruktivně a brát 
naopak tuto variantu jako určitou 
příležitost. Státní sféra zavedla 
během pandemie koronaviru home 
office, porady již běžně probíhají 
i on-line nebo minimálně hybridní 
formou, takže lze využít i tyto alter-
nativy. V obdobném duchu již 
probíhá stěhování části PGRLF do 
Brna. Dovedu si tedy představit 

možnost, že by menší část centrá-
ly působila na jiném místě i s ohle-
dem na dostupnost některých 
pozic na pracovním trhu. Nicmé-
ně jakékoli úvahy v tomto směru 
bude zapotřebí analyzovat mini-
málně z pohledu nákladů i z pohle-
du samotného přínosu Fondu.

Jaký bude podle vás Fond v roce 
2027, tedy na konci nového 
programového období?
Možná, že to nebude konec 
programového období, může 
opět nastat ještě rok či dva trvající 
přechodné období. Myslím si, že 
budeme méně byrokratičtí než 
dnes, budeme víc otevření 
v komunikaci se žadateli a s veřej-
ností obecně, výrazněji využijeme 
moderních technologií a digitali-
zace. Věřím, že budeme moderní 
platební agentura, která se bude 
neustále vyvíjet.

Na závěr něco osobnějšího: jaké 
máte záliby a rodinný život?
Na přelomu května a června 
očekáváme prvního potomka. 
Jinak jsem nyní plně vytížený 
vedením Fondu, ve volném čase 
se rád věnuji procházkám se 
psem a sportu, především fotbalu, 
tenisu nebo badmintonu. 



Na konci prosince se stal novým 
generálním ředitelem Fondu 
Petr Dlouhý, dosavadní ředitel 
odboru účtáren a reportingu. 
„Obecně bych organizaci rád 
zefektivnil, provedl revizi agend, 
našel úspory v jednotlivých 
oblastech a určitě se zaměřím 
i na snižování byrokratické 
zátěže a na vyšší transparent-
nost,“ vyjmenoval své priority.

Prostředí SZIFu znáte důvěrně, 
je ale přeci jen něco, co vás 
v nové funkci překvapilo?
Pracovně mne nezaskočilo nic 
zásadního, osobně mne mile 
překvapila podpora jednotlivých 
lidí, nejen kamarádů, které zde 
mám, ale i kolegů a kolegyň 
z Fondu, se kterými jsem se příliš 
nepotkával. Zároveň je to pro mne 
velký závazek, protože zaměst-
nanci očekávají změny. Mám 
celkem jasnou vizi, ale změny se 
nedají realizovat ze dne na den 
a bez důkladné analýzy.

Plánujete v krátkém či středně-
dobém horizontu ve Fondu 
nějaké zásadní změny?
Změn bude celá řada. Obecně 
bych organizaci rád zefektivnil, 
provedl revizi agend, našel úspory 

v jednotlivých oblastech a určitě 
se zaměřím i na snižování byro-
kratické zátěže žadatelů a na vyšší 
transparentnost úřadu. Z pohledu 
platební agentury bych rád obno-
vil možnosti výměn zkušeností 
s ostatními agenturami prostřed-
nictvím incomingových misí 
a úzce spolupracoval se Stálým 
zastoupením ČR při Evropské unii, 
nejen ve formě stáží našich 
zaměstnanců v Bruselu. Určité 
změny bude zapotřebí provést 
i v oblasti marketingu značek 
kvality potravin, tedy značek 
Klasa, Regionální potravina 
a Biopotravina, aby lépe reflekto-
valy stávající podmínky.

S ohledem na novelu služebního 
zákona bude letos potřeba 
provést přesoutěžení některých 

Celkem nenápadná stavba na 
rohu Václavského náměstí je už 
třiadvacet let sídlem centrály 
Fondu. Její historie však stojí za 
pozornost, architekt domu se 
podílel na stavbě Národního 
divadla, bylo zde také jedno 
z prvních pražských kin a praco-
val tu mimo jiné aktér pražské-
ho jara.

Když se dnes řekne v Praze 
Na Košíku, většině místních se 
vybaví maximálně jedno hostivař-
ské sídliště. Ještě ve 20. letech 
20. století ale takové pojmenování 
nesl i dům v samotném centru 
hlavního města, na rohu Václav-
ského náměstí a ulice Ve Smeč-
kách.

Právě tam sídlí dnešní centrála 
Fondu, a to na místě, kde několik 
staletí býval pivovar. Podle knihy 
Pražské pivovárky a pivovary 
budovu roku 1449 koupil zeman 
Hynek z Luníkovic. Dům s právem 
várečným patřil také Jiřímu Řečic-
kému, jednomu ze sedmadva-
ceti českých pánů popravených 
21. června 1621 na Staroměstském 
náměstí.

ředitelů sekce, nejpozději příští 
rok i příslušných ředitelů odboru. 
S tím spojená systemizace přine-
se možnost změnit organizační 
strukturu. V současnosti také 
probíhá příprava změny vizuální 
identity Fondu, což bude znát 
především navenek. Zmínil bych 
také, že je třeba táhnout za jeden 
provaz a pracovat více týmově. 
Vždy mne zajímají stanoviska 
a názory ostatních. Chtěl bych 
tedy přispět také k tomu, aby zde 
v tomto ohledu panovalo příjem-
nější prostředí a větší možnost 
diskuze.

Do čela Fondu jste nastoupil 
v době, kdy se spouští nová 
zemědělská politika. Jak jsou 
přípravy na nové dotační 
programy daleko?
Blížíme se k termínu spuštění 
jednotné žádosti, což je napláno-
váno na polovinu dubna. Došlo 
k jistým zdržením u vydávání 
evropské legislativy, čímž násled-
ně vznikla zpoždění i u Minister-
stva zemědělství, a to jak u naříze-
ní vlády, tak při přípravě informač-
ního systému. Právě ten se nyní 
dolaďuje, nastaly jisté komplika-
ce, ale děláme vše proto, 
abychom neohrozili vyplácení 
podpor v letošním roce a počát-
kem roku příštího. Samozřejmě to 
přináší výrazně větší nasazení než 
například v polovině programové-
ho období.

Zde je jistě s ministerstvem 
nutná úzká spolupráce. Běží vše 
podle vašich představ?
Spolupráce s ministerstvem 
podle mého funguje dobře. 
U dodavatelů ministerstva je 
samozřejmě žádoucí urychlit 
procesy, zefektivnit jejich práci 

a nastavit adekvátní systém 
spolupráce. Co se týče legislativy, 
ideální by bylo mít jednotlivá naří-
zení vlády schválená již na začát-
ku roku 2023. Nyní jsou teprve 
v meziresortním připomínkovém 
řízení, jejich schválení očekávám 
v řádu týdnů (rozhovor proběhl na 
konci ledna, pozn. red.). My s nimi 
již pracujeme, ale čekáme na 
konečné znění, což dopadá napří-
klad na proškolování našich 
pracovníků i zemědělské veřej-
nosti.

V čem zjednodušeně spočívají 
hlavní změny oproti předchozí-
mu programovému období?
Problematické je, že se pokaždé 
změní struktura dotačních titulů 
a jejich parametry. Vše se promítá 
do Strategického plánu, který 
nově zahrnuje i část společné 
organizace trhu. Změny nyní 
nastaly především u parametrů 
nárokových dotací, přímých 
plateb a ekologického zeměděl-
ství. V případě projektových opat-
ření dochází jen k minimálním 
změnám.

Zároveň se mění přístup k ověřo-
vání zemědělských ploch v rámci 
jednotné žádosti prostřednictvím 
satelitního systému AMS. 
V poslední řadě se mění systém 
hodnocení proplácení dotací, kdy 
se bude sledovat nejen správnost 
postupu v rámci certifikace, ale 
nově se budou vyhodnocovat 
výsledkové ukazatele průběžně, 
a to jednou za dva roky. Pokud by 
je Česko nesplňovalo, musel by 
být nastaven akční plán, případně 
by došlo k zadržení či dokonce 
odebrání části prostředků. Výsled-
ky jednotlivých opatření se dosud 
kontrolovaly až dodatečně. Jinými 

slovy, Evropská komise bude nově 
sledovat, jestli dochází k naplňo-
vání závazků uvedených ve Stra-
tegickém plánu. Obecně se pak 
dá říci, že dříve byla společná 
politika zaměřená na produkci, 
nyní míří na rozvoj krajiny a blízká 
budoucnost bude především 
v udržitelnosti.

Zmínil jste nový monitoring 
pomocí satelitního systému 
AMS. Jaké změny přinese 
Fondu?
Jde o moderní technologie kont-
roly plošných opatření. V delším 
časovém horizontu očekáváme 
především úsporu času a kontrol 
na místě. Fond umí již nyní velmi 
dobře pracovat s vyhodnocová-
ním satelitních snímků, ale u AMS 
budeme samozřejmě získávat 
praxi postupně, zejména ve 
vztahu k administraci. Budeme 
rádi, pokud se zároveň změní 
vnímání žadatelů z roviny restrik-
ce a sankcí na spolupráci a part-
nerství. Bude tedy záležet i na 
tom, zda bude zapojení žadatelů 
dostatečné. Věřím, že ano, mimo 
jiné by totiž mělo dojít k výrazné-
mu poklesu fyzických návštěv 
žadatele a zjednodušení celého 
procesu.

Co bude tento systém znamenat 
pro zemědělce? Musí mít nějaké 
zvláštní vybavení?
Žadatelům zavedení AMS určitě 
uleví a žádné komplikace nepři-
nese. Například v našem Regio-
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Stávající budova Fondu Ve Smeč-
kách 33 vznikala od roku 1876, kdy 
na místě bývalého pivovaru začal 
růst vznešený novorenesanční 
dům, dokončený kolem roku 1880. 
Přestože některé zdroje za autora 
stávající budovy označují architek-
ta Josefa Schulze, tvůrce návrhu 
budovy Národního muzea, skuteč-
ným autorem je jeho kolega Bed-
řich Tesař.

Ten byl žákem jiné velké postavy, 
tehdejšího stavitele Josefa Zítka, 
a od roku 1868 pracoval jako stav-
byvedoucí jeho nejslavnější 
stavby, Národního divadla. Tesa-
řův rukopis v Praze nese třeba 
také Měšťanská beseda ve Vladi-
slavově ulici, Hlávkův palác ve 
Vodičkově či Palác Metro. 

„Autor zde zajímavě vyřešil nároží 
předsunutým arkýřem, fasádu 
provázal se sousedními domy 
výrazně plastickými frontony 
a apartmány v korunním patře 
vybavil průběžnou terasou. Tento 
motiv, společně s obytnou ople-
chovanou mansardou a dekora-
tivně pojednaným nárožím, roze-
hrál architektonický dialog napříč 
náměstím,“ uvádí k domu Na 
Košíku historička architektury 
Veronika Vicherková z Klubu Za 
starou Prahu. Dům byl původně 
třípodlažní, na konci 19. století 
prošel prvními stavebními úpra-
vami.

Jeden z prvních biografů

Další zajímavostí je, že v domě na 
rohu Václavského náměstí sídlil 
jeden z prvních pražských biogra-

fů, který zde na přelomu 20. století 
provozoval průkopník české kine-
matografie Dismas Šlambor alias 
Viktor Ponrepo. Netrvalo to pak 
dlouho, než budova začala napl-
ňovat zemědělské poslání. V roce 
1922 ji totiž od pražského velkoob-
chodníka Adolfa Kabeláče jako 
své nové sídlo zakoupil Státní 
pozemkový úřad, za částku 11 mili-
onů 300 tisíc tehdejších korun. 

Podmínkou prodeje však bylo, že 
dosavadní majitel rohového 
domu Ve Smečkách dokončí 
nástavbu dvou dalších pater. „Po 
dohotovení bude v domě celkem 
170 místností, kromě přízemí, kde 
jsou krámy, což nepočítám. 
Rozsáhlý dvůr se dá též výhodně 
použíti jak v souterainu tak 

i v přízemí; obzvláště výhodný jest 
ku zřízení velké dvorany,“ píše 
Adolf Kabeláč v nabídce na odpro-
dej stavby, původně za 12 milionů.

Během transakce si ještě ředitel 
Slovanské pojišťovny stěžoval, že 
s ním původní majitel uzavřel 
nájemní smlouvu na jedno patro 
kanceláří, což je odprodejem 
ohroženo: „Jsme přesvědčeni, že 
jest v zájmu veřejné mravnosti, 
aby státní úřad státními penězi 
soukromé podniky nevytlačoval 
a neméně že v zájmu právní 
bezpečnosti je, aby řádně uzavře-
né smlouvy byly i státními Úřady 
respektovány.“ Jak tento spor 
dopadl, nevíme, každopádně úřad 
nové sídlo získal.

Přichází Agroprojekt

Podle vzpomínek Josefa Makala, 
nynějšího ředitele společnosti 
Agroprojekt Praha, která budovu 
získala do užívání v roce 1954, 
tehdy ještě pod názvem Státní 
ústav pro typizaci a vývoj země-
dělských a lesnických staveb, 
pokračovaly Ve Smečkách další 
stavební úpravy.

„Agroprojekt v 60. letech realizo-
val přístavbu šestého patra. V té 
době také vznikl vchod z ulice Ve 
Smečkách. V roce 1987 podnik 

zrekonstruoval bývalý kryt civilní 
obrany na společenský prostor, ve 
kterém byla následně vybudová-
na restaurace. Dnes je zde konfe-
renční a výukové centrum Fondu,“ 
upřesňuje ředitel Agroprojektu.

Ve Smečkách 33 měl za komunis-
mu kanceláře například Jednotný 
svaz českých zemědělců. Pracoval 
tu i jeden z činovníků pražského 
jara 1968, v té době ministr lesního 
a vodního hospodářství a poté 
předseda Národního shromáždě-
ní Josef Smrkovský, který má na 
nároží budovy pamětní desku.

Ve sklepení hrál Burian

Film se do dnešního sídla Fondu 
vrátil ve vícero podobách ještě 
několikrát. Například při natáčení 
komedie Katakomby z roku 1940, 
ve které oficiál Pozemkového 
úřadu Borman úřaduje ve sklep-
ních kancelářích.

„V suterénu byla kotelna na uhlí 
a prostoru využili při natáčení 
filmu s Vlastou Burianem. Kryt 
civilní obrany se zde vybudoval 
v 70. letech, kdy vznikla plynová 
kotelna v jiných prostorách,“ 
dodává Josef Makal s tím, že Agro-
projekt měl budovu Ve Smečkách 
na starost až do konce roku 1997, 
kdy si ji převzalo zpět Ministerstvo 
zemědělství, a firma se stala 
jedním z nájemců, což platí 
dodnes.

Mít k budově vztah

Od roku 1990 zde sídlila rovněž 
Agrobanka, později opět Pozem-
kový fond a od nového století se 
budova stala centrálou Fondu, 
stále však zůstává v majetku mini-
sterstva. Za SZIF o budovu pečuje 
odbor správy, konkrétně oddělení 
podpory správy majetku. 
„Zaměstnanec správy musí mít 
k budovám vztah a ten si bez 
vztahu k městu a zaměstnancům 
nelze vytvořit uměle. Platí to 
samozřejmě pro všechna pracovi-
ště individuálně. Cílem je maxi-
mální spokojenost všech uživate-
lů, zaměstnanec správy nemá 
problém jít řešit stav budovy 
i o víkendu,“ vysvětluje vedoucí 
oddělení Jan Jelínek.

V přízemních prostorech na 
nároží Václavského náměstí se 
také vystřídalo několik populár-
ních provozoven: v 70. letech 
Ovocné speciality a Foto kino, po 
sametové revoluci například 
potraviny Pomona nebo ovocný 
bar Hájek, který stále najdete také 
v nedaleké pasáži Světozor. V pod-
zemí byla v provozu restaurace 
Černý Baron.

Součástí centrály Fondu je dnes 
jídelna pro veřejnost, v úředních 
hodinách je přístupná také poda-
telna v přízemí budovy. Zhruba 
před rokem a půl prošly rekon-
strukcí podzemní prostory 
budovy, v nichž vzniklo zmíněné 
moderní konferenční a výukové 
centrum. Symbolicky tak propoji-
lo současnost s dlouhou historií 
domu.

Ing. Petr Dlouhý, MBA (44)

Do Fondu nastoupil v roce 2004, působil také na Ministerstvu zemědělství a jako poradce Ústavu země-
dělské ekonomiky a informací. Zkušenosti s agendou EU, s podmínkami platební agentury a s imple-
mentací dotací získal již v rámci programu SAPARD. Následně se podílel na implementaci programu 
OP Zemědělství a Programu rozvoje venkova. Posledních 10 let zastával pozici ředitele odboru účtáren 
a reportingu Fondu. Jeho generálním ředitelem byl jmenován 23. prosince 2022. Absolvoval Českou 
zemědělskou univerzitu, kde získal ekonomické vzdělání, a mezinárodní program organizovaný 
s univerzitami z Wageningenu, Corku a Aberdeenu. 

nálním odboru Opava bylo již loni 
sto procent žádostí podáváno 
elektronicky. Takže požadavek na 
přístup k počítači a k internetu by 
neměl být problém. Postačí tedy 
běžný počítač, přes který budou 
žadatelé sledovat snímky svých 
pozemků, a v případě nějakého 
nesouladu vyznačeného oranžo-
vou či červenou barvou mohou 
provést nápravu. Na to je systém 
také upozorní, stejně jako že mají 
provést určité aktivity. Druhou 
věcí jsou geotagované fotografie, 
kterými budou moci zemědělci 
dokládat plnění podmínek 
prostřednictvím aplikace v mobil-
ním telefonu. Zcela postačí běžný 
chytrý telefon. S touto aplikací se 
do budoucna počítá i v dalších 
oblastech dotací, například 
u projektů.

Média upírají pozornost na střet 
zájmů a související proplácení 
dotací. Jak se na to díváte vy?
Auditní šetření Evropské komise 
ve věci střetu zájmů u zeměděl-
ských dotací bylo ukončeno a nyní 
zbývá vypořádat se s dopady 
tohoto auditu. Z mého pohledu je 
tedy za současného stavu jedno-
značně nutné respektovat závěry 
Evropské komise a nemáme jinou 
možnost než u 28 projektů firem 
spojených s holdingem Agrofert 
ukončit jejich administraci. Dále 
v jednom případě, u společnosti 
Schrom Farms, Fond již rozhodl 
o vrácení dotace, která byla jako 
jediná v daném období proplace-
na. Žadatel finanční prostředky již 
uhradil a zároveň se v této věci 
odvolal k Ministerstvu zeměděl-
ství.

Měl podle vás Fond v něčem 
postupovat jinak?
Dá se říci, že jinak měli postupovat 
především zákonodárci, jelikož 
zákon o střetu zájmů v patřičném 
ustanovení poukazuje na poskyto-
vání dotací dle zákona o rozpočto-
vých pravidlech, zatímco Státní 
zemědělský intervenční fond 
poskytuje dotace dle vlastního 
zákona. Příslušné ustanovení 
zákona o střetu zájmů je nejedno-
značné a umožňuje více právních 
výkladů. Tento problém přetrvává 
i v současnosti, jelikož k novelizaci 

dotčeného ustanovení zákona 
o střetu zájmů stále nedošlo. 
Nicméně dle názoru Evropské 
komise se příslušné ustanovení 
zákona o střetu zájmů na činnost 
Fondu vztahuje. Rozhodnutí, zda 
se dotčené ustanovení zákona 
vztahuje na činnost Fondu, je pak 
výlučně v působnosti a pravomoci 
soudu. Co se týče samotného 
Fondu, myslím, že postup byl kon-
zistentní a odpovídal informacím, 
které byly dostupné v daném 
čase. V rámci komunikace této 
problematiky bych se však přiklá-
něl k větší otevřenosti vůči veřej-
nosti i médiím.

Před rokem se mluvilo o mož-
nosti stěhování Fondu do 
Olomouce. Tato možnost defini-
tivně padla?
Tato varianta je stále součástí 
programového prohlášení vlády. 
Dokud se to nezmění, možnost 
stěhování existuje. Vnímal jsem 
obavy, které z toho vznikaly, nicmé-
ně se domnívám, že je třeba k tomu 
přistupovat konstruktivně a brát 
naopak tuto variantu jako určitou 
příležitost. Státní sféra zavedla 
během pandemie koronaviru home 
office, porady již běžně probíhají 
i on-line nebo minimálně hybridní 
formou, takže lze využít i tyto alter-
nativy. V obdobném duchu již 
probíhá stěhování části PGRLF do 
Brna. Dovedu si tedy představit 

možnost, že by menší část centrá-
ly působila na jiném místě i s ohle-
dem na dostupnost některých 
pozic na pracovním trhu. Nicmé-
ně jakékoli úvahy v tomto směru 
bude zapotřebí analyzovat mini-
málně z pohledu nákladů i z pohle-
du samotného přínosu Fondu.

Jaký bude podle vás Fond v roce 
2027, tedy na konci nového 
programového období?
Možná, že to nebude konec 
programového období, může 
opět nastat ještě rok či dva trvající 
přechodné období. Myslím si, že 
budeme méně byrokratičtí než 
dnes, budeme víc otevření 
v komunikaci se žadateli a s veřej-
ností obecně, výrazněji využijeme 
moderních technologií a digitali-
zace. Věřím, že budeme moderní 
platební agentura, která se bude 
neustále vyvíjet.

Na závěr něco osobnějšího: jaké 
máte záliby a rodinný život?
Na přelomu května a června 
očekáváme prvního potomka. 
Jinak jsem nyní plně vytížený 
vedením Fondu, ve volném čase 
se rád věnuji procházkám se 
psem a sportu, především fotbalu, 
tenisu nebo badmintonu. 



Na konci prosince se stal novým 
generálním ředitelem Fondu 
Petr Dlouhý, dosavadní ředitel 
odboru účtáren a reportingu. 
„Obecně bych organizaci rád 
zefektivnil, provedl revizi agend, 
našel úspory v jednotlivých 
oblastech a určitě se zaměřím 
i na snižování byrokratické 
zátěže a na vyšší transparent-
nost,“ vyjmenoval své priority.

Prostředí SZIFu znáte důvěrně, 
je ale přeci jen něco, co vás 
v nové funkci překvapilo?
Pracovně mne nezaskočilo nic 
zásadního, osobně mne mile 
překvapila podpora jednotlivých 
lidí, nejen kamarádů, které zde 
mám, ale i kolegů a kolegyň 
z Fondu, se kterými jsem se příliš 
nepotkával. Zároveň je to pro mne 
velký závazek, protože zaměst-
nanci očekávají změny. Mám 
celkem jasnou vizi, ale změny se 
nedají realizovat ze dne na den 
a bez důkladné analýzy.

Plánujete v krátkém či středně-
dobém horizontu ve Fondu 
nějaké zásadní změny?
Změn bude celá řada. Obecně 
bych organizaci rád zefektivnil, 
provedl revizi agend, našel úspory 

v jednotlivých oblastech a určitě 
se zaměřím i na snižování byro-
kratické zátěže žadatelů a na vyšší 
transparentnost úřadu. Z pohledu 
platební agentury bych rád obno-
vil možnosti výměn zkušeností 
s ostatními agenturami prostřed-
nictvím incomingových misí 
a úzce spolupracoval se Stálým 
zastoupením ČR při Evropské unii, 
nejen ve formě stáží našich 
zaměstnanců v Bruselu. Určité 
změny bude zapotřebí provést 
i v oblasti marketingu značek 
kvality potravin, tedy značek 
Klasa, Regionální potravina 
a Biopotravina, aby lépe reflekto-
valy stávající podmínky.

S ohledem na novelu služebního 
zákona bude letos potřeba 
provést přesoutěžení některých 

Celkem nenápadná stavba na 
rohu Václavského náměstí je už 
třiadvacet let sídlem centrály 
Fondu. Její historie však stojí za 
pozornost, architekt domu se 
podílel na stavbě Národního 
divadla, bylo zde také jedno 
z prvních pražských kin a praco-
val tu mimo jiné aktér pražské-
ho jara.

Když se dnes řekne v Praze 
Na Košíku, většině místních se 
vybaví maximálně jedno hostivař-
ské sídliště. Ještě ve 20. letech 
20. století ale takové pojmenování 
nesl i dům v samotném centru 
hlavního města, na rohu Václav-
ského náměstí a ulice Ve Smeč-
kách.

Právě tam sídlí dnešní centrála 
Fondu, a to na místě, kde několik 
staletí býval pivovar. Podle knihy 
Pražské pivovárky a pivovary 
budovu roku 1449 koupil zeman 
Hynek z Luníkovic. Dům s právem 
várečným patřil také Jiřímu Řečic-
kému, jednomu ze sedmadva-
ceti českých pánů popravených 
21. června 1621 na Staroměstském 
náměstí.

ředitelů sekce, nejpozději příští 
rok i příslušných ředitelů odboru. 
S tím spojená systemizace přine-
se možnost změnit organizační 
strukturu. V současnosti také 
probíhá příprava změny vizuální 
identity Fondu, což bude znát 
především navenek. Zmínil bych 
také, že je třeba táhnout za jeden 
provaz a pracovat více týmově. 
Vždy mne zajímají stanoviska 
a názory ostatních. Chtěl bych 
tedy přispět také k tomu, aby zde 
v tomto ohledu panovalo příjem-
nější prostředí a větší možnost 
diskuze.

Do čela Fondu jste nastoupil 
v době, kdy se spouští nová 
zemědělská politika. Jak jsou 
přípravy na nové dotační 
programy daleko?
Blížíme se k termínu spuštění 
jednotné žádosti, což je napláno-
váno na polovinu dubna. Došlo 
k jistým zdržením u vydávání 
evropské legislativy, čímž násled-
ně vznikla zpoždění i u Minister-
stva zemědělství, a to jak u naříze-
ní vlády, tak při přípravě informač-
ního systému. Právě ten se nyní 
dolaďuje, nastaly jisté komplika-
ce, ale děláme vše proto, 
abychom neohrozili vyplácení 
podpor v letošním roce a počát-
kem roku příštího. Samozřejmě to 
přináší výrazně větší nasazení než 
například v polovině programové-
ho období.

Zde je jistě s ministerstvem 
nutná úzká spolupráce. Běží vše 
podle vašich představ?
Spolupráce s ministerstvem 
podle mého funguje dobře. 
U dodavatelů ministerstva je 
samozřejmě žádoucí urychlit 
procesy, zefektivnit jejich práci 

a nastavit adekvátní systém 
spolupráce. Co se týče legislativy, 
ideální by bylo mít jednotlivá naří-
zení vlády schválená již na začát-
ku roku 2023. Nyní jsou teprve 
v meziresortním připomínkovém 
řízení, jejich schválení očekávám 
v řádu týdnů (rozhovor proběhl na 
konci ledna, pozn. red.). My s nimi 
již pracujeme, ale čekáme na 
konečné znění, což dopadá napří-
klad na proškolování našich 
pracovníků i zemědělské veřej-
nosti.

V čem zjednodušeně spočívají 
hlavní změny oproti předchozí-
mu programovému období?
Problematické je, že se pokaždé 
změní struktura dotačních titulů 
a jejich parametry. Vše se promítá 
do Strategického plánu, který 
nově zahrnuje i část společné 
organizace trhu. Změny nyní 
nastaly především u parametrů 
nárokových dotací, přímých 
plateb a ekologického zeměděl-
ství. V případě projektových opat-
ření dochází jen k minimálním 
změnám.

Zároveň se mění přístup k ověřo-
vání zemědělských ploch v rámci 
jednotné žádosti prostřednictvím 
satelitního systému AMS. 
V poslední řadě se mění systém 
hodnocení proplácení dotací, kdy 
se bude sledovat nejen správnost 
postupu v rámci certifikace, ale 
nově se budou vyhodnocovat 
výsledkové ukazatele průběžně, 
a to jednou za dva roky. Pokud by 
je Česko nesplňovalo, musel by 
být nastaven akční plán, případně 
by došlo k zadržení či dokonce 
odebrání části prostředků. Výsled-
ky jednotlivých opatření se dosud 
kontrolovaly až dodatečně. Jinými 

slovy, Evropská komise bude nově 
sledovat, jestli dochází k naplňo-
vání závazků uvedených ve Stra-
tegickém plánu. Obecně se pak 
dá říci, že dříve byla společná 
politika zaměřená na produkci, 
nyní míří na rozvoj krajiny a blízká 
budoucnost bude především 
v udržitelnosti.

Zmínil jste nový monitoring 
pomocí satelitního systému 
AMS. Jaké změny přinese 
Fondu?
Jde o moderní technologie kont-
roly plošných opatření. V delším 
časovém horizontu očekáváme 
především úsporu času a kontrol 
na místě. Fond umí již nyní velmi 
dobře pracovat s vyhodnocová-
ním satelitních snímků, ale u AMS 
budeme samozřejmě získávat 
praxi postupně, zejména ve 
vztahu k administraci. Budeme 
rádi, pokud se zároveň změní 
vnímání žadatelů z roviny restrik-
ce a sankcí na spolupráci a part-
nerství. Bude tedy záležet i na 
tom, zda bude zapojení žadatelů 
dostatečné. Věřím, že ano, mimo 
jiné by totiž mělo dojít k výrazné-
mu poklesu fyzických návštěv 
žadatele a zjednodušení celého 
procesu.

Co bude tento systém znamenat 
pro zemědělce? Musí mít nějaké 
zvláštní vybavení?
Žadatelům zavedení AMS určitě 
uleví a žádné komplikace nepři-
nese. Například v našem Regio-
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Stávající budova Fondu Ve Smeč-
kách 33 vznikala od roku 1876, kdy 
na místě bývalého pivovaru začal 
růst vznešený novorenesanční 
dům, dokončený kolem roku 1880. 
Přestože některé zdroje za autora 
stávající budovy označují architek-
ta Josefa Schulze, tvůrce návrhu 
budovy Národního muzea, skuteč-
ným autorem je jeho kolega Bed-
řich Tesař.

Ten byl žákem jiné velké postavy, 
tehdejšího stavitele Josefa Zítka, 
a od roku 1868 pracoval jako stav-
byvedoucí jeho nejslavnější 
stavby, Národního divadla. Tesa-
řův rukopis v Praze nese třeba 
také Měšťanská beseda ve Vladi-
slavově ulici, Hlávkův palác ve 
Vodičkově či Palác Metro. 

„Autor zde zajímavě vyřešil nároží 
předsunutým arkýřem, fasádu 
provázal se sousedními domy 
výrazně plastickými frontony 
a apartmány v korunním patře 
vybavil průběžnou terasou. Tento 
motiv, společně s obytnou ople-
chovanou mansardou a dekora-
tivně pojednaným nárožím, roze-
hrál architektonický dialog napříč 
náměstím,“ uvádí k domu Na 
Košíku historička architektury 
Veronika Vicherková z Klubu Za 
starou Prahu. Dům byl původně 
třípodlažní, na konci 19. století 
prošel prvními stavebními úpra-
vami.

Jeden z prvních biografů

Další zajímavostí je, že v domě na 
rohu Václavského náměstí sídlil 
jeden z prvních pražských biogra-

fů, který zde na přelomu 20. století 
provozoval průkopník české kine-
matografie Dismas Šlambor alias 
Viktor Ponrepo. Netrvalo to pak 
dlouho, než budova začala napl-
ňovat zemědělské poslání. V roce 
1922 ji totiž od pražského velkoob-
chodníka Adolfa Kabeláče jako 
své nové sídlo zakoupil Státní 
pozemkový úřad, za částku 11 mili-
onů 300 tisíc tehdejších korun. 

Podmínkou prodeje však bylo, že 
dosavadní majitel rohového 
domu Ve Smečkách dokončí 
nástavbu dvou dalších pater. „Po 
dohotovení bude v domě celkem 
170 místností, kromě přízemí, kde 
jsou krámy, což nepočítám. 
Rozsáhlý dvůr se dá též výhodně 
použíti jak v souterainu tak 

i v přízemí; obzvláště výhodný jest 
ku zřízení velké dvorany,“ píše 
Adolf Kabeláč v nabídce na odpro-
dej stavby, původně za 12 milionů.

Během transakce si ještě ředitel 
Slovanské pojišťovny stěžoval, že 
s ním původní majitel uzavřel 
nájemní smlouvu na jedno patro 
kanceláří, což je odprodejem 
ohroženo: „Jsme přesvědčeni, že 
jest v zájmu veřejné mravnosti, 
aby státní úřad státními penězi 
soukromé podniky nevytlačoval 
a neméně že v zájmu právní 
bezpečnosti je, aby řádně uzavře-
né smlouvy byly i státními Úřady 
respektovány.“ Jak tento spor 
dopadl, nevíme, každopádně úřad 
nové sídlo získal.

Přichází Agroprojekt

Podle vzpomínek Josefa Makala, 
nynějšího ředitele společnosti 
Agroprojekt Praha, která budovu 
získala do užívání v roce 1954, 
tehdy ještě pod názvem Státní 
ústav pro typizaci a vývoj země-
dělských a lesnických staveb, 
pokračovaly Ve Smečkách další 
stavební úpravy.

„Agroprojekt v 60. letech realizo-
val přístavbu šestého patra. V té 
době také vznikl vchod z ulice Ve 
Smečkách. V roce 1987 podnik 

zrekonstruoval bývalý kryt civilní 
obrany na společenský prostor, ve 
kterém byla následně vybudová-
na restaurace. Dnes je zde konfe-
renční a výukové centrum Fondu,“ 
upřesňuje ředitel Agroprojektu.

Ve Smečkách 33 měl za komunis-
mu kanceláře například Jednotný 
svaz českých zemědělců. Pracoval 
tu i jeden z činovníků pražského 
jara 1968, v té době ministr lesního 
a vodního hospodářství a poté 
předseda Národního shromáždě-
ní Josef Smrkovský, který má na 
nároží budovy pamětní desku.

Ve sklepení hrál Burian

Film se do dnešního sídla Fondu 
vrátil ve vícero podobách ještě 
několikrát. Například při natáčení 
komedie Katakomby z roku 1940, 
ve které oficiál Pozemkového 
úřadu Borman úřaduje ve sklep-
ních kancelářích.

„V suterénu byla kotelna na uhlí 
a prostoru využili při natáčení 
filmu s Vlastou Burianem. Kryt 
civilní obrany se zde vybudoval 
v 70. letech, kdy vznikla plynová 
kotelna v jiných prostorách,“ 
dodává Josef Makal s tím, že Agro-
projekt měl budovu Ve Smečkách 
na starost až do konce roku 1997, 
kdy si ji převzalo zpět Ministerstvo 
zemědělství, a firma se stala 
jedním z nájemců, což platí 
dodnes.

Mít k budově vztah

Od roku 1990 zde sídlila rovněž 
Agrobanka, později opět Pozem-
kový fond a od nového století se 
budova stala centrálou Fondu, 
stále však zůstává v majetku mini-
sterstva. Za SZIF o budovu pečuje 
odbor správy, konkrétně oddělení 
podpory správy majetku. 
„Zaměstnanec správy musí mít 
k budovám vztah a ten si bez 
vztahu k městu a zaměstnancům 
nelze vytvořit uměle. Platí to 
samozřejmě pro všechna pracovi-
ště individuálně. Cílem je maxi-
mální spokojenost všech uživate-
lů, zaměstnanec správy nemá 
problém jít řešit stav budovy 
i o víkendu,“ vysvětluje vedoucí 
oddělení Jan Jelínek.

V přízemních prostorech na 
nároží Václavského náměstí se 
také vystřídalo několik populár-
ních provozoven: v 70. letech 
Ovocné speciality a Foto kino, po 
sametové revoluci například 
potraviny Pomona nebo ovocný 
bar Hájek, který stále najdete také 
v nedaleké pasáži Světozor. V pod-
zemí byla v provozu restaurace 
Černý Baron.

Součástí centrály Fondu je dnes 
jídelna pro veřejnost, v úředních 
hodinách je přístupná také poda-
telna v přízemí budovy. Zhruba 
před rokem a půl prošly rekon-
strukcí podzemní prostory 
budovy, v nichž vzniklo zmíněné 
moderní konferenční a výukové 
centrum. Symbolicky tak propoji-
lo současnost s dlouhou historií 
domu.

nálním odboru Opava bylo již loni 
sto procent žádostí podáváno 
elektronicky. Takže požadavek na 
přístup k počítači a k internetu by 
neměl být problém. Postačí tedy 
běžný počítač, přes který budou 
žadatelé sledovat snímky svých 
pozemků, a v případě nějakého 
nesouladu vyznačeného oranžo-
vou či červenou barvou mohou 
provést nápravu. Na to je systém 
také upozorní, stejně jako že mají 
provést určité aktivity. Druhou 
věcí jsou geotagované fotografie, 
kterými budou moci zemědělci 
dokládat plnění podmínek 
prostřednictvím aplikace v mobil-
ním telefonu. Zcela postačí běžný 
chytrý telefon. S touto aplikací se 
do budoucna počítá i v dalších 
oblastech dotací, například 
u projektů.

Média upírají pozornost na střet 
zájmů a související proplácení 
dotací. Jak se na to díváte vy?
Auditní šetření Evropské komise 
ve věci střetu zájmů u zeměděl-
ských dotací bylo ukončeno a nyní 
zbývá vypořádat se s dopady 
tohoto auditu. Z mého pohledu je 
tedy za současného stavu jedno-
značně nutné respektovat závěry 
Evropské komise a nemáme jinou 
možnost než u 28 projektů firem 
spojených s holdingem Agrofert 
ukončit jejich administraci. Dále 
v jednom případě, u společnosti 
Schrom Farms, Fond již rozhodl 
o vrácení dotace, která byla jako 
jediná v daném období proplace-
na. Žadatel finanční prostředky již 
uhradil a zároveň se v této věci 
odvolal k Ministerstvu zeměděl-
ství.

Měl podle vás Fond v něčem 
postupovat jinak?
Dá se říci, že jinak měli postupovat 
především zákonodárci, jelikož 
zákon o střetu zájmů v patřičném 
ustanovení poukazuje na poskyto-
vání dotací dle zákona o rozpočto-
vých pravidlech, zatímco Státní 
zemědělský intervenční fond 
poskytuje dotace dle vlastního 
zákona. Příslušné ustanovení 
zákona o střetu zájmů je nejedno-
značné a umožňuje více právních 
výkladů. Tento problém přetrvává 
i v současnosti, jelikož k novelizaci 

dotčeného ustanovení zákona 
o střetu zájmů stále nedošlo. 
Nicméně dle názoru Evropské 
komise se příslušné ustanovení 
zákona o střetu zájmů na činnost 
Fondu vztahuje. Rozhodnutí, zda 
se dotčené ustanovení zákona 
vztahuje na činnost Fondu, je pak 
výlučně v působnosti a pravomoci 
soudu. Co se týče samotného 
Fondu, myslím, že postup byl kon-
zistentní a odpovídal informacím, 
které byly dostupné v daném 
čase. V rámci komunikace této 
problematiky bych se však přiklá-
něl k větší otevřenosti vůči veřej-
nosti i médiím.

Před rokem se mluvilo o mož-
nosti stěhování Fondu do 
Olomouce. Tato možnost defini-
tivně padla?
Tato varianta je stále součástí 
programového prohlášení vlády. 
Dokud se to nezmění, možnost 
stěhování existuje. Vnímal jsem 
obavy, které z toho vznikaly, nicmé-
ně se domnívám, že je třeba k tomu 
přistupovat konstruktivně a brát 
naopak tuto variantu jako určitou 
příležitost. Státní sféra zavedla 
během pandemie koronaviru home 
office, porady již běžně probíhají 
i on-line nebo minimálně hybridní 
formou, takže lze využít i tyto alter-
nativy. V obdobném duchu již 
probíhá stěhování části PGRLF do 
Brna. Dovedu si tedy představit 

možnost, že by menší část centrá-
ly působila na jiném místě i s ohle-
dem na dostupnost některých 
pozic na pracovním trhu. Nicmé-
ně jakékoli úvahy v tomto směru 
bude zapotřebí analyzovat mini-
málně z pohledu nákladů i z pohle-
du samotného přínosu Fondu.

Jaký bude podle vás Fond v roce 
2027, tedy na konci nového 
programového období?
Možná, že to nebude konec 
programového období, může 
opět nastat ještě rok či dva trvající 
přechodné období. Myslím si, že 
budeme méně byrokratičtí než 
dnes, budeme víc otevření 
v komunikaci se žadateli a s veřej-
ností obecně, výrazněji využijeme 
moderních technologií a digitali-
zace. Věřím, že budeme moderní 
platební agentura, která se bude 
neustále vyvíjet.

Na závěr něco osobnějšího: jaké 
máte záliby a rodinný život?
Na přelomu května a června 
očekáváme prvního potomka. 
Jinak jsem nyní plně vytížený 
vedením Fondu, ve volném čase 
se rád věnuji procházkám se 
psem a sportu, především fotbalu, 
tenisu nebo badmintonu. 
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Věnují se mu samotní farmáři, 
ale i výzkumné instituce. Podpo-
rují ho i dotační tituly Fondu. 
A dobré životní podmínky zvířat 
neboli welfare už neznamená 
jen kvalitní výživu a zdraví. Svou 
roli začíná čím dál víc hrát také 
psychická pohoda zvířat. Podle 
některých jí však chybí dosta-
tečná podpora.

Části dobytka hrála ve sluchátkách 
klasika, jiným moderní hudba. Expe-
riment Šimona Pláničky, neboli „pana 
inženýra z Prahy“ ve filmu Slunce, 
seno, jahody dosahoval mimořád-
ných výsledků v dojivosti. Odehrával 
se v 80. letech v JZD Hoštice. V době 
závodů o množství produkce se nad 
životními podmínkami zvířat nikdo 
moc nepozastavoval a ani filmový 
nápad s hudbou se neuchytil.

Podle Jiřího Krále, vedoucího oddě-
lení péče o pohodu zvířat Státní 
veterinární správy, od pádu komu-
nismu u nás nastal významný 
posun. „Došlo k výraznému zlepše-
ní v chovech: přechod z vazných 
ustájení na volná a následný konec 
vazných stájí, konec klecových 
chovů nosnic, konec chovu kožeši-
nových zvířat. Dotace pak mají 

celkově kladný vliv nejen díky 
samotnému finančnímu efektu, 
ale také kvůli tomu, že chovatel je 
vystaven vyšší četnosti kontrol 
oproti chovateli bez dotací,“ vysvětlil 
zástupce veterinární správy.

Podobně vidí posun k lepšímu 
hlavní zootechnik jihočeské farmy 
Zevera Zdeněk Soldán. Díky pod-
poře Programu rozvoje venkova 
vznikla v Okrouhlé Radouni před 
třemi lety nová dojírna a přede-
vším nová stáj se slámovou pode-
stýlkou. S ředitelem podniku Vladi-
mírem Matějkou si ji nemůžou 
vynachválit. „Welfare se za posled-
ních třicet let změnil úplně. Vazné 
kravíny skončily, produktivita práce 
se výrazně proměnila. Postupně se 
vrací stlané provozy, u kejdového 
hospodářství jsou matrace, kde 
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vznikají otlaky a krávy jsou špina-
vé,“ říká Zdeněk Soldán.

Chybí hodnocení a data pro 
srovnání

Uvedené se týká hlavně velkochovů 
v konvenčním hospodaření. Rozdíl 
je například v možnosti života na 
pastvě, který má dojený dobytek 
k dispozici často jen v ekologickém 
zemědělství. Na podobné nedo-
statky pak upozorňují zástupci 
Výzkumného ústavu živočišné výroby 
(VÚZV), podle nichž by měly být 
stát i společnost ambicióznější.

„K pozitivnímu vývoji došlo bezpo-
chyby v oblasti výživy, zdraví 
a částečně u technologií chovu. 
Zásadní rezervy jsou naopak ve 
zbývajících dvou oblastech welfa-
re, a to v naplňování behaviorál-
ních potřeb a mentálním stavu 
zvířat,“ konstatuje vedoucí oddě-
lení etologie Jitka Bartošová.

Zástupcům VÚZV také chybí dosta-
tečná data o vývoji welfare a syste-
matický výzkum. V Česku se podle 
nich trendy příliš nemění, k posunu 
v konvenčních chovech dochází 
často až z nařízení evropské legisla-
tivy. Naopak zejména v severských 
zemích dochází v oblasti zlepšování, 
hodnocení i monitoringu welfare 
k výrazným změnám. Cestou by 
podle Jitky Bartošové mohly být 
vyšší nároky na příjemce zeměděl-
ských dotací.

„Studie ukazují pozitivní efekt soci-
álního odchovu telat v období 
mléčné výživy. Stávající dotace 
jsou většinou nastaveny tak, aby 
kopírovaly minimální standardy 
pro chov hospodářských zvířat, či 
se oproti minimálním standar-
dům liší jen nepatrně. Například 
navýšení minimální plochy skupi-
nového kotce z 5 m² na dojnici na 
5,75 m² či u porodního kotce z 9 m² 
na 10,35 m²,“ dodává Bartošová.

Neohrozit dostatek potravin

Na druhou stranu, podle zástupců 
velkochovů i zástupce Státní veteri-
nární správy mají zlepšení své limity. 
„Snaha ustoupit od intenzivní velko-
kapacitní produkce je kontroverzní 
téma napříč Evropou. Hlavní otázkou 
zůstává, zda welfare dle představ 
člověka nedospěje do rozměru, kdy 
začne být ohrožena dostatečná 
produkce potravin,“ domnívá se Jiří 
Král s tím, že se dnes mimo jiné 
zkracují doby přepravy zvířat na 
porážku či kromě zmíněných klecí 
u drůbeže dochází k jejich rušení také 
u králíků nebo prasat.

Právě zákaz klecových chovů drůbe-
že, který bude v Česku platit od roku 
2027 a diskutuje se o jeho plošném 
zavedení v celé Evropské unii, vzbudil 
v posledních letech největší ohlas. 
Možná i proto, že zákazníci mohou 
v obchodech snadno přečíst, ze 
kterého chovu daná vejce pochází. 
Takzvaný welfare labelling, tedy ozna-
čování živočišných produktů v obcho-
dech podle přístupu dodavatele ke 
zvířatům, se v Česku oproti některým 
západním zemím nerozšířilo. Nicmé-
ně Evropská komise v rámci strategie 
Farm to Fork směřuje k zavedení 
tohoto označování v rámci celé Unie.

Roli v Česku hraje také to, že z nedáv-
né historie převažují velkokapacitní 
chovy a ty se z podstaty věci tolik 
nevěnují psychické pohodě každého 
jednotlivého zvířete. A to je podle 
Josefa Sklenáře, majitele Biofarmy 
Sasov, již zmíněný zásadní rozdíl mezi 
oběma směry. „V ekologickém země-
dělství by zvíře nemělo být jenom 
číslem z evidence, ale bytostí, která 
má své potřeby. Kdo viděl prasata ‚na 
louce‘, tak pochopil, že tam jsou jeho 
přirozené potřeby dostatečně uspo-
kojeny,“ říká farmář.

20 tisíc prasat z rodinového 
chovu

Josef Sklenář si myslí, že pohodu 
zvířat u nás veřejnost vnímá spíše 
okrajově. „Výjimkou jsou konzu-
menti biopotravin, kteří se velmi 
intenzivně zajímají o kvalitu života 
zvířat, jež jim poskytují svoje 
‚produkty‘,“ domnívá se Josef Skle-
nář. Projekt jeho farmy zaměřený 
na takzvaný rodinový chov prasat 
dává za příklad dobré praxe právě 
oddělení etologie VÚZV. S tímto 
přístupem, kdy selata zůstávají 
s matkou dlouhou dobu a ve 
volném prostoru, začali v jihlavské 
části Sasov již v roce 1998 a prošlo 
jím přibližně 20 tisíc prasat. Za 
hlavní výhodu považují devadesá-
tidenní dobu kojení.

„Efektivně využívá přirozených schop-
ností zvířat a nahrazuje jimi část 
náročných technologických, energe-
tických a pracovních vstupů, které 
jsou nezbytné v konvenčních inten-
zivních chovech. Rodinový chov 
významně zvyšuje kvalitu života 
zvířat a posiluje jejich zdravotní 
odolnost,“ hodnotí odborníci chov 
s tím, že se pro rodící a kojící pras-
nice většinou stále používají 
porodní klece omezující pohyb na 
stání a ležení, bez možnosti chůze 
a otočení se.

Podpora přes 800 milionů

Státní zemědělský intervenční 
fond podporuje dobré životní pod-
mínky zvířat v rámci evropských 
i národních dotací. Jen v loňském 
roce rozdělil Fond z Programu 
rozvoje venkova na welfare více 

než 800 milionů korun. Příjemci se 
našli mezi 913 chovateli hovězího 
dobytka a prasat z celého Česka.
 
Peníze mířily například na zvětšení 
lehacího prostoru dojnic pro sníže-
ní stresu, na zlepšení ustájení 
a úpravu podestýlky. V rámci 
chovu prasat šlo o desinfekci 
prostor poroden a kontrolu spárků 
prasnic po odstavu nebo o zvětše-
ní plochy pro odstavená selata. 
Další finanční prostředky směřova-
ly k chovatelům v rámci podpory 
investic do zemědělských podniků 
i z národních dotací na zlepšení 
životních podmínek dojnic, drůbe-
že, prasat či skotu bez tržní 
produkce mléka.

Welfare je také samozřejmě 
součástí Strategického plánu 
společné zemědělské politiky, který 
letos začíná fungovat. Intervence 
zachovává dosavadní název Dobré 
životní podmínky zvířat a i podmínky 
zůstávají obdobné. Stejně tak by 
měla pokračovat dotační podpora 
z národního rozpočtu.

Vybrali jsme tři různě velké země-
dělské podniky, v nichž každý 
chová jiná hospodářská zvířata. 
A každý se jim v posledních letech 
snaží zajistit co nejlepší podmínky. 
Přečtěte si ve zkratce jejich příbě-
hy a co dalšího chystají.

 

Teprve v roce 2021 se v části Such-
dola nad Lužnicí rozjel chov 
nosnic. Na tříhektarovém pozem-
ku jich od té doby žije na tři sta 
v mobilním kurníku s výběhem od 
českého výrobce. „Nedaleko Prahy 
sídlí můj guru Josef Dvořák, který 
mobilní kurníky vyrábí a sám jich 
provozuje asi osm. Zemědělství se 
věnovali moji předci. Sám jsem 
k tomu dříve netíhl, ale potřeboval 
jsem si odpočinout od lidí a chov je 
příjemný relax,“ říká Pavel Trachta, 
správce farmy U Maxíka, který žije 
v přilehlém stavení.

Kurník plný nosnic pořízený z Progra-
mu rozvoje venkova umožnil spustit 
farmě také e-shop s farmářskými 

vejci a přímo na místo si pro ně jezdí 
hlavně pravidelní zákazníci z okolí. 
Podnik zásobuje i několik obchodů 
v jihočeských městech a vejce prodá-
vá rovněž přes farmářský portál Scuk.

„Každý týden, pokud není sníh, 
posuneme pastvu o jeden díl, takže 
tráva má čas se zregenerovat. 
Nosnice tedy mají stále čerstvý 
výběh, který je pro ně atraktivní. 
Mobilní kurník má dva solární 
panely s baterií pro napájení 
ohradníku, časovačů na otevírání 
dvířek a kamery uvnitř a venku. 
Chov je třeba hlídat kvůli dravcům: 
káňatům či kunám a liškám,“ 
vysvětluje chovatel, který se mimo 
farmaření věnuje i zahraniční 

spolupráci ve firmě obchodního 
partnera.

Náklady na pořízení kurníku činily 
přes milion korun, farma získala 
dotaci 50 procent s pětiletou 
udržitelností přes Místní akční 
skupinu. „Jednou týdně jim vyčis-
tíme odvíjecí pás pod hřady, dopl-
níme vodu a krmivo. Každý den 
zkontroluji jejich zdravotní stav 
a seberu vejce z plev. Nosnice 
denně snáší kolem 270 vajec,“ 
popisuje Pavel Trachta, který 
občas i za pomoci dcery každé 
vajíčko také zváží a orazítkuje. Pak 
vejce v krabičkách zamíří do chla-
dicího boxu, kde čekají na své 
odběratele.

Minulý rok získal chovatel výjimku 
pro výběh kvůli ptačí chřipce. Má 
ho ohraničený sítí, krmivo získává 
z jiného místa. Říká, že kdyby byly 
slípky více než dva dny zavřené, 
propukne mezi nimi kanibalis-
mus.

Mobilní kurníky potkáte častěji 
v Nizozemí, Německu a Rakousku. 
V Česku je jediný výrobce Free 
Hen a v Tušti vše začalo právě 
s jeho pořízením. Kromě krmiva 
a vody chovatel slípkám pravidel-
ně dodává zelí a kamenivo nebo 
také klubko slámy, aby se zabavily. 
Všechny důležité parametry sleduje 
prostřednictvím aplikace v mobil-
ním telefonu.

„Spadáme pod ekologické země-
dělství, ale pro bio certifikát nám 
chybí splňovat náležitosti krmení, 
i když v něm nic závadného není. 
Jednáme o odkoupení části 
sousední louky, tam by v budouc-
nu mohl stát ještě jeden kurník,“ 
odkrývá sympatický Jihočech 
zvažované plány.

Prozatím je to pro správce farmy 
i majitele společnosti hlavně koní-
ček. Zájem je díky krásné okolní příro-
dě nedaleko Rakouska i o ubytování, 
které mají ve stavení k dispozici. 
A hosté k němu dostávají vejce 
zdarma…



Věnují se mu samotní farmáři, 
ale i výzkumné instituce. Podpo-
rují ho i dotační tituly Fondu. 
A dobré životní podmínky zvířat 
neboli welfare už neznamená 
jen kvalitní výživu a zdraví. Svou 
roli začíná čím dál víc hrát také 
psychická pohoda zvířat. Podle 
některých jí však chybí dosta-
tečná podpora.

Části dobytka hrála ve sluchátkách 
klasika, jiným moderní hudba. Expe-
riment Šimona Pláničky, neboli „pana 
inženýra z Prahy“ ve filmu Slunce, 
seno, jahody dosahoval mimořád-
ných výsledků v dojivosti. Odehrával 
se v 80. letech v JZD Hoštice. V době 
závodů o množství produkce se nad 
životními podmínkami zvířat nikdo 
moc nepozastavoval a ani filmový 
nápad s hudbou se neuchytil.

Podle Jiřího Krále, vedoucího oddě-
lení péče o pohodu zvířat Státní 
veterinární správy, od pádu komu-
nismu u nás nastal významný 
posun. „Došlo k výraznému zlepše-
ní v chovech: přechod z vazných 
ustájení na volná a následný konec 
vazných stájí, konec klecových 
chovů nosnic, konec chovu kožeši-
nových zvířat. Dotace pak mají 

celkově kladný vliv nejen díky 
samotnému finančnímu efektu, 
ale také kvůli tomu, že chovatel je 
vystaven vyšší četnosti kontrol 
oproti chovateli bez dotací,“ vysvětlil 
zástupce veterinární správy.

Podobně vidí posun k lepšímu 
hlavní zootechnik jihočeské farmy 
Zevera Zdeněk Soldán. Díky pod-
poře Programu rozvoje venkova 
vznikla v Okrouhlé Radouni před 
třemi lety nová dojírna a přede-
vším nová stáj se slámovou pode-
stýlkou. S ředitelem podniku Vladi-
mírem Matějkou si ji nemůžou 
vynachválit. „Welfare se za posled-
ních třicet let změnil úplně. Vazné 
kravíny skončily, produktivita práce 
se výrazně proměnila. Postupně se 
vrací stlané provozy, u kejdového 
hospodářství jsou matrace, kde 

STRANA 10KUDY DÁL S WELFARE? EXPERTI SE ÚPLNĚ NESHODUJÍ

NEWSLETTER SZIF LEDEN / ÚNOR 2023

vznikají otlaky a krávy jsou špina-
vé,“ říká Zdeněk Soldán.

Chybí hodnocení a data pro 
srovnání

Uvedené se týká hlavně velkochovů 
v konvenčním hospodaření. Rozdíl 
je například v možnosti života na 
pastvě, který má dojený dobytek 
k dispozici často jen v ekologickém 
zemědělství. Na podobné nedo-
statky pak upozorňují zástupci 
Výzkumného ústavu živočišné výroby 
(VÚZV), podle nichž by měly být 
stát i společnost ambicióznější.

„K pozitivnímu vývoji došlo bezpo-
chyby v oblasti výživy, zdraví 
a částečně u technologií chovu. 
Zásadní rezervy jsou naopak ve 
zbývajících dvou oblastech welfa-
re, a to v naplňování behaviorál-
ních potřeb a mentálním stavu 
zvířat,“ konstatuje vedoucí oddě-
lení etologie Jitka Bartošová.

Zástupcům VÚZV také chybí dosta-
tečná data o vývoji welfare a syste-
matický výzkum. V Česku se podle 
nich trendy příliš nemění, k posunu 
v konvenčních chovech dochází 
často až z nařízení evropské legisla-
tivy. Naopak zejména v severských 
zemích dochází v oblasti zlepšování, 
hodnocení i monitoringu welfare 
k výrazným změnám. Cestou by 
podle Jitky Bartošové mohly být 
vyšší nároky na příjemce zeměděl-
ských dotací.

„Studie ukazují pozitivní efekt soci-
álního odchovu telat v období 
mléčné výživy. Stávající dotace 
jsou většinou nastaveny tak, aby 
kopírovaly minimální standardy 
pro chov hospodářských zvířat, či 
se oproti minimálním standar-
dům liší jen nepatrně. Například 
navýšení minimální plochy skupi-
nového kotce z 5 m² na dojnici na 
5,75 m² či u porodního kotce z 9 m² 
na 10,35 m²,“ dodává Bartošová.

Neohrozit dostatek potravin

Na druhou stranu, podle zástupců 
velkochovů i zástupce Státní veteri-
nární správy mají zlepšení své limity. 
„Snaha ustoupit od intenzivní velko-
kapacitní produkce je kontroverzní 
téma napříč Evropou. Hlavní otázkou 
zůstává, zda welfare dle představ 
člověka nedospěje do rozměru, kdy 
začne být ohrožena dostatečná 
produkce potravin,“ domnívá se Jiří 
Král s tím, že se dnes mimo jiné 
zkracují doby přepravy zvířat na 
porážku či kromě zmíněných klecí 
u drůbeže dochází k jejich rušení také 
u králíků nebo prasat.

Právě zákaz klecových chovů drůbe-
že, který bude v Česku platit od roku 
2027 a diskutuje se o jeho plošném 
zavedení v celé Evropské unii, vzbudil 
v posledních letech největší ohlas. 
Možná i proto, že zákazníci mohou 
v obchodech snadno přečíst, ze 
kterého chovu daná vejce pochází. 
Takzvaný welfare labelling, tedy ozna-
čování živočišných produktů v obcho-
dech podle přístupu dodavatele ke 
zvířatům, se v Česku oproti některým 
západním zemím nerozšířilo. Nicmé-
ně Evropská komise v rámci strategie 
Farm to Fork směřuje k zavedení 
tohoto označování v rámci celé Unie.

Roli v Česku hraje také to, že z nedáv-
né historie převažují velkokapacitní 
chovy a ty se z podstaty věci tolik 
nevěnují psychické pohodě každého 
jednotlivého zvířete. A to je podle 
Josefa Sklenáře, majitele Biofarmy 
Sasov, již zmíněný zásadní rozdíl mezi 
oběma směry. „V ekologickém země-
dělství by zvíře nemělo být jenom 
číslem z evidence, ale bytostí, která 
má své potřeby. Kdo viděl prasata ‚na 
louce‘, tak pochopil, že tam jsou jeho 
přirozené potřeby dostatečně uspo-
kojeny,“ říká farmář.

Co je welfare

Zvíře žije v souladu se svým prostředím, je fyzicky a psychicky zdatné 
a nestrádá. Podmínky takové životní pohody se týkají jak chovu hospodář-
ských zvířat, tak i těch domácích či divokých (např. v zoo a cirkusech). 
Vhodné zacházení se zvířaty řeší nařízení Evropské unie a národní legislati-
va, zákon č. 359/2012 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, doplněný vyhláška-
mi, např. č. 464/2009 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospo-
dářských zvířat.

20 tisíc prasat z rodinového 
chovu

Josef Sklenář si myslí, že pohodu 
zvířat u nás veřejnost vnímá spíše 
okrajově. „Výjimkou jsou konzu-
menti biopotravin, kteří se velmi 
intenzivně zajímají o kvalitu života 
zvířat, jež jim poskytují svoje 
‚produkty‘,“ domnívá se Josef Skle-
nář. Projekt jeho farmy zaměřený 
na takzvaný rodinový chov prasat 
dává za příklad dobré praxe právě 
oddělení etologie VÚZV. S tímto 
přístupem, kdy selata zůstávají 
s matkou dlouhou dobu a ve 
volném prostoru, začali v jihlavské 
části Sasov již v roce 1998 a prošlo 
jím přibližně 20 tisíc prasat. Za 
hlavní výhodu považují devadesá-
tidenní dobu kojení.

„Efektivně využívá přirozených schop-
ností zvířat a nahrazuje jimi část 
náročných technologických, energe-
tických a pracovních vstupů, které 
jsou nezbytné v konvenčních inten-
zivních chovech. Rodinový chov 
významně zvyšuje kvalitu života 
zvířat a posiluje jejich zdravotní 
odolnost,“ hodnotí odborníci chov 
s tím, že se pro rodící a kojící pras-
nice většinou stále používají 
porodní klece omezující pohyb na 
stání a ležení, bez možnosti chůze 
a otočení se.

Podpora přes 800 milionů

Státní zemědělský intervenční 
fond podporuje dobré životní pod-
mínky zvířat v rámci evropských 
i národních dotací. Jen v loňském 
roce rozdělil Fond z Programu 
rozvoje venkova na welfare více 

než 800 milionů korun. Příjemci se 
našli mezi 913 chovateli hovězího 
dobytka a prasat z celého Česka.
 
Peníze mířily například na zvětšení 
lehacího prostoru dojnic pro sníže-
ní stresu, na zlepšení ustájení 
a úpravu podestýlky. V rámci 
chovu prasat šlo o desinfekci 
prostor poroden a kontrolu spárků 
prasnic po odstavu nebo o zvětše-
ní plochy pro odstavená selata. 
Další finanční prostředky směřova-
ly k chovatelům v rámci podpory 
investic do zemědělských podniků 
i z národních dotací na zlepšení 
životních podmínek dojnic, drůbe-
že, prasat či skotu bez tržní 
produkce mléka.

Welfare je také samozřejmě 
součástí Strategického plánu 
společné zemědělské politiky, který 
letos začíná fungovat. Intervence 
zachovává dosavadní název Dobré 
životní podmínky zvířat a i podmínky 
zůstávají obdobné. Stejně tak by 
měla pokračovat dotační podpora 
z národního rozpočtu.

Vybrali jsme tři různě velké země-
dělské podniky, v nichž každý 
chová jiná hospodářská zvířata. 
A každý se jim v posledních letech 
snaží zajistit co nejlepší podmínky. 
Přečtěte si ve zkratce jejich příbě-
hy a co dalšího chystají.

 

Teprve v roce 2021 se v části Such-
dola nad Lužnicí rozjel chov 
nosnic. Na tříhektarovém pozem-
ku jich od té doby žije na tři sta 
v mobilním kurníku s výběhem od 
českého výrobce. „Nedaleko Prahy 
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v přilehlém stavení.

Kurník plný nosnic pořízený z Progra-
mu rozvoje venkova umožnil spustit 
farmě také e-shop s farmářskými 

vejci a přímo na místo si pro ně jezdí 
hlavně pravidelní zákazníci z okolí. 
Podnik zásobuje i několik obchodů 
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Nosnice tedy mají stále čerstvý 
výběh, který je pro ně atraktivní. 
Mobilní kurník má dva solární 
panely s baterií pro napájení 
ohradníku, časovačů na otevírání 
dvířek a kamery uvnitř a venku. 
Chov je třeba hlídat kvůli dravcům: 
káňatům či kunám a liškám,“ 
vysvětluje chovatel, který se mimo 
farmaření věnuje i zahraniční 

spolupráci ve firmě obchodního 
partnera.
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vajíčko také zváží a orazítkuje. Pak 
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Farm to Fork směřuje k zavedení 
tohoto označování v rámci celé Unie.

Roli v Česku hraje také to, že z nedáv-
né historie převažují velkokapacitní 
chovy a ty se z podstaty věci tolik 
nevěnují psychické pohodě každého 
jednotlivého zvířete. A to je podle 
Josefa Sklenáře, majitele Biofarmy 
Sasov, již zmíněný zásadní rozdíl mezi 
oběma směry. „V ekologickém země-
dělství by zvíře nemělo být jenom 
číslem z evidence, ale bytostí, která 
má své potřeby. Kdo viděl prasata ‚na 
louce‘, tak pochopil, že tam jsou jeho 
přirozené potřeby dostatečně uspo-
kojeny,“ říká farmář.
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20 tisíc prasat z rodinového 
chovu

Josef Sklenář si myslí, že pohodu 
zvířat u nás veřejnost vnímá spíše 
okrajově. „Výjimkou jsou konzu-
menti biopotravin, kteří se velmi 
intenzivně zajímají o kvalitu života 
zvířat, jež jim poskytují svoje 
‚produkty‘,“ domnívá se Josef Skle-
nář. Projekt jeho farmy zaměřený 
na takzvaný rodinový chov prasat 
dává za příklad dobré praxe právě 
oddělení etologie VÚZV. S tímto 
přístupem, kdy selata zůstávají 
s matkou dlouhou dobu a ve 
volném prostoru, začali v jihlavské 
části Sasov již v roce 1998 a prošlo 
jím přibližně 20 tisíc prasat. Za 
hlavní výhodu považují devadesá-
tidenní dobu kojení.

„Efektivně využívá přirozených schop-
ností zvířat a nahrazuje jimi část 
náročných technologických, energe-
tických a pracovních vstupů, které 
jsou nezbytné v konvenčních inten-
zivních chovech. Rodinový chov 
významně zvyšuje kvalitu života 
zvířat a posiluje jejich zdravotní 
odolnost,“ hodnotí odborníci chov 
s tím, že se pro rodící a kojící pras-
nice většinou stále používají 
porodní klece omezující pohyb na 
stání a ležení, bez možnosti chůze 
a otočení se.

Podpora přes 800 milionů

Státní zemědělský intervenční 
fond podporuje dobré životní pod-
mínky zvířat v rámci evropských 
i národních dotací. Jen v loňském 
roce rozdělil Fond z Programu 
rozvoje venkova na welfare více 

než 800 milionů korun. Příjemci se 
našli mezi 913 chovateli hovězího 
dobytka a prasat z celého Česka.
 
Peníze mířily například na zvětšení 
lehacího prostoru dojnic pro sníže-
ní stresu, na zlepšení ustájení 
a úpravu podestýlky. V rámci 
chovu prasat šlo o desinfekci 
prostor poroden a kontrolu spárků 
prasnic po odstavu nebo o zvětše-
ní plochy pro odstavená selata. 
Další finanční prostředky směřova-
ly k chovatelům v rámci podpory 
investic do zemědělských podniků 
i z národních dotací na zlepšení 
životních podmínek dojnic, drůbe-
že, prasat či skotu bez tržní 
produkce mléka.

Welfare je také samozřejmě 
součástí Strategického plánu 
společné zemědělské politiky, který 
letos začíná fungovat. Intervence 
zachovává dosavadní název Dobré 
životní podmínky zvířat a i podmínky 
zůstávají obdobné. Stejně tak by 
měla pokračovat dotační podpora 
z národního rozpočtu.

Vybrali jsme tři různě velké země-
dělské podniky, v nichž každý 
chová jiná hospodářská zvířata. 
A každý se jim v posledních letech 
snaží zajistit co nejlepší podmínky. 
Přečtěte si ve zkratce jejich příbě-
hy a co dalšího chystají.

 

Teprve v roce 2021 se v části Such-
dola nad Lužnicí rozjel chov 
nosnic. Na tříhektarovém pozem-
ku jich od té doby žije na tři sta 
v mobilním kurníku s výběhem od 
českého výrobce. „Nedaleko Prahy 
sídlí můj guru Josef Dvořák, který 
mobilní kurníky vyrábí a sám jich 
provozuje asi osm. Zemědělství se 
věnovali moji předci. Sám jsem 
k tomu dříve netíhl, ale potřeboval 
jsem si odpočinout od lidí a chov je 
příjemný relax,“ říká Pavel Trachta, 
správce farmy U Maxíka, který žije 
v přilehlém stavení.

Kurník plný nosnic pořízený z Progra-
mu rozvoje venkova umožnil spustit 
farmě také e-shop s farmářskými 

vejci a přímo na místo si pro ně jezdí 
hlavně pravidelní zákazníci z okolí. 
Podnik zásobuje i několik obchodů 
v jihočeských městech a vejce prodá-
vá rovněž přes farmářský portál Scuk.

„Každý týden, pokud není sníh, 
posuneme pastvu o jeden díl, takže 
tráva má čas se zregenerovat. 
Nosnice tedy mají stále čerstvý 
výběh, který je pro ně atraktivní. 
Mobilní kurník má dva solární 
panely s baterií pro napájení 
ohradníku, časovačů na otevírání 
dvířek a kamery uvnitř a venku. 
Chov je třeba hlídat kvůli dravcům: 
káňatům či kunám a liškám,“ 
vysvětluje chovatel, který se mimo 
farmaření věnuje i zahraniční 

spolupráci ve firmě obchodního 
partnera.

Náklady na pořízení kurníku činily 
přes milion korun, farma získala 
dotaci 50 procent s pětiletou 
udržitelností přes Místní akční 
skupinu. „Jednou týdně jim vyčis-
tíme odvíjecí pás pod hřady, dopl-
níme vodu a krmivo. Každý den 
zkontroluji jejich zdravotní stav 
a seberu vejce z plev. Nosnice 
denně snáší kolem 270 vajec,“ 
popisuje Pavel Trachta, který 
občas i za pomoci dcery každé 
vajíčko také zváží a orazítkuje. Pak 
vejce v krabičkách zamíří do chla-
dicího boxu, kde čekají na své 
odběratele.

Minulý rok získal chovatel výjimku 
pro výběh kvůli ptačí chřipce. Má 
ho ohraničený sítí, krmivo získává 
z jiného místa. Říká, že kdyby byly 
slípky více než dva dny zavřené, 
propukne mezi nimi kanibalis-
mus.

Mobilní kurníky potkáte častěji 
v Nizozemí, Německu a Rakousku. 
V Česku je jediný výrobce Free 
Hen a v Tušti vše začalo právě 
s jeho pořízením. Kromě krmiva 
a vody chovatel slípkám pravidel-
ně dodává zelí a kamenivo nebo 
také klubko slámy, aby se zabavily. 
Všechny důležité parametry sleduje 
prostřednictvím aplikace v mobil-
ním telefonu.

„Spadáme pod ekologické země-
dělství, ale pro bio certifikát nám 
chybí splňovat náležitosti krmení, 
i když v něm nic závadného není. 
Jednáme o odkoupení části 
sousední louky, tam by v budouc-
nu mohl stát ještě jeden kurník,“ 
odkrývá sympatický Jihočech 
zvažované plány.

Prozatím je to pro správce farmy 
i majitele společnosti hlavně koní-
ček. Zájem je díky krásné okolní příro-
dě nedaleko Rakouska i o ubytování, 
které mají ve stavení k dispozici. 
A hosté k němu dostávají vejce 
zdarma…

Ukázka označení masných výrobků, tzv. welfare labellingu z Itálie

zdroj: CIWF Italia
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dělské podniky, v nichž každý 
chová jiná hospodářská zvířata. 
A každý se jim v posledních letech 
snaží zajistit co nejlepší podmínky. 
Přečtěte si ve zkratce jejich příbě-
hy a co dalšího chystají.

 

Teprve v roce 2021 se v části Such-
dola nad Lužnicí rozjel chov 
nosnic. Na tříhektarovém pozem-
ku jich od té doby žije na tři sta 
v mobilním kurníku s výběhem od 
českého výrobce. „Nedaleko Prahy 
sídlí můj guru Josef Dvořák, který 
mobilní kurníky vyrábí a sám jich 
provozuje asi osm. Zemědělství se 
věnovali moji předci. Sám jsem 
k tomu dříve netíhl, ale potřeboval 
jsem si odpočinout od lidí a chov je 
příjemný relax,“ říká Pavel Trachta, 
správce farmy U Maxíka, který žije 
v přilehlém stavení.

Kurník plný nosnic pořízený z Progra-
mu rozvoje venkova umožnil spustit 
farmě také e-shop s farmářskými 

vejci a přímo na místo si pro ně jezdí 
hlavně pravidelní zákazníci z okolí. 
Podnik zásobuje i několik obchodů 
v jihočeských městech a vejce prodá-
vá rovněž přes farmářský portál Scuk.

„Každý týden, pokud není sníh, 
posuneme pastvu o jeden díl, takže 
tráva má čas se zregenerovat. 
Nosnice tedy mají stále čerstvý 
výběh, který je pro ně atraktivní. 
Mobilní kurník má dva solární 
panely s baterií pro napájení 
ohradníku, časovačů na otevírání 
dvířek a kamery uvnitř a venku. 
Chov je třeba hlídat kvůli dravcům: 
káňatům či kunám a liškám,“ 
vysvětluje chovatel, který se mimo 
farmaření věnuje i zahraniční 
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spolupráci ve firmě obchodního 
partnera.

Náklady na pořízení kurníku činily 
přes milion korun, farma získala 
dotaci 50 procent s pětiletou 
udržitelností přes Místní akční 
skupinu. „Jednou týdně jim vyčis-
tíme odvíjecí pás pod hřady, dopl-
níme vodu a krmivo. Každý den 
zkontroluji jejich zdravotní stav 
a seberu vejce z plev. Nosnice 
denně snáší kolem 270 vajec,“ 
popisuje Pavel Trachta, který 
občas i za pomoci dcery každé 
vajíčko také zváží a orazítkuje. Pak 
vejce v krabičkách zamíří do chla-
dicího boxu, kde čekají na své 
odběratele.

Minulý rok získal chovatel výjimku 
pro výběh kvůli ptačí chřipce. Má 
ho ohraničený sítí, krmivo získává 
z jiného místa. Říká, že kdyby byly 
slípky více než dva dny zavřené, 
propukne mezi nimi kanibalis-
mus.

Mobilní kurníky potkáte častěji 
v Nizozemí, Německu a Rakousku. 
V Česku je jediný výrobce Free 
Hen a v Tušti vše začalo právě 
s jeho pořízením. Kromě krmiva 
a vody chovatel slípkám pravidel-
ně dodává zelí a kamenivo nebo 
také klubko slámy, aby se zabavily. 
Všechny důležité parametry sleduje 
prostřednictvím aplikace v mobil-
ním telefonu.

„Spadáme pod ekologické země-
dělství, ale pro bio certifikát nám 
chybí splňovat náležitosti krmení, 
i když v něm nic závadného není. 
Jednáme o odkoupení části 
sousední louky, tam by v budouc-
nu mohl stát ještě jeden kurník,“ 
odkrývá sympatický Jihočech 
zvažované plány.

Prozatím je to pro správce farmy 
i majitele společnosti hlavně koní-
ček. Zájem je díky krásné okolní příro-
dě nedaleko Rakouska i o ubytování, 
které mají ve stavení k dispozici. 
A hosté k němu dostávají vejce 
zdarma…

R.A.T.C. Farma, Tušť
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posuneme pastvu o jeden díl, takže 
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výběh, který je pro ně atraktivní. 
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spolupráci ve firmě obchodního 
partnera.

Náklady na pořízení kurníku činily 
přes milion korun, farma získala 
dotaci 50 procent s pětiletou 
udržitelností přes Místní akční 
skupinu. „Jednou týdně jim vyčis-
tíme odvíjecí pás pod hřady, dopl-
níme vodu a krmivo. Každý den 
zkontroluji jejich zdravotní stav 
a seberu vejce z plev. Nosnice 
denně snáší kolem 270 vajec,“ 
popisuje Pavel Trachta, který 
občas i za pomoci dcery každé 
vajíčko také zváží a orazítkuje. Pak 
vejce v krabičkách zamíří do chla-
dicího boxu, kde čekají na své 
odběratele.

Minulý rok získal chovatel výjimku 
pro výběh kvůli ptačí chřipce. Má 
ho ohraničený sítí, krmivo získává 
z jiného místa. Říká, že kdyby byly 
slípky více než dva dny zavřené, 
propukne mezi nimi kanibalis-
mus.

Mobilní kurníky potkáte častěji 
v Nizozemí, Německu a Rakousku. 
V Česku je jediný výrobce Free 
Hen a v Tušti vše začalo právě 
s jeho pořízením. Kromě krmiva 
a vody chovatel slípkám pravidel-
ně dodává zelí a kamenivo nebo 
také klubko slámy, aby se zabavily. 
Všechny důležité parametry sleduje 
prostřednictvím aplikace v mobil-
ním telefonu.

„Spadáme pod ekologické země-
dělství, ale pro bio certifikát nám 
chybí splňovat náležitosti krmení, 
i když v něm nic závadného není. 
Jednáme o odkoupení části 
sousední louky, tam by v budouc-
nu mohl stát ještě jeden kurník,“ 
odkrývá sympatický Jihočech 
zvažované plány.

Prozatím je to pro správce farmy 
i majitele společnosti hlavně koní-
ček. Zájem je díky krásné okolní příro-
dě nedaleko Rakouska i o ubytování, 
které mají ve stavení k dispozici. 
A hosté k němu dostávají vejce 
zdarma…

Zevera, Horní Radouň

Zemědělský podnik sídlí v Horní 
Radouni na Jindřichohradecku, 
na rozhraní Jihočeského kraje 
a Vysočiny. Jednotlivé provozy ale 
působí i v okolních obcích. Podnik 
obhospodařuje celkem zhruba 
1 300 hektarů zemědělské půdy, 
na kterých pěstuje obiloviny, 
řepku olejnou, kukuřici či jetel. 
Vedle toho se farma věnuje přede-
vším mléčné produkci – aktuálně 
tu žije na 560 krav – a výkrmu 
prasat, brojlerů a krůt. Podnik 
navázal na činnost místního JZD, 
které mělo obdobnou produkci, 
v letech 1996 a 1997 se stáje 
postupně měnily z vazného na 
volné ustájení.

„V Horní Radouni jsme kravín 
přestavěli na výkrm krůt, v Kostelní 
Radouni připravujeme centrální 
teletník. Tady v Okrouhlé Radouni 
byly staré kravíny a dvě dojírny. 
Proměnu jsme začali stavbou 
centrální kruhové dojírny v listopa-
du 2019, v září 2020 jsme dokončili 
novou vzdušnou stáj se stlaným 
provozem pro 286 krav,“ předsta-
vuje zemědělskou společnost její 
ředitel Vladimír Matějka. Náklady 
na poslední projekty činily zhruba 
60 milionů korun s více než 
20 procentní dotací z PRV.

Jak jsme popsali v úvodním článku 
k tématu welfare, stlaný provoz 

kravína si šéf Zevery spolu se 
zootechnikem Zdeňkem Soldánem 
nemůže vynachválit. Rozdíl mezi 
kravínem se slámovou podestýlkou 
a starším, kejdovým hospodářstvím, 
kdy dojnice mohou ležet na matra-
cích, je tu vidět dokonale. Hned vedle 
nové stáje je totiž kejdová z roku 
2008, mezi nimi vznikla zastřešená 
naháněcí chodba do moderní dojírny 
pro krávy z obou kravínů.

„Stlaný provoz považujeme za 
daleko prospěšnější a čistší. Jednou 
za čtrnáct dní dochází k výměně 
podestýlky. Zevnitř střechy visí PUR 

panely, které udržují klima a snižují 
tepelný stres hlavně v létě, dále 
máme ionizátory vzduchu. Nechybí 
přihrnovací robot, do napáječek teče 
předehřátá voda z rekuperace. Stáj 
prakticky splňuje poslední trendy 
welfare,“ říká Vladimír Matějka s tím, 
že stájové prostředí mělo také vliv na 
zisk certifikace kvality Q. Zlepšilo se 
i zázemí pro zaměstnance.

Podání jednotné žádosti je znovu 
za dveřmi. Mimo jiné to znamená, 
že se přibližuje i doba, kdy budou 
moci žadatelé začít pracovat 
s daty ze systému AMS.

 

Monitoring zemědělských ploch 
prostřednictvím družic, jak zní 
český ekvivalent k AMS, umožňuje 
ověřit způsobilost podaných 
žádostí o dotace pro všechna opat-
ření na plochu v rámci jednotné 
žádosti. Systém AMS přinese 
Fondu i žadatelům informace, zda 
byly na pozemku uskutečněny 
deklarované zemědělské aktivity, 
k jejichž plnění se klient v žádosti 
zavázal. Z tohoto důvodu budou 
služby AMS dostupné až po zahá-
jení těchto aktivit, nejdříve 
v květnu či červnu letošního roku.

Systém AMS dokáže monitorovat 
podmínky, které se projevují na 
zemském povrchu plošně. Pro 
začátek se jedná o zemědělské 
obhospodařování, ověření deklaro-
vané kultury a plodiny, termín 

provedení seče, pastvy a zakázané 
operace. I tato technologie má 
přirozeně své limity, proto kupří-
kladu nebude počítat zvířata na 
pastvě nebo vyhodnocovat dávku 
hnojiva. V rámci dalšího rozvoje se 
však uvažuje o detekci termínu 
sklizně, období pěstování meziplo-
din nebo určení období s holou 
půdou.

Testování napříč Evropou
Vyhodnocování dat z družic probí-
há skrze poloautomatizované 
procesy, které byly pečlivě vyzkou-
šeny a posléze zhodnoceny jako 
úspěšné v uplynulých letech na 
několika výzkumných projektech 
realizovaných napříč Evropou. 
Odborníci Fondu se opakovaně 
účastnili těchto testovacích aktivit, 
tudíž mají bohaté zkušenosti.

„Aktivně jsme se podíleli na spolu-
práci s organizacemi a institucemi 
typu Gisat, Evropská kosmická agen-
tura, Katolická univerzita v Lovani 
a přirozeně s platebními agenturami 
členských států Evropské unie, které 
se podílely na projektech jako 
Sen4CAP nebo DROMAS. Naše 
zkušenosti ukazují, že prostřednic-
tvím družicového monitoringu je 
dosahováno vysoké přesnosti, proto 
je vhodné využít tuto technologii pro 
efektivní administraci zemědělských 
dotací,“ uvedl Jakub Veverka, vedoucí 
Oddělení rizikové analýzy a řízení 
kontrol DPZ a jeden z klíčových 
odborníků na monitoring ve Fondu.

Z pohledu žadatelů bude i nadále 
klíčovým komunikačním kanálem 
Portál farmáře SZIF, skrze nějž se 
budou přihlašovat do zbrusu nového 
Portálu AMS. V něm naleznou 
přehled všech dílů půdních bloků 
a související seznam opatření, k tomu 
navázanou časovou osu se všemi 
důležitými termíny, výsledky monito-
ringu v podobě semaforu a užitečná 
družicová data pro vlastní potřebu.

V současné době s vybranými 
žadateli prověřujeme plnou funkč-
nost portálu. „Děkujeme všem 
klientům, kteří se aktivně zapojili. 

Získané poznatky postupně vyhod-
nocujeme a na jejich základě 
vylepšíme kupříkladu přehlednost 
scoreboardu, tedy elektronické 
nástěnky,“ dodal Veverka.

Nutno zdůraznit, že v samotném 
procesu podání žádosti se z pohle-
du žadatelů nic nezmění. Momentál-
ně není nutné, aby se na spuštění 
systému AMS jakkoliv připravovali. 
Detailní představení systému a s ním 
spojená školení budou probíhat 
po podání jednotné žádosti. To platí 
i pro mobilní aplikaci na pořizování 
geotagovaných fotografií, kterou 

Fond poskytne žadatelům zdarma. 
Aktuální informace se budou i nadále 
objevovat na webových stránkách 
Fondu a v Newsletteru SZIF.

Rovněž je třeba upozornit, že 
výhledově by si všichni žadatelé 
o dotace měli zřídit libovolnou 
formu Identity občana – například 
bankovní identitu. Trend z hledis-
ka státní i veřejné správy totiž 
směřuje k postupné digitalizaci 
a elektronizaci služeb, což se bude 
v budoucnu týkat i přihlašování do 
Portálu AMS. 



Vybrali jsme tři různě velké země-
dělské podniky, v nichž každý 
chová jiná hospodářská zvířata. 
A každý se jim v posledních letech 
snaží zajistit co nejlepší podmínky. 
Přečtěte si ve zkratce jejich příbě-
hy a co dalšího chystají.

 

Teprve v roce 2021 se v části Such-
dola nad Lužnicí rozjel chov 
nosnic. Na tříhektarovém pozem-
ku jich od té doby žije na tři sta 
v mobilním kurníku s výběhem od 
českého výrobce. „Nedaleko Prahy 
sídlí můj guru Josef Dvořák, který 
mobilní kurníky vyrábí a sám jich 
provozuje asi osm. Zemědělství se 
věnovali moji předci. Sám jsem 
k tomu dříve netíhl, ale potřeboval 
jsem si odpočinout od lidí a chov je 
příjemný relax,“ říká Pavel Trachta, 
správce farmy U Maxíka, který žije 
v přilehlém stavení.

Kurník plný nosnic pořízený z Progra-
mu rozvoje venkova umožnil spustit 
farmě také e-shop s farmářskými 

vejci a přímo na místo si pro ně jezdí 
hlavně pravidelní zákazníci z okolí. 
Podnik zásobuje i několik obchodů 
v jihočeských městech a vejce prodá-
vá rovněž přes farmářský portál Scuk.

„Každý týden, pokud není sníh, 
posuneme pastvu o jeden díl, takže 
tráva má čas se zregenerovat. 
Nosnice tedy mají stále čerstvý 
výběh, který je pro ně atraktivní. 
Mobilní kurník má dva solární 
panely s baterií pro napájení 
ohradníku, časovačů na otevírání 
dvířek a kamery uvnitř a venku. 
Chov je třeba hlídat kvůli dravcům: 
káňatům či kunám a liškám,“ 
vysvětluje chovatel, který se mimo 
farmaření věnuje i zahraniční 

spolupráci ve firmě obchodního 
partnera.

Náklady na pořízení kurníku činily 
přes milion korun, farma získala 
dotaci 50 procent s pětiletou 
udržitelností přes Místní akční 
skupinu. „Jednou týdně jim vyčis-
tíme odvíjecí pás pod hřady, dopl-
níme vodu a krmivo. Každý den 
zkontroluji jejich zdravotní stav 
a seberu vejce z plev. Nosnice 
denně snáší kolem 270 vajec,“ 
popisuje Pavel Trachta, který 
občas i za pomoci dcery každé 
vajíčko také zváží a orazítkuje. Pak 
vejce v krabičkách zamíří do chla-
dicího boxu, kde čekají na své 
odběratele.

Minulý rok získal chovatel výjimku 
pro výběh kvůli ptačí chřipce. Má 
ho ohraničený sítí, krmivo získává 
z jiného místa. Říká, že kdyby byly 
slípky více než dva dny zavřené, 
propukne mezi nimi kanibalis-
mus.

Mobilní kurníky potkáte častěji 
v Nizozemí, Německu a Rakousku. 
V Česku je jediný výrobce Free 
Hen a v Tušti vše začalo právě 
s jeho pořízením. Kromě krmiva 
a vody chovatel slípkám pravidel-
ně dodává zelí a kamenivo nebo 
také klubko slámy, aby se zabavily. 
Všechny důležité parametry sleduje 
prostřednictvím aplikace v mobil-
ním telefonu.

„Spadáme pod ekologické země-
dělství, ale pro bio certifikát nám 
chybí splňovat náležitosti krmení, 
i když v něm nic závadného není. 
Jednáme o odkoupení části 
sousední louky, tam by v budouc-
nu mohl stát ještě jeden kurník,“ 
odkrývá sympatický Jihočech 
zvažované plány.

Prozatím je to pro správce farmy 
i majitele společnosti hlavně koní-
ček. Zájem je díky krásné okolní příro-
dě nedaleko Rakouska i o ubytování, 
které mají ve stavení k dispozici. 
A hosté k němu dostávají vejce 
zdarma…

Zemědělský podnik sídlí v Horní 
Radouni na Jindřichohradecku, 
na rozhraní Jihočeského kraje 
a Vysočiny. Jednotlivé provozy ale 
působí i v okolních obcích. Podnik 
obhospodařuje celkem zhruba 
1 300 hektarů zemědělské půdy, 
na kterých pěstuje obiloviny, 
řepku olejnou, kukuřici či jetel. 
Vedle toho se farma věnuje přede-
vším mléčné produkci – aktuálně 
tu žije na 560 krav – a výkrmu 
prasat, brojlerů a krůt. Podnik 
navázal na činnost místního JZD, 
které mělo obdobnou produkci, 
v letech 1996 a 1997 se stáje 
postupně měnily z vazného na 
volné ustájení.

„V Horní Radouni jsme kravín 
přestavěli na výkrm krůt, v Kostelní 
Radouni připravujeme centrální 
teletník. Tady v Okrouhlé Radouni 
byly staré kravíny a dvě dojírny. 
Proměnu jsme začali stavbou 
centrální kruhové dojírny v listopa-
du 2019, v září 2020 jsme dokončili 
novou vzdušnou stáj se stlaným 
provozem pro 286 krav,“ předsta-
vuje zemědělskou společnost její 
ředitel Vladimír Matějka. Náklady 
na poslední projekty činily zhruba 
60 milionů korun s více než 
20 procentní dotací z PRV.

Jak jsme popsali v úvodním článku 
k tématu welfare, stlaný provoz 
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Biofarma Sasov, Jihlava

Farma Sasov Josefa Sklenáře 
vznikla v červenci 1991 v areálu 
statku Střední odborné školy 
v Jihlavě. Nejprve tam měli pouze 
chov koní a postupně přibývala 
prasata, skot, ovce a kozy. Od roku 
1999 má farma i její produkty 
certifikaci ekologického zeměděl-
ství. „V roce 1992 jsem vyhnal první 
krávy na celodenní pastvu. Ta 
přirozenost byla fascinující! Záhy 
jsem zjistil, že se tímto způsobem 
lehce dodrží ekologická pravidla, 
a když ministerstvo vypsalo první 
ekologické dotace, už jsem nevá-
hal,“ vzpomíná dnes majitel 
společnosti.

kravína si šéf Zevery spolu se 
zootechnikem Zdeňkem Soldánem 
nemůže vynachválit. Rozdíl mezi 
kravínem se slámovou podestýlkou 
a starším, kejdovým hospodářstvím, 
kdy dojnice mohou ležet na matra-
cích, je tu vidět dokonale. Hned vedle 
nové stáje je totiž kejdová z roku 
2008, mezi nimi vznikla zastřešená 
naháněcí chodba do moderní dojírny 
pro krávy z obou kravínů.

„Stlaný provoz považujeme za 
daleko prospěšnější a čistší. Jednou 
za čtrnáct dní dochází k výměně 
podestýlky. Zevnitř střechy visí PUR 

panely, které udržují klima a snižují 
tepelný stres hlavně v létě, dále 
máme ionizátory vzduchu. Nechybí 
přihrnovací robot, do napáječek teče 
předehřátá voda z rekuperace. Stáj 
prakticky splňuje poslední trendy 
welfare,“ říká Vladimír Matějka s tím, 
že stájové prostředí mělo také vliv na 
zisk certifikace kvality Q. Zlepšilo se 
i zázemí pro zaměstnance.

Do nájmu nebo vlastnictví Josef 
Sklenář postupně získával většinu 
nemovitostí v areálu a pozemků 
kolem něj. A tak kromě zmíněné-
ho masného dobytka přibyla také 
rostlinná výroba: na přibližně 
270 hektarech se tu střídají obilo-
viny, pohanka, česnek, konopí, 
řepka a brambory.

Ještě před ziskem ekologických 
certifikátů přišla na farmě v jihlav-
ské části Sasov zásadní změna 
v oblasti welfare. Prasata se tu 
začala v roce 1998 chovat rodino-
vým způsobem, kterým od té 
doby prošlo přibližně 20 tisíc 
zvířat. „Hlavní výhodou je dlouhá, 
devadesátidenní doba kojení. 
Po odstavu zůstanou selata ve 
stejném prostředí a zachovává se 
jejich maximální imunita. Dá se 
říci, že celý chov je založen na co 
největší pohodě zvířat a na jejich 
nejpřirozenějších životních pod-
mínkách,“ dodává Josef Sklenář 
s tím, že v ekologickém zeměděl-
ství by zvíře nemělo být jen 
číslem, ale bytostí, která má své 
potřeby.

Na základě zkušeností z chovu 
vznikla ve spolupráci s Výzkumným 
ústavem živočišné výroby příručka 
„Rodinový způsob chovu prasat se 
zapouštěním kojících prasat“ pro 
inspiraci případných následovníků. 
A na základě poznatků odborníků 

naopak dojde letos v Sasově k rekon-
strukci porodny a stáje pro prasnice. 
Jedná se přitom o součást projektu 
Programu rozvoje venkova.

„Model v současné době nejvíce 
odpovídá přirozenému chování 
zvířat. Prostorově a sociálně obo-
hacené prostředí dává selatům 
možnost si hrát a zkoumat nové 
věci, což má v konečném důsled-
ku vliv na jejich větší flexibilitu 
a stresovou odolnost,“ konstatuje 
příručka. Za další výhody autoři 
považují kromě zmíněné výživy 
selat pokles spotřeby antibiotik, 
odpadnutí stresu ze změny sociál-
ního prostředí, kratší dobu péče 
o selata pro chovatele a nadbyteč-
nost předvýkrmu. Za nevýhodu 
lze považovat omezenou kontrolu 

pohlavních cyklů a synchronizaci 
porodů. Větší jsou také prostorové 
požadavky a náklady na odstave-
né sele.

V současné době chov představu-
je okolo 60 prasnic přeštického 
černostrakatého plemene, zařaze-
ného do Národního programu 
ochrany a využití genetických 
zdrojů hospodářských zvířat. Kvůli 
šířícímu se onemocnění afrického 
moru prasat plánuje vlastník 
farmy ve spolupráci s výzkumníky 
ještě realizovat projekt, který má 
pracovní název Biosecurity v alter-
nativních chovech prasat. Měl by 
tak vzniknout systém proti zavle-
čení nákaz do chovu s umožně-
ním výběhu či dokonce pastvy 
prasat.

Spokojená selata a jejich mamin-
ky nejsou jediným „alternativním“ 
přístupem jihlavské farmy. Podnik 
má od roku 2010 vlastní bio jatka 
a o něco později zavedl také vlast-
ní výrobu masných výrobků 
a uzenin bez chemie. Přes e-shop 
či v obchodu na farmě se dá 
zakoupit například Kančí biolove-
čák, Konopné sádlo z přeštických 
prasat, Trhanou paštiku z přeštíka 
či Kostní vývar. A samozřejmě 
samotné bio maso.

Podání jednotné žádosti je znovu 
za dveřmi. Mimo jiné to znamená, 
že se přibližuje i doba, kdy budou 
moci žadatelé začít pracovat 
s daty ze systému AMS.

 

Monitoring zemědělských ploch 
prostřednictvím družic, jak zní 
český ekvivalent k AMS, umožňuje 
ověřit způsobilost podaných 
žádostí o dotace pro všechna opat-
ření na plochu v rámci jednotné 
žádosti. Systém AMS přinese 
Fondu i žadatelům informace, zda 
byly na pozemku uskutečněny 
deklarované zemědělské aktivity, 
k jejichž plnění se klient v žádosti 
zavázal. Z tohoto důvodu budou 
služby AMS dostupné až po zahá-
jení těchto aktivit, nejdříve 
v květnu či červnu letošního roku.

Systém AMS dokáže monitorovat 
podmínky, které se projevují na 
zemském povrchu plošně. Pro 
začátek se jedná o zemědělské 
obhospodařování, ověření deklaro-
vané kultury a plodiny, termín 

provedení seče, pastvy a zakázané 
operace. I tato technologie má 
přirozeně své limity, proto kupří-
kladu nebude počítat zvířata na 
pastvě nebo vyhodnocovat dávku 
hnojiva. V rámci dalšího rozvoje se 
však uvažuje o detekci termínu 
sklizně, období pěstování meziplo-
din nebo určení období s holou 
půdou.

Testování napříč Evropou
Vyhodnocování dat z družic probí-
há skrze poloautomatizované 
procesy, které byly pečlivě vyzkou-
šeny a posléze zhodnoceny jako 
úspěšné v uplynulých letech na 
několika výzkumných projektech 
realizovaných napříč Evropou. 
Odborníci Fondu se opakovaně 
účastnili těchto testovacích aktivit, 
tudíž mají bohaté zkušenosti.

„Aktivně jsme se podíleli na spolu-
práci s organizacemi a institucemi 
typu Gisat, Evropská kosmická agen-
tura, Katolická univerzita v Lovani 
a přirozeně s platebními agenturami 
členských států Evropské unie, které 
se podílely na projektech jako 
Sen4CAP nebo DROMAS. Naše 
zkušenosti ukazují, že prostřednic-
tvím družicového monitoringu je 
dosahováno vysoké přesnosti, proto 
je vhodné využít tuto technologii pro 
efektivní administraci zemědělských 
dotací,“ uvedl Jakub Veverka, vedoucí 
Oddělení rizikové analýzy a řízení 
kontrol DPZ a jeden z klíčových 
odborníků na monitoring ve Fondu.

Z pohledu žadatelů bude i nadále 
klíčovým komunikačním kanálem 
Portál farmáře SZIF, skrze nějž se 
budou přihlašovat do zbrusu nového 
Portálu AMS. V něm naleznou 
přehled všech dílů půdních bloků 
a související seznam opatření, k tomu 
navázanou časovou osu se všemi 
důležitými termíny, výsledky monito-
ringu v podobě semaforu a užitečná 
družicová data pro vlastní potřebu.

V současné době s vybranými 
žadateli prověřujeme plnou funkč-
nost portálu. „Děkujeme všem 
klientům, kteří se aktivně zapojili. 

Získané poznatky postupně vyhod-
nocujeme a na jejich základě 
vylepšíme kupříkladu přehlednost 
scoreboardu, tedy elektronické 
nástěnky,“ dodal Veverka.

Nutno zdůraznit, že v samotném 
procesu podání žádosti se z pohle-
du žadatelů nic nezmění. Momentál-
ně není nutné, aby se na spuštění 
systému AMS jakkoliv připravovali. 
Detailní představení systému a s ním 
spojená školení budou probíhat 
po podání jednotné žádosti. To platí 
i pro mobilní aplikaci na pořizování 
geotagovaných fotografií, kterou 

Fond poskytne žadatelům zdarma. 
Aktuální informace se budou i nadále 
objevovat na webových stránkách 
Fondu a v Newsletteru SZIF.

Rovněž je třeba upozornit, že 
výhledově by si všichni žadatelé 
o dotace měli zřídit libovolnou 
formu Identity občana – například 
bankovní identitu. Trend z hledis-
ka státní i veřejné správy totiž 
směřuje k postupné digitalizaci 
a elektronizaci služeb, což se bude 
v budoucnu týkat i přihlašování do 
Portálu AMS. 
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dělské podniky, v nichž každý 
chová jiná hospodářská zvířata. 
A každý se jim v posledních letech 
snaží zajistit co nejlepší podmínky. 
Přečtěte si ve zkratce jejich příbě-
hy a co dalšího chystají.

 

Teprve v roce 2021 se v části Such-
dola nad Lužnicí rozjel chov 
nosnic. Na tříhektarovém pozem-
ku jich od té doby žije na tři sta 
v mobilním kurníku s výběhem od 
českého výrobce. „Nedaleko Prahy 
sídlí můj guru Josef Dvořák, který 
mobilní kurníky vyrábí a sám jich 
provozuje asi osm. Zemědělství se 
věnovali moji předci. Sám jsem 
k tomu dříve netíhl, ale potřeboval 
jsem si odpočinout od lidí a chov je 
příjemný relax,“ říká Pavel Trachta, 
správce farmy U Maxíka, který žije 
v přilehlém stavení.

Kurník plný nosnic pořízený z Progra-
mu rozvoje venkova umožnil spustit 
farmě také e-shop s farmářskými 

vejci a přímo na místo si pro ně jezdí 
hlavně pravidelní zákazníci z okolí. 
Podnik zásobuje i několik obchodů 
v jihočeských městech a vejce prodá-
vá rovněž přes farmářský portál Scuk.

„Každý týden, pokud není sníh, 
posuneme pastvu o jeden díl, takže 
tráva má čas se zregenerovat. 
Nosnice tedy mají stále čerstvý 
výběh, který je pro ně atraktivní. 
Mobilní kurník má dva solární 
panely s baterií pro napájení 
ohradníku, časovačů na otevírání 
dvířek a kamery uvnitř a venku. 
Chov je třeba hlídat kvůli dravcům: 
káňatům či kunám a liškám,“ 
vysvětluje chovatel, který se mimo 
farmaření věnuje i zahraniční 

spolupráci ve firmě obchodního 
partnera.

Náklady na pořízení kurníku činily 
přes milion korun, farma získala 
dotaci 50 procent s pětiletou 
udržitelností přes Místní akční 
skupinu. „Jednou týdně jim vyčis-
tíme odvíjecí pás pod hřady, dopl-
níme vodu a krmivo. Každý den 
zkontroluji jejich zdravotní stav 
a seberu vejce z plev. Nosnice 
denně snáší kolem 270 vajec,“ 
popisuje Pavel Trachta, který 
občas i za pomoci dcery každé 
vajíčko také zváží a orazítkuje. Pak 
vejce v krabičkách zamíří do chla-
dicího boxu, kde čekají na své 
odběratele.

Minulý rok získal chovatel výjimku 
pro výběh kvůli ptačí chřipce. Má 
ho ohraničený sítí, krmivo získává 
z jiného místa. Říká, že kdyby byly 
slípky více než dva dny zavřené, 
propukne mezi nimi kanibalis-
mus.

Mobilní kurníky potkáte častěji 
v Nizozemí, Německu a Rakousku. 
V Česku je jediný výrobce Free 
Hen a v Tušti vše začalo právě 
s jeho pořízením. Kromě krmiva 
a vody chovatel slípkám pravidel-
ně dodává zelí a kamenivo nebo 
také klubko slámy, aby se zabavily. 
Všechny důležité parametry sleduje 
prostřednictvím aplikace v mobil-
ním telefonu.

„Spadáme pod ekologické země-
dělství, ale pro bio certifikát nám 
chybí splňovat náležitosti krmení, 
i když v něm nic závadného není. 
Jednáme o odkoupení části 
sousední louky, tam by v budouc-
nu mohl stát ještě jeden kurník,“ 
odkrývá sympatický Jihočech 
zvažované plány.

Prozatím je to pro správce farmy 
i majitele společnosti hlavně koní-
ček. Zájem je díky krásné okolní příro-
dě nedaleko Rakouska i o ubytování, 
které mají ve stavení k dispozici. 
A hosté k němu dostávají vejce 
zdarma…

Farma Sasov Josefa Sklenáře 
vznikla v červenci 1991 v areálu 
statku Střední odborné školy 
v Jihlavě. Nejprve tam měli pouze 
chov koní a postupně přibývala 
prasata, skot, ovce a kozy. Od roku 
1999 má farma i její produkty 
certifikaci ekologického zeměděl-
ství. „V roce 1992 jsem vyhnal první 
krávy na celodenní pastvu. Ta 
přirozenost byla fascinující! Záhy 
jsem zjistil, že se tímto způsobem 
lehce dodrží ekologická pravidla, 
a když ministerstvo vypsalo první 
ekologické dotace, už jsem nevá-
hal,“ vzpomíná dnes majitel 
společnosti.
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Do nájmu nebo vlastnictví Josef 
Sklenář postupně získával většinu 
nemovitostí v areálu a pozemků 
kolem něj. A tak kromě zmíněné-
ho masného dobytka přibyla také 
rostlinná výroba: na přibližně 
270 hektarech se tu střídají obilo-
viny, pohanka, česnek, konopí, 
řepka a brambory.

Ještě před ziskem ekologických 
certifikátů přišla na farmě v jihlav-
ské části Sasov zásadní změna 
v oblasti welfare. Prasata se tu 
začala v roce 1998 chovat rodino-
vým způsobem, kterým od té 
doby prošlo přibližně 20 tisíc 
zvířat. „Hlavní výhodou je dlouhá, 
devadesátidenní doba kojení. 
Po odstavu zůstanou selata ve 
stejném prostředí a zachovává se 
jejich maximální imunita. Dá se 
říci, že celý chov je založen na co 
největší pohodě zvířat a na jejich 
nejpřirozenějších životních pod-
mínkách,“ dodává Josef Sklenář 
s tím, že v ekologickém zeměděl-
ství by zvíře nemělo být jen 
číslem, ale bytostí, která má své 
potřeby.

Na základě zkušeností z chovu 
vznikla ve spolupráci s Výzkumným 
ústavem živočišné výroby příručka 
„Rodinový způsob chovu prasat se 
zapouštěním kojících prasat“ pro 
inspiraci případných následovníků. 
A na základě poznatků odborníků 

naopak dojde letos v Sasově k rekon-
strukci porodny a stáje pro prasnice. 
Jedná se přitom o součást projektu 
Programu rozvoje venkova.

„Model v současné době nejvíce 
odpovídá přirozenému chování 
zvířat. Prostorově a sociálně obo-
hacené prostředí dává selatům 
možnost si hrát a zkoumat nové 
věci, což má v konečném důsled-
ku vliv na jejich větší flexibilitu 
a stresovou odolnost,“ konstatuje 
příručka. Za další výhody autoři 
považují kromě zmíněné výživy 
selat pokles spotřeby antibiotik, 
odpadnutí stresu ze změny sociál-
ního prostředí, kratší dobu péče 
o selata pro chovatele a nadbyteč-
nost předvýkrmu. Za nevýhodu 
lze považovat omezenou kontrolu 

pohlavních cyklů a synchronizaci 
porodů. Větší jsou také prostorové 
požadavky a náklady na odstave-
né sele.

V současné době chov představu-
je okolo 60 prasnic přeštického 
černostrakatého plemene, zařaze-
ného do Národního programu 
ochrany a využití genetických 
zdrojů hospodářských zvířat. Kvůli 
šířícímu se onemocnění afrického 
moru prasat plánuje vlastník 
farmy ve spolupráci s výzkumníky 
ještě realizovat projekt, který má 
pracovní název Biosecurity v alter-
nativních chovech prasat. Měl by 
tak vzniknout systém proti zavle-
čení nákaz do chovu s umožně-
ním výběhu či dokonce pastvy 
prasat.

Spokojená selata a jejich mamin-
ky nejsou jediným „alternativním“ 
přístupem jihlavské farmy. Podnik 
má od roku 2010 vlastní bio jatka 
a o něco později zavedl také vlast-
ní výrobu masných výrobků 
a uzenin bez chemie. Přes e-shop 
či v obchodu na farmě se dá 
zakoupit například Kančí biolove-
čák, Konopné sádlo z přeštických 
prasat, Trhanou paštiku z přeštíka 
či Kostní vývar. A samozřejmě 
samotné bio maso.

Podání jednotné žádosti je znovu 
za dveřmi. Mimo jiné to znamená, 
že se přibližuje i doba, kdy budou 
moci žadatelé začít pracovat 
s daty ze systému AMS.

 

Monitoring zemědělských ploch 
prostřednictvím družic, jak zní 
český ekvivalent k AMS, umožňuje 
ověřit způsobilost podaných 
žádostí o dotace pro všechna opat-
ření na plochu v rámci jednotné 
žádosti. Systém AMS přinese 
Fondu i žadatelům informace, zda 
byly na pozemku uskutečněny 
deklarované zemědělské aktivity, 
k jejichž plnění se klient v žádosti 
zavázal. Z tohoto důvodu budou 
služby AMS dostupné až po zahá-
jení těchto aktivit, nejdříve 
v květnu či červnu letošního roku.

Systém AMS dokáže monitorovat 
podmínky, které se projevují na 
zemském povrchu plošně. Pro 
začátek se jedná o zemědělské 
obhospodařování, ověření deklaro-
vané kultury a plodiny, termín 

provedení seče, pastvy a zakázané 
operace. I tato technologie má 
přirozeně své limity, proto kupří-
kladu nebude počítat zvířata na 
pastvě nebo vyhodnocovat dávku 
hnojiva. V rámci dalšího rozvoje se 
však uvažuje o detekci termínu 
sklizně, období pěstování meziplo-
din nebo určení období s holou 
půdou.

Testování napříč Evropou
Vyhodnocování dat z družic probí-
há skrze poloautomatizované 
procesy, které byly pečlivě vyzkou-
šeny a posléze zhodnoceny jako 
úspěšné v uplynulých letech na 
několika výzkumných projektech 
realizovaných napříč Evropou. 
Odborníci Fondu se opakovaně 
účastnili těchto testovacích aktivit, 
tudíž mají bohaté zkušenosti.

„Aktivně jsme se podíleli na spolu-
práci s organizacemi a institucemi 
typu Gisat, Evropská kosmická agen-
tura, Katolická univerzita v Lovani 
a přirozeně s platebními agenturami 
členských států Evropské unie, které 
se podílely na projektech jako 
Sen4CAP nebo DROMAS. Naše 
zkušenosti ukazují, že prostřednic-
tvím družicového monitoringu je 
dosahováno vysoké přesnosti, proto 
je vhodné využít tuto technologii pro 
efektivní administraci zemědělských 
dotací,“ uvedl Jakub Veverka, vedoucí 
Oddělení rizikové analýzy a řízení 
kontrol DPZ a jeden z klíčových 
odborníků na monitoring ve Fondu.

Z pohledu žadatelů bude i nadále 
klíčovým komunikačním kanálem 
Portál farmáře SZIF, skrze nějž se 
budou přihlašovat do zbrusu nového 
Portálu AMS. V něm naleznou 
přehled všech dílů půdních bloků 
a související seznam opatření, k tomu 
navázanou časovou osu se všemi 
důležitými termíny, výsledky monito-
ringu v podobě semaforu a užitečná 
družicová data pro vlastní potřebu.

V současné době s vybranými 
žadateli prověřujeme plnou funkč-
nost portálu. „Děkujeme všem 
klientům, kteří se aktivně zapojili. 

Získané poznatky postupně vyhod-
nocujeme a na jejich základě 
vylepšíme kupříkladu přehlednost 
scoreboardu, tedy elektronické 
nástěnky,“ dodal Veverka.

Nutno zdůraznit, že v samotném 
procesu podání žádosti se z pohle-
du žadatelů nic nezmění. Momentál-
ně není nutné, aby se na spuštění 
systému AMS jakkoliv připravovali. 
Detailní představení systému a s ním 
spojená školení budou probíhat 
po podání jednotné žádosti. To platí 
i pro mobilní aplikaci na pořizování 
geotagovaných fotografií, kterou 

Fond poskytne žadatelům zdarma. 
Aktuální informace se budou i nadále 
objevovat na webových stránkách 
Fondu a v Newsletteru SZIF.

Rovněž je třeba upozornit, že 
výhledově by si všichni žadatelé 
o dotace měli zřídit libovolnou 
formu Identity občana – například 
bankovní identitu. Trend z hledis-
ka státní i veřejné správy totiž 
směřuje k postupné digitalizaci 
a elektronizaci služeb, což se bude 
v budoucnu týkat i přihlašování do 
Portálu AMS. 



Vybrali jsme tři různě velké země-
dělské podniky, v nichž každý 
chová jiná hospodářská zvířata. 
A každý se jim v posledních letech 
snaží zajistit co nejlepší podmínky. 
Přečtěte si ve zkratce jejich příbě-
hy a co dalšího chystají.

 

Teprve v roce 2021 se v části Such-
dola nad Lužnicí rozjel chov 
nosnic. Na tříhektarovém pozem-
ku jich od té doby žije na tři sta 
v mobilním kurníku s výběhem od 
českého výrobce. „Nedaleko Prahy 
sídlí můj guru Josef Dvořák, který 
mobilní kurníky vyrábí a sám jich 
provozuje asi osm. Zemědělství se 
věnovali moji předci. Sám jsem 
k tomu dříve netíhl, ale potřeboval 
jsem si odpočinout od lidí a chov je 
příjemný relax,“ říká Pavel Trachta, 
správce farmy U Maxíka, který žije 
v přilehlém stavení.

Kurník plný nosnic pořízený z Progra-
mu rozvoje venkova umožnil spustit 
farmě také e-shop s farmářskými 

vejci a přímo na místo si pro ně jezdí 
hlavně pravidelní zákazníci z okolí. 
Podnik zásobuje i několik obchodů 
v jihočeských městech a vejce prodá-
vá rovněž přes farmářský portál Scuk.

„Každý týden, pokud není sníh, 
posuneme pastvu o jeden díl, takže 
tráva má čas se zregenerovat. 
Nosnice tedy mají stále čerstvý 
výběh, který je pro ně atraktivní. 
Mobilní kurník má dva solární 
panely s baterií pro napájení 
ohradníku, časovačů na otevírání 
dvířek a kamery uvnitř a venku. 
Chov je třeba hlídat kvůli dravcům: 
káňatům či kunám a liškám,“ 
vysvětluje chovatel, který se mimo 
farmaření věnuje i zahraniční 

spolupráci ve firmě obchodního 
partnera.

Náklady na pořízení kurníku činily 
přes milion korun, farma získala 
dotaci 50 procent s pětiletou 
udržitelností přes Místní akční 
skupinu. „Jednou týdně jim vyčis-
tíme odvíjecí pás pod hřady, dopl-
níme vodu a krmivo. Každý den 
zkontroluji jejich zdravotní stav 
a seberu vejce z plev. Nosnice 
denně snáší kolem 270 vajec,“ 
popisuje Pavel Trachta, který 
občas i za pomoci dcery každé 
vajíčko také zváží a orazítkuje. Pak 
vejce v krabičkách zamíří do chla-
dicího boxu, kde čekají na své 
odběratele.

Minulý rok získal chovatel výjimku 
pro výběh kvůli ptačí chřipce. Má 
ho ohraničený sítí, krmivo získává 
z jiného místa. Říká, že kdyby byly 
slípky více než dva dny zavřené, 
propukne mezi nimi kanibalis-
mus.

Mobilní kurníky potkáte častěji 
v Nizozemí, Německu a Rakousku. 
V Česku je jediný výrobce Free 
Hen a v Tušti vše začalo právě 
s jeho pořízením. Kromě krmiva 
a vody chovatel slípkám pravidel-
ně dodává zelí a kamenivo nebo 
také klubko slámy, aby se zabavily. 
Všechny důležité parametry sleduje 
prostřednictvím aplikace v mobil-
ním telefonu.

„Spadáme pod ekologické země-
dělství, ale pro bio certifikát nám 
chybí splňovat náležitosti krmení, 
i když v něm nic závadného není. 
Jednáme o odkoupení části 
sousední louky, tam by v budouc-
nu mohl stát ještě jeden kurník,“ 
odkrývá sympatický Jihočech 
zvažované plány.

Prozatím je to pro správce farmy 
i majitele společnosti hlavně koní-
ček. Zájem je díky krásné okolní příro-
dě nedaleko Rakouska i o ubytování, 
které mají ve stavení k dispozici. 
A hosté k němu dostávají vejce 
zdarma…
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Podání jednotné žádosti je znovu 
za dveřmi. Mimo jiné to znamená, 
že se přibližuje i doba, kdy budou 
moci žadatelé začít pracovat 
s daty ze systému AMS.

 

Monitoring zemědělských ploch 
prostřednictvím družic, jak zní 
český ekvivalent k AMS, umožňuje 
ověřit způsobilost podaných 
žádostí o dotace pro všechna opat-
ření na plochu v rámci jednotné 
žádosti. Systém AMS přinese 
Fondu i žadatelům informace, zda 
byly na pozemku uskutečněny 
deklarované zemědělské aktivity, 
k jejichž plnění se klient v žádosti 
zavázal. Z tohoto důvodu budou 
služby AMS dostupné až po zahá-
jení těchto aktivit, nejdříve 
v květnu či červnu letošního roku.

Systém AMS dokáže monitorovat 
podmínky, které se projevují na 
zemském povrchu plošně. Pro 
začátek se jedná o zemědělské 
obhospodařování, ověření deklaro-
vané kultury a plodiny, termín 

provedení seče, pastvy a zakázané 
operace. I tato technologie má 
přirozeně své limity, proto kupří-
kladu nebude počítat zvířata na 
pastvě nebo vyhodnocovat dávku 
hnojiva. V rámci dalšího rozvoje se 
však uvažuje o detekci termínu 
sklizně, období pěstování meziplo-
din nebo určení období s holou 
půdou.

Testování napříč Evropou
Vyhodnocování dat z družic probí-
há skrze poloautomatizované 
procesy, které byly pečlivě vyzkou-
šeny a posléze zhodnoceny jako 
úspěšné v uplynulých letech na 
několika výzkumných projektech 
realizovaných napříč Evropou. 
Odborníci Fondu se opakovaně 
účastnili těchto testovacích aktivit, 
tudíž mají bohaté zkušenosti.

SYSTÉM AMS: MONITORING OPATŘENÍ VÁZANÝCH 
NA PLOCHU
text: Jaroslav Mrázek a Adéla Stanislavová
foto: ESA/ATG medialab, European Union

„Aktivně jsme se podíleli na spolu-
práci s organizacemi a institucemi 
typu Gisat, Evropská kosmická agen-
tura, Katolická univerzita v Lovani 
a přirozeně s platebními agenturami 
členských států Evropské unie, které 
se podílely na projektech jako 
Sen4CAP nebo DROMAS. Naše 
zkušenosti ukazují, že prostřednic-
tvím družicového monitoringu je 
dosahováno vysoké přesnosti, proto 
je vhodné využít tuto technologii pro 
efektivní administraci zemědělských 
dotací,“ uvedl Jakub Veverka, vedoucí 
Oddělení rizikové analýzy a řízení 
kontrol DPZ a jeden z klíčových 
odborníků na monitoring ve Fondu.

Z pohledu žadatelů bude i nadále 
klíčovým komunikačním kanálem 
Portál farmáře SZIF, skrze nějž se 
budou přihlašovat do zbrusu nového 
Portálu AMS. V něm naleznou 
přehled všech dílů půdních bloků 
a související seznam opatření, k tomu 
navázanou časovou osu se všemi 
důležitými termíny, výsledky monito-
ringu v podobě semaforu a užitečná 
družicová data pro vlastní potřebu.

V současné době s vybranými 
žadateli prověřujeme plnou funkč-
nost portálu. „Děkujeme všem 
klientům, kteří se aktivně zapojili. 

Získané poznatky postupně vyhod-
nocujeme a na jejich základě 
vylepšíme kupříkladu přehlednost 
scoreboardu, tedy elektronické 
nástěnky,“ dodal Veverka.

Nutno zdůraznit, že v samotném 
procesu podání žádosti se z pohle-
du žadatelů nic nezmění. Momentál-
ně není nutné, aby se na spuštění 
systému AMS jakkoliv připravovali. 
Detailní představení systému a s ním 
spojená školení budou probíhat 
po podání jednotné žádosti. To platí 
i pro mobilní aplikaci na pořizování 
geotagovaných fotografií, kterou 

Fond poskytne žadatelům zdarma. 
Aktuální informace se budou i nadále 
objevovat na webových stránkách 
Fondu a v Newsletteru SZIF.

Rovněž je třeba upozornit, že 
výhledově by si všichni žadatelé 
o dotace měli zřídit libovolnou 
formu Identity občana – například 
bankovní identitu. Trend z hledis-
ka státní i veřejné správy totiž 
směřuje k postupné digitalizaci 
a elektronizaci služeb, což se bude 
v budoucnu týkat i přihlašování do 
Portálu AMS. 
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Podání jednotné žádosti je znovu 
za dveřmi. Mimo jiné to znamená, 
že se přibližuje i doba, kdy budou 
moci žadatelé začít pracovat 
s daty ze systému AMS.

 

Monitoring zemědělských ploch 
prostřednictvím družic, jak zní 
český ekvivalent k AMS, umožňuje 
ověřit způsobilost podaných 
žádostí o dotace pro všechna opat-
ření na plochu v rámci jednotné 
žádosti. Systém AMS přinese 
Fondu i žadatelům informace, zda 
byly na pozemku uskutečněny 
deklarované zemědělské aktivity, 
k jejichž plnění se klient v žádosti 
zavázal. Z tohoto důvodu budou 
služby AMS dostupné až po zahá-
jení těchto aktivit, nejdříve 
v květnu či červnu letošního roku.

Systém AMS dokáže monitorovat 
podmínky, které se projevují na 
zemském povrchu plošně. Pro 
začátek se jedná o zemědělské 
obhospodařování, ověření deklaro-
vané kultury a plodiny, termín 

provedení seče, pastvy a zakázané 
operace. I tato technologie má 
přirozeně své limity, proto kupří-
kladu nebude počítat zvířata na 
pastvě nebo vyhodnocovat dávku 
hnojiva. V rámci dalšího rozvoje se 
však uvažuje o detekci termínu 
sklizně, období pěstování meziplo-
din nebo určení období s holou 
půdou.

Testování napříč Evropou
Vyhodnocování dat z družic probí-
há skrze poloautomatizované 
procesy, které byly pečlivě vyzkou-
šeny a posléze zhodnoceny jako 
úspěšné v uplynulých letech na 
několika výzkumných projektech 
realizovaných napříč Evropou. 
Odborníci Fondu se opakovaně 
účastnili těchto testovacích aktivit, 
tudíž mají bohaté zkušenosti.

„Aktivně jsme se podíleli na spolu-
práci s organizacemi a institucemi 
typu Gisat, Evropská kosmická agen-
tura, Katolická univerzita v Lovani 
a přirozeně s platebními agenturami 
členských států Evropské unie, které 
se podílely na projektech jako 
Sen4CAP nebo DROMAS. Naše 
zkušenosti ukazují, že prostřednic-
tvím družicového monitoringu je 
dosahováno vysoké přesnosti, proto 
je vhodné využít tuto technologii pro 
efektivní administraci zemědělských 
dotací,“ uvedl Jakub Veverka, vedoucí 
Oddělení rizikové analýzy a řízení 
kontrol DPZ a jeden z klíčových 
odborníků na monitoring ve Fondu.

Z pohledu žadatelů bude i nadále 
klíčovým komunikačním kanálem 
Portál farmáře SZIF, skrze nějž se 
budou přihlašovat do zbrusu nového 
Portálu AMS. V něm naleznou 
přehled všech dílů půdních bloků 
a související seznam opatření, k tomu 
navázanou časovou osu se všemi 
důležitými termíny, výsledky monito-
ringu v podobě semaforu a užitečná 
družicová data pro vlastní potřebu.

V současné době s vybranými 
žadateli prověřujeme plnou funkč-
nost portálu. „Děkujeme všem 
klientům, kteří se aktivně zapojili. 

Získané poznatky postupně vyhod-
nocujeme a na jejich základě 
vylepšíme kupříkladu přehlednost 
scoreboardu, tedy elektronické 
nástěnky,“ dodal Veverka.

Nutno zdůraznit, že v samotném 
procesu podání žádosti se z pohle-
du žadatelů nic nezmění. Momentál-
ně není nutné, aby se na spuštění 
systému AMS jakkoliv připravovali. 
Detailní představení systému a s ním 
spojená školení budou probíhat 
po podání jednotné žádosti. To platí 
i pro mobilní aplikaci na pořizování 
geotagovaných fotografií, kterou 

Fond poskytne žadatelům zdarma. 
Aktuální informace se budou i nadále 
objevovat na webových stránkách 
Fondu a v Newsletteru SZIF.

Rovněž je třeba upozornit, že 
výhledově by si všichni žadatelé 
o dotace měli zřídit libovolnou 
formu Identity občana – například 
bankovní identitu. Trend z hledis-
ka státní i veřejné správy totiž 
směřuje k postupné digitalizaci 
a elektronizaci služeb, což se bude 
v budoucnu týkat i přihlašování do 
Portálu AMS. 
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Podání jednotné žádosti je znovu 
za dveřmi. Mimo jiné to znamená, 
že se přibližuje i doba, kdy budou 
moci žadatelé začít pracovat 
s daty ze systému AMS.

 

Monitoring zemědělských ploch 
prostřednictvím družic, jak zní 
český ekvivalent k AMS, umožňuje 
ověřit způsobilost podaných 
žádostí o dotace pro všechna opat-
ření na plochu v rámci jednotné 
žádosti. Systém AMS přinese 
Fondu i žadatelům informace, zda 
byly na pozemku uskutečněny 
deklarované zemědělské aktivity, 
k jejichž plnění se klient v žádosti 
zavázal. Z tohoto důvodu budou 
služby AMS dostupné až po zahá-
jení těchto aktivit, nejdříve 
v květnu či červnu letošního roku.

Systém AMS dokáže monitorovat 
podmínky, které se projevují na 
zemském povrchu plošně. Pro 
začátek se jedná o zemědělské 
obhospodařování, ověření deklaro-
vané kultury a plodiny, termín 

provedení seče, pastvy a zakázané 
operace. I tato technologie má 
přirozeně své limity, proto kupří-
kladu nebude počítat zvířata na 
pastvě nebo vyhodnocovat dávku 
hnojiva. V rámci dalšího rozvoje se 
však uvažuje o detekci termínu 
sklizně, období pěstování meziplo-
din nebo určení období s holou 
půdou.

Testování napříč Evropou
Vyhodnocování dat z družic probí-
há skrze poloautomatizované 
procesy, které byly pečlivě vyzkou-
šeny a posléze zhodnoceny jako 
úspěšné v uplynulých letech na 
několika výzkumných projektech 
realizovaných napříč Evropou. 
Odborníci Fondu se opakovaně 
účastnili těchto testovacích aktivit, 
tudíž mají bohaté zkušenosti.

„Aktivně jsme se podíleli na spolu-
práci s organizacemi a institucemi 
typu Gisat, Evropská kosmická agen-
tura, Katolická univerzita v Lovani 
a přirozeně s platebními agenturami 
členských států Evropské unie, které 
se podílely na projektech jako 
Sen4CAP nebo DROMAS. Naše 
zkušenosti ukazují, že prostřednic-
tvím družicového monitoringu je 
dosahováno vysoké přesnosti, proto 
je vhodné využít tuto technologii pro 
efektivní administraci zemědělských 
dotací,“ uvedl Jakub Veverka, vedoucí 
Oddělení rizikové analýzy a řízení 
kontrol DPZ a jeden z klíčových 
odborníků na monitoring ve Fondu.

Z pohledu žadatelů bude i nadále 
klíčovým komunikačním kanálem 
Portál farmáře SZIF, skrze nějž se 
budou přihlašovat do zbrusu nového 
Portálu AMS. V něm naleznou 
přehled všech dílů půdních bloků 
a související seznam opatření, k tomu 
navázanou časovou osu se všemi 
důležitými termíny, výsledky monito-
ringu v podobě semaforu a užitečná 
družicová data pro vlastní potřebu.

V současné době s vybranými 
žadateli prověřujeme plnou funkč-
nost portálu. „Děkujeme všem 
klientům, kteří se aktivně zapojili. 

Získané poznatky postupně vyhod-
nocujeme a na jejich základě 
vylepšíme kupříkladu přehlednost 
scoreboardu, tedy elektronické 
nástěnky,“ dodal Veverka.

Nutno zdůraznit, že v samotném 
procesu podání žádosti se z pohle-
du žadatelů nic nezmění. Momentál-
ně není nutné, aby se na spuštění 
systému AMS jakkoliv připravovali. 
Detailní představení systému a s ním 
spojená školení budou probíhat 
po podání jednotné žádosti. To platí 
i pro mobilní aplikaci na pořizování 
geotagovaných fotografií, kterou 

Fond poskytne žadatelům zdarma. 
Aktuální informace se budou i nadále 
objevovat na webových stránkách 
Fondu a v Newsletteru SZIF.

Rovněž je třeba upozornit, že 
výhledově by si všichni žadatelé 
o dotace měli zřídit libovolnou 
formu Identity občana – například 
bankovní identitu. Trend z hledis-
ka státní i veřejné správy totiž 
směřuje k postupné digitalizaci 
a elektronizaci služeb, což se bude 
v budoucnu týkat i přihlašování do 
Portálu AMS. 

Sezóna výstav a veletrhů se blíží. 
Jde o cennou příležitost, kde má 
Fond možnost předat podrobné 
informace a naopak získat zpět-
nou vazbu. Přinášíme proto 
přehled akcí, kde se letos můžeme 
potkat, většinou i s výrobky oceně-
nými značkami Regionální potra-
vina a Klasa.

KDE SE MŮŽETE POTKAT S FONDEM V ROCE 2023
text: Michal Kalina
foto: archiv SZIF, archiv MZe

Jarní zemědělec, Lysá nad Labem, 22.–26. 3.

Další ročník výstavy se tradičně zaměřuje na zemědělství, zahrádkářství 
a potravinářství. Na letošním 56. ročníku bude k vidění expozice pod 
názvem Farma, jejíž součástí je výstava historických zemědělských 
strojů, a třetí ročník Festivalu dechovky. Na výstavě proběhne vyhlášení 
výsledků soutěže Potravinářský výrobek Středočeského kraje.

Národní výstava hospodářských zvířat, Brno, 22.–26. 4.

Národní výstava se bude konat společně s veletrhem ANIMAL TECH 
a Národní výstavou myslivosti. Jde o největší přehlídku živočišné 
produkce v Česku, v rámci doprovodného programu proběhnou oslavy 
stého výročí založení Českomoravské myslivecké jednoty. Součástí oslav 
bude bohatý program: výstavy s unikátními exponáty, ukázky a vzdělá-
vací aktivity.

Jarní Flora, Olomouc, 20.–23. 4.

Mezinárodní zahradnická výstava se každoročně koná ve třech etapách; 
na jaře a na podzim zde vystavují ovocnáři a zelináři. Součástí jarní Flory 
bude rovněž odborný a zábavný doprovodný program. Zahradnické trhy 
na volných plochách výstaviště poskytnou pestrou nabídku květin, zele-
niny, semen, okrasných rostlin, školkařských výpěstků či zahradnických 
pomůcek.

Czech Food Expo, České Budějovice, 11.–14. 5.

První ročník Národního potravinářského veletrhu s prezentací a prode-
jem českých potravin a nápojů se koná pod záštitou ministra zeměděl-
ství, Potravinářské komory a Agrární komory. Probíhá paralelně s veletr-
hem Hobby. V expozici Fondu se představí výrobci kvalitních potravin 
Klasa a Regionální potravina.

Naše pole, Nabočany u Chrudimi, 13.–14. 6.

Zemědělská výstava navazuje na tradici polních dnů v Chrudimi. Jde 
o přehlídku polních pokusů odrůd, ochrany a výživy rostlin a zemědělské 
techniky. Na dvoudenní akci bude kromě výstavních ploch k vidění 
i komentované předvádění zemědělské techniky.

Země Živitelka, České Budějovice, 24.–29. 8.

49. ročník akce na výstavišti v Českých Budějovicích má podtitul Na 
cestě k udržitelnosti a zaměřuje se například na obnovu a rozvoj venko-
va, rostlinnou a živočišnou výrobu nebo lesní a vodní hospodářství. Fond 
bude mít společnou expozici s držiteli značek Klasa a Regionální potravi-
na, vedle toho proběhne prezentace projektu Regionální potravina 
s doprovodným programem.

Zahrada Čech, Litoměřice, 8.–13. 9.

Podzimní veletrh patří mezi největší svého druhu a zaměřuje se hlavně 
na zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody. Nabíd-
ne tradiční prodejní sortiment od sazenic, ovocných i okrasných stromků 
po zahradní techniku. V plánu je bohatý doprovodný program.

Den Zemědělce, Kámen, 13.–14. 9.

Den Zemědělce je v současnosti nejnavštěvovanější polní výstavou, jejíž 
doménou je aktivní předvádění zemědělských strojů a technologií 
v praktických podmínkách. Je možné si prohlédnout nejnovější techniku 
od předních tuzemských i zahraničních firem. Součástí výstavy je rovněž 
doprovodný program.

Podzimní Flora, Olomouc, 5.–8. 10.

Na Floře Olomouc se představí nejlepší tuzemští pěstitelé zeleniny 
a ovoce. Jejich produkty doplní festival gastronomie a nápojů Olima, 
podzimní zahradnické trhy, Flora košt či projekt Rozkvetlé památky. Na 
společné expozici SZIF budou zastoupeni výrobci kvalitních potravin, 
zejména držitelé Klasy a Regionální potraviny.

Podzimní zemědělec, Lysá nad Labem, 5.–8. 10.

Podzimní etapa výstavy Zemědělec se zaměřuje hlavně na hospodářská 
zvířata, zemědělskou techniku a zahrádkáře. Součástí výstavy je dopro-
vodný program, budou zde mimo jiné probíhat Středočeské dožínky.

Anuga, Kolín nad Rýnem, 7.–11. 10.

Anuga, největší veletrh potravin a nápojů na světě, sdružuje největší 
mezinárodní průmyslovou komunitu. Veletrh s více než stoletou tradicí 
zaujme svou rozlohou, vysokou úrovní a rozmanitostí výrobků. Na expo-
zici Fondu se představí výrobci oceněni značkou Regionální potravina 
a Klasa.
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nástěnky,“ dodal Veverka.
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procesu podání žádosti se z pohle-
du žadatelů nic nezmění. Momentál-
ně není nutné, aby se na spuštění 
systému AMS jakkoliv připravovali. 
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spojená školení budou probíhat 
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geotagovaných fotografií, kterou 

Fond poskytne žadatelům zdarma. 
Aktuální informace se budou i nadále 
objevovat na webových stránkách 
Fondu a v Newsletteru SZIF.

Rovněž je třeba upozornit, že 
výhledově by si všichni žadatelé 
o dotace měli zřídit libovolnou 
formu Identity občana – například 
bankovní identitu. Trend z hledis-
ka státní i veřejné správy totiž 
směřuje k postupné digitalizaci 
a elektronizaci služeb, což se bude 
v budoucnu týkat i přihlašování do 
Portálu AMS. 

Jarní zemědělec, Lysá nad Labem, 22.–26. 3.

Další ročník výstavy se tradičně zaměřuje na zemědělství, zahrádkářství 
a potravinářství. Na letošním 56. ročníku bude k vidění expozice pod 
názvem Farma, jejíž součástí je výstava historických zemědělských 
strojů, a třetí ročník Festivalu dechovky. Na výstavě proběhne vyhlášení 
výsledků soutěže Potravinářský výrobek Středočeského kraje.

Národní výstava hospodářských zvířat, Brno, 22.–26. 4.

Národní výstava se bude konat společně s veletrhem ANIMAL TECH 
a Národní výstavou myslivosti. Jde o největší přehlídku živočišné 
produkce v Česku, v rámci doprovodného programu proběhnou oslavy 
stého výročí založení Českomoravské myslivecké jednoty. Součástí oslav 
bude bohatý program: výstavy s unikátními exponáty, ukázky a vzdělá-
vací aktivity.

Jarní Flora, Olomouc, 20.–23. 4.

Mezinárodní zahradnická výstava se každoročně koná ve třech etapách; 
na jaře a na podzim zde vystavují ovocnáři a zelináři. Součástí jarní Flory 
bude rovněž odborný a zábavný doprovodný program. Zahradnické trhy 
na volných plochách výstaviště poskytnou pestrou nabídku květin, zele-
niny, semen, okrasných rostlin, školkařských výpěstků či zahradnických 
pomůcek.

Czech Food Expo, České Budějovice, 11.–14. 5.

První ročník Národního potravinářského veletrhu s prezentací a prode-
jem českých potravin a nápojů se koná pod záštitou ministra zeměděl-
ství, Potravinářské komory a Agrární komory. Probíhá paralelně s veletr-
hem Hobby. V expozici Fondu se představí výrobci kvalitních potravin 
Klasa a Regionální potravina.

Naše pole, Nabočany u Chrudimi, 13.–14. 6.

Zemědělská výstava navazuje na tradici polních dnů v Chrudimi. Jde 
o přehlídku polních pokusů odrůd, ochrany a výživy rostlin a zemědělské 
techniky. Na dvoudenní akci bude kromě výstavních ploch k vidění 
i komentované předvádění zemědělské techniky.

Země Živitelka, České Budějovice, 24.–29. 8.

49. ročník akce na výstavišti v Českých Budějovicích má podtitul Na 
cestě k udržitelnosti a zaměřuje se například na obnovu a rozvoj venko-
va, rostlinnou a živočišnou výrobu nebo lesní a vodní hospodářství. Fond 
bude mít společnou expozici s držiteli značek Klasa a Regionální potravi-
na, vedle toho proběhne prezentace projektu Regionální potravina 
s doprovodným programem.

Zahrada Čech, Litoměřice, 8.–13. 9.

Podzimní veletrh patří mezi největší svého druhu a zaměřuje se hlavně 
na zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody. Nabíd-
ne tradiční prodejní sortiment od sazenic, ovocných i okrasných stromků 
po zahradní techniku. V plánu je bohatý doprovodný program.

Den Zemědělce, Kámen, 13.–14. 9.

Den Zemědělce je v současnosti nejnavštěvovanější polní výstavou, jejíž 
doménou je aktivní předvádění zemědělských strojů a technologií 
v praktických podmínkách. Je možné si prohlédnout nejnovější techniku 
od předních tuzemských i zahraničních firem. Součástí výstavy je rovněž 
doprovodný program.

Podzimní Flora, Olomouc, 5.–8. 10.

Na Floře Olomouc se představí nejlepší tuzemští pěstitelé zeleniny 
a ovoce. Jejich produkty doplní festival gastronomie a nápojů Olima, 
podzimní zahradnické trhy, Flora košt či projekt Rozkvetlé památky. Na 
společné expozici SZIF budou zastoupeni výrobci kvalitních potravin, 
zejména držitelé Klasy a Regionální potraviny.

Podzimní zemědělec, Lysá nad Labem, 5.–8. 10.

Podzimní etapa výstavy Zemědělec se zaměřuje hlavně na hospodářská 
zvířata, zemědělskou techniku a zahrádkáře. Součástí výstavy je dopro-
vodný program, budou zde mimo jiné probíhat Středočeské dožínky.

Anuga, Kolín nad Rýnem, 7.–11. 10.

Anuga, největší veletrh potravin a nápojů na světě, sdružuje největší 
mezinárodní průmyslovou komunitu. Veletrh s více než stoletou tradicí 
zaujme svou rozlohou, vysokou úrovní a rozmanitostí výrobků. Na expo-
zici Fondu se představí výrobci oceněni značkou Regionální potravina 
a Klasa.
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AKTUALITY SZIFU
text a foto: redakce, archiv SZIF

Podání jednotné žádosti je znovu 
za dveřmi. Mimo jiné to znamená, 
že se přibližuje i doba, kdy budou 
moci žadatelé začít pracovat 
s daty ze systému AMS.

 

Monitoring zemědělských ploch 
prostřednictvím družic, jak zní 
český ekvivalent k AMS, umožňuje 
ověřit způsobilost podaných 
žádostí o dotace pro všechna opat-
ření na plochu v rámci jednotné 
žádosti. Systém AMS přinese 
Fondu i žadatelům informace, zda 
byly na pozemku uskutečněny 
deklarované zemědělské aktivity, 
k jejichž plnění se klient v žádosti 
zavázal. Z tohoto důvodu budou 
služby AMS dostupné až po zahá-
jení těchto aktivit, nejdříve 
v květnu či červnu letošního roku.

Systém AMS dokáže monitorovat 
podmínky, které se projevují na 
zemském povrchu plošně. Pro 
začátek se jedná o zemědělské 
obhospodařování, ověření deklaro-
vané kultury a plodiny, termín 

provedení seče, pastvy a zakázané 
operace. I tato technologie má 
přirozeně své limity, proto kupří-
kladu nebude počítat zvířata na 
pastvě nebo vyhodnocovat dávku 
hnojiva. V rámci dalšího rozvoje se 
však uvažuje o detekci termínu 
sklizně, období pěstování meziplo-
din nebo určení období s holou 
půdou.

Testování napříč Evropou
Vyhodnocování dat z družic probí-
há skrze poloautomatizované 
procesy, které byly pečlivě vyzkou-
šeny a posléze zhodnoceny jako 
úspěšné v uplynulých letech na 
několika výzkumných projektech 
realizovaných napříč Evropou. 
Odborníci Fondu se opakovaně 
účastnili těchto testovacích aktivit, 
tudíž mají bohaté zkušenosti.

„Aktivně jsme se podíleli na spolu-
práci s organizacemi a institucemi 
typu Gisat, Evropská kosmická agen-
tura, Katolická univerzita v Lovani 
a přirozeně s platebními agenturami 
členských států Evropské unie, které 
se podílely na projektech jako 
Sen4CAP nebo DROMAS. Naše 
zkušenosti ukazují, že prostřednic-
tvím družicového monitoringu je 
dosahováno vysoké přesnosti, proto 
je vhodné využít tuto technologii pro 
efektivní administraci zemědělských 
dotací,“ uvedl Jakub Veverka, vedoucí 
Oddělení rizikové analýzy a řízení 
kontrol DPZ a jeden z klíčových 
odborníků na monitoring ve Fondu.

Z pohledu žadatelů bude i nadále 
klíčovým komunikačním kanálem 
Portál farmáře SZIF, skrze nějž se 
budou přihlašovat do zbrusu nového 
Portálu AMS. V něm naleznou 
přehled všech dílů půdních bloků 
a související seznam opatření, k tomu 
navázanou časovou osu se všemi 
důležitými termíny, výsledky monito-
ringu v podobě semaforu a užitečná 
družicová data pro vlastní potřebu.

V současné době s vybranými 
žadateli prověřujeme plnou funkč-
nost portálu. „Děkujeme všem 
klientům, kteří se aktivně zapojili. 

Získané poznatky postupně vyhod-
nocujeme a na jejich základě 
vylepšíme kupříkladu přehlednost 
scoreboardu, tedy elektronické 
nástěnky,“ dodal Veverka.

Nutno zdůraznit, že v samotném 
procesu podání žádosti se z pohle-
du žadatelů nic nezmění. Momentál-
ně není nutné, aby se na spuštění 
systému AMS jakkoliv připravovali. 
Detailní představení systému a s ním 
spojená školení budou probíhat 
po podání jednotné žádosti. To platí 
i pro mobilní aplikaci na pořizování 
geotagovaných fotografií, kterou 

Fond poskytne žadatelům zdarma. 
Aktuální informace se budou i nadále 
objevovat na webových stránkách 
Fondu a v Newsletteru SZIF.

Rovněž je třeba upozornit, že 
výhledově by si všichni žadatelé 
o dotace měli zřídit libovolnou 
formu Identity občana – například 
bankovní identitu. Trend z hledis-
ka státní i veřejné správy totiž 
směřuje k postupné digitalizaci 
a elektronizaci služeb, což se bude 
v budoucnu týkat i přihlašování do 
Portálu AMS. 

Generální ředitel Fondu Petr Dlouhý, který do funkce nastou-
pil na konci loňského prosince, poskytl v lednu rozhovor pro 
TV Zemědělec. Představil v něm mimo jiné své vize a zmínil 
také chystaný systém monitoringu AMS. V druhém, únoro-
vém rozhovoru pro server iRozhlas odpovídal především na 
otázky spojené s problematikou střetu zájmů a možnými 
soudními spory.

Na potravinářském a zemědělském veletrhu Grüne Woche v Berlí-
ně jsme prezentovali oceněné potraviny značek Klasa a Regionální 
potravina od jedenácti výrobců. Tradiční akce se zaměřuje na 
odborníky i širokou veřejnost, v letošním roce probíhala od 20. do 
29. ledna. Na zahájení nechyběl ani generální ředitel Fondu Petr 
Dlouhý a ministr zemědělství Zdeněk Nekula, celkem letos veletrh 
navštívilo na 300 tisíc lidí.

Další ročník soutěže na podporu kvalitních potravin „Stříhejte 
kolem dokola“ tentokrát proběhl od 10. 10. 2022 do 8. 1. 2023. 
Během třinácti herních týdnů dorazilo celkem 132 692 platných 
herních karet, spotřebitelé nakoupili téměř čtyři miliony potra-
vin s logem kvality. Nejčastěji vystřihovaným logem byla stejně 
jako v minulých ročnících Klasa (1 144 214). Novinkou v letošním 
roce bylo zapojení soutěžních týmů, jejich celkový počet přesáhl 
pět set.

https://tvzemedelec.cz/videa/predstaveni-generalniho-reditele-statniho-zemedelskeho-intervencniho-fondu/
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zemedelsky-fond-stret-zajmu-andrej-babis-dotace-agrofert-novy-reditel_2302151315_tec
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připravila: Redakce 

Chystáme:

Vybrané akce Celostátní sítě pro venkov ( více na www.szif.cz/cs/venkov a na Regionálních odborech, 
termíny se ještě mohou měnit):

RO Hradec Králové, 9. 3., seminář Zkušenosti aktérů agrárního sektoru z realizace politiky rozvoje    
       venkova…
RO České Budějovice, 9. 3., seminář Odborné agrární a potravinářské fórum Jihočeského kraje
RO Praha, 16. 3., seminář Vesnice roku 2023
RO Brno, 21. 3., seminář Udržitelné hospodaření a precizní zemědělství – sdílení zkušeností 
RO Olomouc, 23. 3., webinář Jednotná žádost (online)
RO Opava, 23.–27. 3., exkurze Farm to Fork – na pozvání do Lotyšska
RO Opava, 29. 3., Seminář k příjmu Jednotné žádosti 2023
RO Hradec Králové, 30.–31. 3., exkurze Spolupráce a sdílení dobré praxe v oblasti SCLLD
RO Olomouc, 5. 4., seminář Jednotná žádost
RO České Budějovice, 11.–13. 4., 7 × seminář Dotační možnosti v agrárním sektoru v rámci SP SZP     
       2023–2027 (v každém okrese Jihočeského kraje)
RO České Budějovice, 11.–14. 4., 4 × seminář Dotační možnosti v agrárním sektoru v rámci SP SZP                        
       2023–2027 (v každém okrese Plzeňského kraje)
RO Brno, 12.–13. 4., SMART – Možnosti podpor pro neziskové organizace působící ve venkovském   
       prostoru

Národní dotace: 

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2023
Program 9.F.m. Demonstrační farmy – 1.–31. 3.

Konečný termín příjmu žádostí o dotaci pro rok 2023
Program 15 Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků – 31. 3.

Příjem žádostí o dotaci pro rok 2023 a zároveň i dokladů prokazujících nárok na dotaci 
Program 17 Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů – 1. 4.–2. 5.

lidí sleduje facebookový profil Fondu

přístupů zaznamenal web szif.cz za letošní leden

tiskových zpráv vydal Fond v loňském roce

uživatelů dostává informaci o vydání Newsletteru
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