Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov v první
polovině roku 2022 v NUTS 2 Jihovýchod

Seminář s exkurzí „Zakládání, správa a údržba krajinných prvků s využitím
komplexních pozemkových úprav“
1. 4. 2022
První ze seminářů a exkurzí v rámci cyklu Výměna
zkušeností s využitím komplexních pozemkových
úprav (KPÚ) a uplatněním agroenvironmentálních
a klimatických opatření v krajině započal v Šardicích
v Ekocentru pro informace a poradenství.
Akreditovaný poradce doc. Dr. Ing. Petr Marada se
ve své prezentaci věnoval krajinným prvkům, jejich
významu, postupům zakládání i následné péči a
údržbě; způsobům financování včetně souvisejících
dotačních
titulů.
V dopoledním
bloku
bylo
akcentováno,
jak
důležité
jsou
osvěta
a
informovanost před samotnou realizací pozemkových
úprav. Zástupci místní akční skupiny (MAS) se poté
věnovali zapojení veřejnosti do procesu KPÚ, roli
MAS a možnostem spolupráce v procesu provádění
KPÚ (krajinné plánování, jeho facilitace a jiné).
Po obědě následovala praktická část v terénu, kde byly představeny opatření pro retenci a akumulaci
vody v zemědělské krajině, opatření proti vodní a větrné erozi a demonstrace poskytovaných
ekosystémových funkční a služeb.

2x webinář „Jednotná žádost 2022“
11. 4. 2022; 12. 4. 2022
Tradiční akce pro zemědělskou veřejnost se v letošním roce realizovala v online prostředí formou
webinářů. Prezentujícími byli zaměstnanci Státního zemědělského intervenčního fondu Regionálního
odboru Brno, kteří provedli účastníky novinkami, změnami a podmínkami dotací pro letošní rok.
Upozornili také na nejčastější chyby, na co si dát pozor při podání Jednotné žádosti, odkázali na
důležité informační zdroje a kontakty.

Seminář s exkurzí „Realizace biopásů a ochrany čejky chocholaté“
14. 4. 2022
Druhý seminář s exkurzí z cyklu Výměna zkušeností s využitím komplexních pozemkových úprav
a uplatněním agroenvironmentálních a klimatických opatření v krajině. Dopolední teoretická část se
zaměřovala na význam dotčených opatření, jejich minulost i budoucnost v období Společné zemědělské
politiky 2023+. Byly předány zkušenosti s přípravou půdy, setím, péčí o založený porost, následnou
údržbou, zapravováním posklizňových zbytků a dodržováním podmínek opatření, včetně způsobů
financování.

Odpoledne účastníci vyrazili do terénu na demonstrační ekofarmu Petra Marady. Ekofarma je vítězem
evropské soutěže projektů Rural Inspiration Awards 2020 v kategorii Adaptace na klimatickou změnu.
Více se o vítězném projektu lze dočíst na odkaze zde:
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/project/attachments/ria_2020_gp_cz_ecofarma_6.pdf

„Kulatý stůl – udržitelné zemědělství s vazbou na krátké dodavatelské
řetězce“
25. 4. 2022
Kulatý stůl je jednou z aktivit Tematické pracovní skupiny „Krátké dodavatelské řetězce a komunitou
podporované zemědělství“ (TPS). Organizačně jsou aktivity TPS zajišťovány Celostátní sítí pro venkov
(CSV), Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), regionální odbor Brno.
Setkání zemědělských odborníků se uskutečnilo na Státním zemědělském intervenčním fondu v Praze.
Cílem setkání byla výměna zkušeností s krátkými dodavatelskými řetězci; sběr informací; náměty,
které by přispěly k rozvoji krátkých dodavatelských řetězců v České republice z pohledu udržitelného
zemědělství;
možnosti
různých
forem
nabídky;
možnosti
nebo
limity
propojení
producenta/výrobce/odběratele. Získané zkušenosti budou podkladem pro zpracování analýzy, která
bude dalším z výstupů TPS.

Dvoudenní exkurze „Venkov nás inspiruje - příklady spolupráce a dobré
praxe“
27. – 28. 4. 2022
Exkurze se uskutečnila v Kraji Vysočina a odstartovala na zámku ve Žďáru nad Sázavou, kde byly
tématem nástroje obnovy lesa s ukázkou spolupráce soukromého, veřejného a neziskového sektoru.
Poté účastníci pokračovali na mléčnou farmu v Hodicích, kde byly prezentovány některé z investic do
zemědělského podniku, např. rekonstrukce dojírny, a bylo pohovořeno o místním hospodaření. Další
inspirativní zastávkou byla obec Třeštice, vítěz Oranžové stuhy v roce 2019 v celostátním hodnocení.
Pan starosta Martin Kodys představil obec, spolupráci s místními podnikateli a prezentoval spolkový
život a realizované projekty v obci.
Druhý den byl představen Třeštický mlýn, kde byli účastníci ubytováni, a rodinná farma Hofhanzlových.
Účastníci se dozvěděli informace o začátcích podnikání, fungování a aktivitách farmy, projektech
realizovaných z Programu rozvoje venkova (PRV) 2014–2020, např. investice do vybavení penzionu,
nákup techniky, realizace haly na skladování sena aj. Po obědě proběhla diskuze mezi účastníky
a závěrem následovaly informace o aktivitách Celostátní sítě pro venkov.

Seminář s exkurzí „Realizace faremního odbytu masa a masných výrobků“
3. 5. 2022
Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS Brána Vysočiny pořádala seminář s cílem sdílet
zkušenosti, propojit mezi sebou realizátory dobrých projektů (farmáře, podnikatele, řezníky apod.)
a motivovat ke spolupráci mezi účastníky dodavatelského řetězce.
Zpracování masa na farmě, spolupráce zemědělců (chovatelů hospodářských zvířat) a zpracovatelů
(řezníci, zpracovatelé masa apod.) jsou možnosti jak rozvíjet farmu a lépe zpeněžit produkci. Účelem
akce bylo ukázat účastníkům přímo v praxi možnosti zpracování masa v malých a větších podmínkách,
propojit producenty základní suroviny (zemědělce) a zpracovatele (řezníky, zpracovatele masa)
a nastartovat tak proces vzniku nových podnikatelských možností. Akce vytvořila prostor pro setkání
a diskusi, umožnila vzájemnou výměnu názorů mezi jednotlivými účastníky; přispěla k vytváření
podmínek k rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů.

Seminář s exkurzí „Extenzivní ovocné sady a solitérní stromy v zemědělské
krajině - zakládání, následná péče a údržba“
6. 5. 2022
Třetí aktivita z cyklu Výměna zkušeností s využitím komplexních pozemkových úprav a uplatněním
agroenvironmentálních a klimatických opatření v krajině. Tentokrát byl program zaměřen na extenzivní
sady a solitérní stromy v zemědělské krajině, význam krajinných prvků pro adaptaci krajiny na
klimatickou změnu a biodiverzitu, postupy zakládání, následné péče a údržby, způsob financování
a využití výsledků pozemkových úprav v zemědělské krajině.
Zástupci z MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s., dále pohovořili o zapojení veřejnosti do procesu
realizace výsadeb, úloze MAS v oblasti podpory výsadeb a následné správě krajinných prvků či finanční
podpoře ozeleňování, evropských dotačních fondů. Současně byl zmíněn odkaz na zajímavou Příručku
pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska, kterou lze stáhnout v elektronické
podobě zde:
https://www.milionstromu.cz/images/dokumenty/Prirucka_ovoce_ver24-10-2016.pdf
Příručka vznikla na podkladě standardů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR především pro potřeby
Místních akčních skupin ČR. Odpoledne následoval program v terénu s demonstrací dílčích opatření,
prvků v krajině.

Konference „Aktualizace metodického návodu k provádění pozemkových
úprav a novelizovaná legislativa“
17. 5. 2022
Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy, z. s.,
Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy v. v. i, MENDELU v Brně a Státním pozemkovým
úřadem pořádala konferenci, na které byl prezentován význam pozemkových úprav (PÚ) a byla
vysvětlena potřeba v PÚ nadále pokračovat.
Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových nástrojů pro rozvoj venkova. Při realizaci plánu společných
zařízení lze čerpat podpory z Evropských zdrojů – Program rozvoje venkova 2014-2020, opatření M04
Investice do hmotného majetku, operace 4.3.1 Pozemkové úpravy.
Přednášející účastníkům přiblížily zásadní význam PÚ, zejména z pohledu realizace technických
opatření, vedoucích k zadržení vody v krajině, řešení vodní a větrné eroze, možnosti řešení výstavby
závlahových soustav prostřednictvím PÚ; možnosti řešení vodohospodářských opatření na zmírnění
následků změn klimatu z pohledu legislativy.

Prezentace přínosu a možností PÚ byla zaměřena na změny v hospodaření na ZPF v oblastech
postiženým suchem. Konference přispěla k lepší orientaci při přípravě i následné realizaci PÚ;
k efektivnějšímu využití PÚ. Byly sdíleny informace o možnostech využití PÚ, které vytvářejí příznivé
podmínky pro racionalizaci zemědělské výroby, přispívají k ochraně a tvorbě zemědělské krajiny a také
zlepšují hospodaření s vodou v krajině.
Prezentace z konference byly zveřejněny na stránkách SZIF (v dolní části KE STAŽENÍ – 2022 Aktualizace metodického návodu k provádění pozemkových úprav a novelizovaná legislativa):
https://www.szif.cz/cs/szif-ro-br

Seminář s exkurzí „Zatravňování orné půdy a zatravňování
soustředěného odtoku jako účinné protierozní opatření“

drah

20. 5. 2022
Závěrečný seminář s exkurzí z cyklu Výměna zkušeností s využitím komplexních pozemkových úprav
a uplatněním agroenvironmentálních a klimatických opatření v krajině. Hlavním tématem tentokrát bylo
zatravňování zemědělské půdy, postupy zakládání,
následné
péče
a
údržby
zatravněných
a ozeleněných drah soustředěného odtoku. Byl
prezentován význam opatření s ohledem na
ochranu půdy a adaptaci krajiny na klimatickou
změnu, způsob financování, využití pozemkových
úprav a jejich výsledků v ochraně půdy a obnově
hydrologického režimu v zemědělské krajině.
Dopolední
program
doplnili
zástupci
z MAS
Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s., kteří zmínili
zapojení veřejnosti do procesu ozeleňování obcí,
správu zelené infrastruktury, aktivity MAS v oblasti
podpory nákupu zemědělské techniky a jiných
investic z Programu rozvoje venkova 2014–2020.
Po obědě se účastníci přesunuli do terénu, kde
mohli vidět realizaci těchto opatření v praxi, jejich
funkce, pozitivní dopady do krajiny aj.

Dvoudenní seminář „Workcampy s vazbou na agroturistiku“
Cyklus: Dovednosti pro rozvoj venkova
1. – 3. 6. 2022
Celostátní síť pro venkov (CSV) připravila ve
spolupráci s partnerem Centrum pro komunitní
práci střední Morava akci „Workcampy s vazbou
na agroturistiku; cyklus: Dovednosti pro rozvoj
venkova“.
Dvou a půl denní akce byla realizovaná pro místní
akční skupiny, zemědělce, neziskové organizace,
samosprávu a další subjekty zapojené do
implementace Komunitně vedeného místního
rozvoje.
V rámci akce byl realizován workshop a exkurze.
Akce byla určena pro budoucí pořadatele
workcampů,
jako
nástroje
pro
zapojení
dobrovolníků do rozvoje venkovských oblastí. Do
programu byly zařazeny úspěšné projekty
realizované s podporou evropských zdrojů –
Programu rozvoje venkova 2014–2020. Ukázka jiných postupů a typů aktivit byla motivací k novým
možnostem uplatnění PRV a dalších podpor (ERASMUS, dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí),
pro rozvoj regionů a aktivizaci lidí venkovského prostoru. Akce vytvořila prostor pro setkání a diskusi
k této problematice, umožnila vzájemnou výměnu názorů mezi účastníky.
Workcamp je označení pro dobrovolnický projekt, během kterého spolu pracuje a tráví volný čas
skupina dobrovolníků. Organizování workcampů je v českých podmínkách zatím pro odbornou
zemědělskou veřejnost neznámou a nepříliš využívanou aktivitou.
Prezentace z workcampu byly zveřejněny na stránkách SZIF (v dolní části KE STAŽENÍ – 2022 Workcampy s vazbou na agroturistiku):
https://www.szif.cz/cs/szif-ro-br

Tuzemská „Exkurze pro zájemce o uplatnění v zemědělském sektoru“
10. – 11. 6. 2022
Cílem exkurze bylo přiblížení zemědělských
podniků mladé generaci a zábavnou formou
představit zemědělství žákům, kteří se rozhodují
o svém budoucím zaměstnání/ studijním oboru.
V rámci navštívených podniků byly prezentovány
příklady
úspěšných
projektů
realizovaných
z Programu rozvoje venkova 2014–2020 a přínos
pro zemědělské/zpracovatelské subjekty. První
zastávka byla věnována lesnímu hospodářství na
pozemcích Klášteru Želiv, s. r. o., kde byla
připravena i praktická část a ukázky výsadby,
stahování klestu aj. Po obědě následovala
exkurze na rodinné farmě Mošnových ve
Vystrkově, prohlídka a informace o hospodářství,
prezentace projektu PRV 2014–2020 - pořízení
dojícího robota, rekonstrukce krmného stolu,
pořízení propojovací hadice - a farmářky

odpovídaly na dotazy, které účastníky zajímaly. První den byla exkurze zakončena na Školním statku
v Humpolci, který spolu s Českou zemědělskou akademií fungují jako centrum zemědělského
vzdělávání v regionu. Prostory statku se neustále modernizují, a to i díky Programu rozvoje venkova
2014–2020.
Druhý den se účastníci vydali na exkurzi do Zemědělského obchodního družstva Hořice. Zde
se dozvěděli spoustu zajímavých informaci o rostlinné výrobě (2320 ha orná půda, 530 ha travní
porosty), živočišné výrobě (výroba mléka, odchov telat, výkrm skotu, prasata na výkrm), včetně
realizace ostatních služeb jako např. pořez dřeva na stacionárním katru či práce traktorbagrem.
Po obědě byla exkurze zakončena v Rodinném pivovaru Bernard, a. s. - příkladu poctivého českého
řemesla, propojení moderních technologií a tradičních postupů s prohlídkou nového návštěvnického
centra Rodinného pivovaru.

Propagační akce „Gastronomický festival v Habrech - 6. ročník“
11. 6. 2022
Po covidové pauze jsme měli možnost se opět zúčastnit
Gastronomického festivalu v Habrech, který vznikl z
iniciativy starostů obcí sdružených ve Svazku obcí
Haberska. Jedním z cílů akce je prezentace regionální
kuchyně, která využívá místních surovin. Smyslem
festivalu je podpora kvalitních regionálních farmářů a
výrobců,
podpora
distribuce
potravin
od
zemědělce/prvovýrobce
směrem
ke
spotřebiteli,
seznámení veřejnosti s regionálními farmáři/výrobci.
Součástí celého Gastrofestivalu byly farmářské trhy
certifikovaných regionálních výrobců a v rámci akce
probíhal po celý den bohatý kulturní a doprovodný
program.
Přímo v dění festivalu byl umístěn prostorný stánek
CSV/PRV s propagačními/informačními materiály SZIF/CSV/PRV/MAS. Stánek doplňoval prostor
s vystavením projektů realizovaných v dotčeném území v rámci Programu rozvoje venkova 2014–2020
v rámci opatření M19 LEADER.

Informační materiál „Analýza podmínek sociálního zemědělství v ČR“
Cílem analýzy bylo zmapovat aktivity jednotlivých aktérů venkovského prostoru (veřejná správa,
zemědělci, akademici, ostatní sociální organizace), kteří naplňují principy sociálního zemědělství nebo
přispívají k jejich zavádění do praxe. Analýza podrobněji popisuje stávající formu sociálního
zemědělství a současnou praxi v České republice, srovnává přednosti tohoto konceptu, ale
také identifikuje překážky, které musí sociální zemědělství aktuálně překonávat.
V současné době je k dispozici celá řada odborných publikací na téma sociální podnik, sociální služby
a zemědělství, ale zemědělství je v nich řešeno spíše jako doplňková činnost. I z tohoto důvodu je
„Analýza sociálního zemědělství v podmínkách ČR“ primárně zaměřena na zemědělce a možnosti
multifunkčního zemědělství v rámci sociální práce a s tím souvisejících činností.
Analýza vyhodnocuje silné a slabé stránky sociálního zemědělství a předkládá inspirativní možnosti
spolupráce sociálních farem s poskytovateli sociálních služeb, akademiky, spolky a organizacemi
zaměřenými na sociální podnikání, s krajskou samosprávou, zemědělskými organizacemi,
Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Národní sítí místních akčních
skupin. V neposlední řadě jsou zde uvedeny návrhy možných finančních podpor z národních
i evropských zdrojů.

Analýza je jedním z výstupů Tematické pracovní skupiny „Sociální zemědělství – návrh systému
opatření pro podmínky ČR“. Organizačně byly aktivity TPS zajišťovány Celostátní sítí pro venkov,
Státním zemědělským intervenčním fondem, regionální odbor Brno.
Analýza zveřejněna na stránkách SZIF: Analýza ke stažení (szif.cz)

Zpracovaly: Ing. Dagmar Adámková, Ing. Lucie Sýsová
Dne: 30. 6. 2022

