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Vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou 2. vydání 
Zpravodaje Celostátní sítě pro 
venkov, ve kterém se dozvíte mnoho 
zajímavých informací o akcích, 
které Celostátní síť pro venkov 
pořádala v roce 2019 a o tom, co pro 
vás chystá v roce 2020. Prozradíme 
vám také, kde najdete inspirativní 
příklady dobré praxe projektů 
realizovaných za finanční podpory 
Programu rozvoje venkova, 
představíme vám tematické 
pracovní skupiny zřízené Celostátní 
sítí pro venkov, historii soutěže 
Vesnice roku a mnoho dalšího.

Přejeme vám příjemné čtení 
druhého čísla časopisu Zpravodaj 
Celostátní sítě pro venkov.

Kolektiv autorů
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Tematické pracovní skupiny jsou důležitým 
spojujícím článkem a „moderátorem“ 
pracovních setkávání zástupců odborných 
institucí, státní správy, samosprávy, vysokých 
škol, vědeckých ústavů, odborné zemědělské 
veřejnosti a neziskových organizací z různých 
koutů republiky. Současně se v rámci TPS 
šíří informace k aplikaci opatření PRV, která 
mohou sloužit jako podpůrný ekonomický 
nástroj v rozvoji šetrného zemědělství 
na venkově. TPS jsou zřizovány v délce 
trvání jako víceleté a jejich zaměření, 
činnost a konkrétní náplň je řešena v rámci 
regionálních plánů Sítě příslušných 
regionálních odborů Státního zemědělského 
intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) či 
v rámci plánu na národní úrovni. TPS 
zahrnují partnerské organizace a subjekty, 
jejichž činnost souvisí s danou problematikou 
a také organizace a subjekty, které se chtějí 
podílet na řešení konkrétní problematiky 
udržitelného rozvoje venkovských oblastí.

Ovocné stromy v krajině s vazbou 
na místní trhy a krátké dodavatelské 
řetězce

Tematická pracovní skupina, která vznikla 
v roce 2017, kromě řešení konkrétních 
problémů klimatických, krajinářských, 
půdoochranných a sociálních s vazbou na 
udržitelné zemědělství, byla též zaměřena 
na podporu komunitně vedeného místního 

rozvoje a zabezpečení cílené, efektivní 
a koordinované propagace výsledků 
Programu rozvoje venkova 2014–2020.
Tato TPS byla důležitým spojujícím 
článkem a moderátorem pracovních setkání 
zástupců odborných institucí, státní správy, 
samosprávy, vysokých škol, vědeckých 
ústavů, odborné zemědělské veřejnosti 
a neziskových organizací z různých koutů 
republiky. Současně se v rámci aktivit 
TPS sdílely informace k aplikaci opatření 
PRV, která mohou sloužit jako podpůrný 
ekonomický nástroj v rozvoji šetrného 
zemědělství na venkově. Jedná se například 
o operace 4. 2. 1 Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů, 4. 3. 1 Pozemkové 
úpravy, 10. 1. 1 Integrovaná produkce ovoce, 
11. 2. 3 Zachování postupů ekologického 
zemědělství – ovocné sady a 16. 4. 1 
Horizontální a vertikální spolupráce mezi 
účastníky krátkých dodavatelských řetězců 
a místních trhů. Ukázala, jak je možno 
prostřednictvím PRV přispět k podpoře 
myšlenky využití ovocných stromů pro 
zlepšení krajiny prostřednictvím operace 
19. 2. 1 Podpora provádění operací v rámci 
místní rozvojové strategie.
Kromě odborných seminářů, exkurzí jak 
tuzemských, tak zahraničních, prezentace 
v rámci Země živitelky či Konference 
VENKOV, připravila TPS i několik 
informačních materiálů, které si můžete 
on-line prohlédnout a využít.

Představení 
tematických pracovních skupin
Text: Kolektiv autorů, foto: archiv CSV

Tematické pracovní skupiny (dále jen „TPS“) jsou skupiny, které jsou zřizované 
Celostátní sítí pro venkov (dále jen „CSV“ nebo „Síť“) na celorepublikové i regionální 
úrovni. Důvodem jejich vzniku je potřeba smysluplného rozvoje českého venkova 
a zemědělství. Kromě řešení klimatické, krajinářské, půdoochranné a sociální 
problematiky s vazbou na udržitelné zemědělství jsou činnosti TPS také zaměřeny 
na podporu komunitně vedeného místního rozvoje a zabezpečení cílené, efektivní 
a koordinované propagace výsledků Programu rozvoje venkova v období 2014–2020 
(dále jen „PRV“).
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TPS pro veřejnost připravila 3 videopořady:

Součástí brožury jsou metodické 
a pracovní listy s názvem „Živá zahrada pro 
ZŠ a SŠ“, neváhejte je využít pro výuku! Stejně 
tak můžete využít k osvětě plakáty, které jsou 
součástí příručky.

Sociální zemědělství - návrh systému 
opatření pro podmínky České republiky

Na sklonku roku 2017 byla Celostátní sítí pro 
venkov, Regionálním odborem SZIF v Brně, 
zřízena TPS, jejímž cílem je řešit návrhy 
systémů opatření vhodných pro českou praxi, 
která budou podporovat sociální zemědělství 
a propagovat ho.
Získané výstupy TPS budou využity 
pro aplikaci cílených finančních podpor 
a opatření sociálního zemědělství v ČR. TPS 
současně sdílí příklady dobré a špatné praxe 
při rozvoji šetrného zemědělství na venkově 
a poskytuje podmínky pro sladění výstupů, 
které řeší danou problematiku z různých 
pohledů.
Činnost TPS odstartovala spolupráci mezi 
Školním statkem Humpolec a Domovem 
Jeřabina v oblasti sociálního zemědělství. 
Spolupráce spočívá v tom, že na školní statek 
dochází dle potřeby klienti Domova Jeřabina 

vykonávat drobné manuální zemědělské 
práce. Zároveň TPS také realizovala odborné 
workshopy a exkurze - opět jak tuzemské, 
tak zahraniční. Členové TPS také na Národní 
konferenci Venkov 2019 zajišťovali úvodní 
příspěvek k tématům konference „Rozvoj 
sociálního zemědělství v ČR“ a současně 
zajistili moderování i některé z příspěvků 
v rámci Pracovní skupiny III. Sociální 
zemědělství.

Krátké dodavatelské řetězce 
a komunitou podporované zemědělství

V roce 2020 je v plánu zahájit činnost TPS, 
zaměřenou na krátké dodavatelské řetězce 
(dále jen „KDŘ) a komunitou podporované 
zemědělství (dále jen „KPZe“). Cílem TPS 
je poskytnout komunikační platformu 
zájemcům o problematiku KDŘ a KPZe. 
V rámci činnosti prezentovat na konkrétních 
příkladech úspěšně fungující distribuční 
systémy KDŘ a KPZe v podmínkách ČR; sdílet 
zkušenosti úspěšné partnerské spolupráce; 
souhrnně zpracovat rizika a limity (SWOT 
analýza), které negativně ovlivňují KDŘ 
a KPZe a které jsou důvodem doposud 
malého zájmu o čerpání finančních podpor 
z některých operací Programu rozvoje 
venkova 2014–2020. V rámci svých aktivit 
TPS podpoří aplikaci a bude šířit informace 
k opatřením PRV, která mohou napomoci 
využívání výstupů tohoto programu. Jedná se 
zejména o operace: 4. 2. 1 Zpracování a uvádění 
na trh zemědělských produktů; 16. 4. 1 
Horizontální a vertikální spolupráce mezi 
účastníky krátkých dodavatelských řetězců 
a místních trhů; 19. 2. 1 Provádění operací 
v rámci komunitně vedeného místního 
rozvoje; 19. 3. 1 Příprava a provádění činností 
spolupráce místní akční skupiny.  
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A také 
Praktickou 
příručku 
Ovocné 
stromy pro 
krajinu

https://www.youtube.com/watch?v=KdKcbprjBy4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-gKVpXw5v18&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LPeVWBb0Sbo&feature=youtu.be
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F1490946123359%2F1571129977254.pdf
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Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu 
venkova v roce 1995 pod názvem „Soutěž 
o nejzdařilejší program obnovy vesnice“. 
Od roku 1996 je dalším z vyhlašovatelů 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz 
měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství 
se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007. 
Spoluvyhlašovateli soutěže se postupně 
staly Ministerstvo životního prostředí, 
Ministerstvo kultury, dále se připojily také 

Sdružení místních samospráv ČR, Kancelář 
prezidenta republiky, Společnost pro zahradní 
a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků 
a informačních pracovníků, Asociace krajů ČR.

Vítěz celostátního kola soutěže postupuje 
do soutěže Evropská cena obnovy vesnice. 
Tuto soutěž vyhlašuje Evropská pracovní 
společnosti pro rozvoj venkova a obnovu 
vesnice (Europäische Arbeitsgeselschaft 

Soutěž Vesnice roku 
oslavila v letošním roce

25. narozeniny
Text: PaedDr. Věra Libichová (výkonná tajemnice SPOV ČR), foto: www.vesniceroku.cz

Nejvýraznější akcí Spolku pro obnovu venkova ČR (dále jen „SPOV“) je soutěž Vesnice 
roku. Cílem této soutěže v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele 
venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost 
uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam 
venkova.

Pokud máte o sociální zemědělství zájem, prohlédněte si Příručku pro 
zemědělce a veřejnou správu v oblasti podpory a realizace sociálního 
zemědělství v ČR, kterou TPS připravila a je ke zhlédnutí zde:

Lipová

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fcsv%2Ftps%2F1513178153662%2F1548835435833.pdf
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Landentwicklung und Dorferneuerung 
ARGE) ve dvouletém intervalu.
Soutěž je každoročně vyhlašována na jarním 
Dnu malých obcí v Praze, který se letos 
uskutečnil 19. února.

Pro motivaci obcí přihlásit se do soutěže byly 
připraveny semináře, které se konaly v březnu. 
Motivační seminář v Jihomoravském kraji se 
uskutečnil v obci Hrušky, v Ústeckém kraji 
v obci Kytlice, v Královehradeckém kraji v obci 
Stěžerách a v neposlední řadě v Olomouckém 
kraji v obci Šumvaldu.

Další motivační semináře pod názvem „Cesta 
za stuhou“ se uskutečnily ve spolupráci SPOV 
a CSV, a to ve třech krajích: v Jihočeském 
kraji v obci Pištín, v Plzeňském kraji v obci 
Třemošná a ve Středočeském kraji v obci 
Cítov. Celkem 206 obcí ze všech krajů České 
republiky se přihlásilo do pětadvacátého 
ročníku soutěže Vesnice roku v Programu 
obnovy venkova.

Soutěž Vesnice roku již objevila mnoho 
originálních nápadů a postrčila invenci 
našeho venkova. Pomohla najít starostům 
obcí ty pravé místní nadšence, na které 
se mohou obrátit při realizaci obecních 
záměrů, ale i nejztřeštěnějších nápadů. A o ty 
v poměřování obcí samozřejmě jde. Vždyť 
ti, kteří se umí společně radovat, jistě umí 
i společně pracovat.
Právem si náš obdiv a poděkování zaslouží 
všechny obce, jejich starostové, zastupitelé 
a samozřejmě nadšení a iniciativní občané, 
kteří projevili tu odvahu se do soutěže přihlásit 
a prezentovat výsledky své dlouholeté práce.

Všechny přihlášené obce byly v průběhu 
měsíců května a června navštíveny 
a hodnoceny krajskými hodnotitelskými 
komisemi a 13 vítězů krajských kol postoupilo 
do celostátního kola. V celostátním 
hodnocení, v čase 4 hodin, měly možnost 
prezentovat svůj bohatý společenský 
a spolkový život, koncepční dokumenty, 
péči o zeleň, spolupráci se zemědělskými 
subjekty, životní prostředí a mnohé další.

Dne 14. září 2019 byly na Jarmarku venkova 
v Luhačovicích vyhlášeny výsledky 
soutěže. Titul „Vesnice roku 2019“ si letos 
odnesla obec Lipová z Ústeckého kraje, 
vítěz letošního ročníku získal kromě titulu 
ještě finanční odměnu ve výši 2,6 mil. Kč 
a automobil partnera soutěže.

Druhé místo v celostátním hodnocení patří 
obci Ratiboř ze Zlínského kraje a na třetím 
místě se umístila Středočeská obec Libovice.

Držitelé Zelených i Oranžových stuh 
postoupili také do celostátního hodnocení; 
vyhlášení výsledků proběhlo dne 1. října 2019 
v reprezentačních prostorách hlavního sálu 
Valdštejnského paláce, který je sídlem 
Senátu Parlamentu České republiky

Oranžovou stuhu 2019 získala obec Třeštice 
z Kraje Vysočina, druhé místo patří obci 
Zašová ze Zlínského kraje a na třetím místě 
se umístil Rudník z Královéhradeckého kraje.

Z části finančních prostředků, získaných 
z poplatků soutěžících obcí a z prostředků 
poskytnutých Ministerstvem pro místní rozvoj, 
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Ratiboř

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1t_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
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byla právě k letošnímu výročí připravena 
putovní výstava s názvem „25 let soutěže 
Vesnice roku“. Poprvé byla tato výstava ke 
zhlédnutí na Národní konferenci Venkov 
2019 v Klášteře Teplá. Postupně bude putovat 
jednotlivými kraji České republiky a své 

putování ukončí na Národní konferenci 
Venkov 2020 ve Žďáru nad Sázavou.

K této výstavě napsala své úvodní slovo 
předsedkyně SPOV ČR, Ing. Veronika 
Vrecionová:

Libovice

Jsem hrdá na to, že soutěž Vesnice roku, u jejíhož zrodu Spolek pro obnovu venkova 
stál, slaví už 25. narozeniny. Je za tím spousta práce nejenom organizátorů soutěže, 
ale hlavně jejich účastníků. Bez skvělých starostů, zastupitelů a nadšených občanů by 
soutěž nemohla existovat. Bez těchto lidí by neexistovaly ani vesnice v takové podobě, 
jaké jsme měli možnost během našich návštěv vidět. To se netýká jenom vítězných 
obcí, ale v podstatě všech účastníků soutěže. Ze všech sálala energie a zájem dělat 
něco navíc. Vytvořit atmosféru daného místa, která byla vždy jedinečná.
Soutěž Vesnice roku má za cíl nejenom symbolicky odměnit aktivní občany, ale 
také motivovat ostatní, aby byli aktivní. Aby pomohli na venkov vracet život, který 
z některých oblastí vyprchal kvůli nezájmu lidí o své nejbližší okolí. O místo, kde žijí, 
které by jim mělo být nejbližší. Vesnici netvoří jenom pár domů a cest, ale hlavně její 
obyvatelé.

Jsem si samozřejmě vědoma toho, že pro bezproblémový život na venkově je třeba 
také odstraňovat řadu objektivních bariér. Vytvářet kvalitní dopravní infrastrukturu, 
aby lidé mohli za prací dojíždět do vzdálenějších lokalit, stavět mateřské a základní 
školy, aby se měly jejich děti kde vzdělávat, a také rozvíjet komfortní veřejnou 
dopravu a další potřebné služby včetně sociálních a zdravotnických.
To je také náš úkol jako Spolku pro obnovu venkova. Chceme být slyšet 
a upozorňovat, že na venkov se nesmí zapomínat, že je třeba mu pomáhat a že je 
třeba do něj investovat.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se na soutěži Vesnice roku podíleli – ať už 
jako organizátoři, či jako účastníci. A samozřejmě gratuluji vítězům!
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Oranžová 
stuha
očima vítězů
Text: Ing. Martina Petržilková, MBA, Martin Kodys, 
foto: archiv obce

Třeštice se nachází v klidném 
a malebném území Javořické vrchoviny. 
V obci žije 152 obyvatel. Se zemědělstvím 
je obec spjata již od 13. století 
a i v dnešní době se s hospodařením 
na polích, v lesích a při chovu 
hospodářských zvířat a ryb setkáváme 
na každém kroku. Na otázky ohledně 
jejich účasti v soutěži Vesnice roku nám 
odpovídal pan starosta Martin Kodys.

Kde jste poprvé slyšeli o soutěži Vesnice roku?

O soutěži jsem slyšel někdy před rokem 2010. 
Tenkrát jsme postavili novou budovu obecního 
úřadu, hasičskou zbrojnici a opravili jsme cca  
9 km polních cest. Myslel jsem si, že se 
přihlásíme, ale již při studování přihlášky jsem 
to vzdal. V té době jsme také dělali inženýrské 
sítě pro 15 nových rodinných domů a nějak 
nezbývala energie.

V roce 2017 jste získali Modrou stuhu za 
společenský život, jak jste tuto výhru vnímali?

Bylo to vůbec poprvé, kdy jsme se přihlásili do 
soutěže Vesnice roku. Neměli jsme vůbec žádné 
zkušenosti se soutěží a nebyli jsme se ani nikde 
podívat, abychom o soutěži měli představu. 
Proto si tohoto úspěchu velice vážíme a výhru 
vnímáme jako odměnu za náš společenský život, 
který je v obci velice bohatý. Také jsme úspěch 
všichni společně řádně oslavili.

Navnadila vás výhra Modré stuhy k další 
účasti v soutěži Vesnice roku?

Tak určitě…, jak říkají sportovci. V naší obci 
je hodně sportovců a všichni rádi soutěžíme. 
Protože pořádáme spoustu různých akcí 
během roku, domluvili jsme se, že se přihlásíme 
až v roce 2019.

Jak jste se připravovali na soutěž, koho všeho 
jste do soutěže zapojili a jak?

Se zastupiteli jsme připravili scénář prezentace 
zaměřený na každodenní život v obci. Na 
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společnou poradu jsme pozvali všechny 
občany, kteří měli zájem se do prezentace 
zapojit. Mile mě překvapilo, že se zapojily 
všechny generace a pak už to šlo samo. 
Rozdělili jsme si úkoly podle svých dovedností 
a poté už jen vylepšovali a vylepšovali. 
Zapojili se i všichni, se kterými takřka denně 
spolupracujeme – zemědělci, lesáci, rybáři, 
včelaři, myslivci, revírníci a samozřejmě hasiči.
 
Kolik času vám zabraly přípravy na celkovou 
prezentaci obce v krajském kole Vesnice roku 
a celostátním kole Oranžové stuhy? Volili jste 
jinou formu prezentace oproti roku 2017?

Málo času to určitě nebylo, ale protože jsme si 
vše rozdělili, nebylo to tak náročné a každého to 
bavilo už při vlastní přípravě. Samotná příprava 
před příjezdem komise probíhala vždy den 
předem. Dokonce jsme museli před krajským 
kolem přerušit i společné sledování zápasu naší 
hokejové reprezentace o 3. místo na MS v hokeji. 
Protože jsme již základní zkušenosti z roku 2017 
měli, udělali jsme celou prezentaci velice živou 
se zapojením více než 80 lidí.
 
Jak spolupracujete se zemědělskými subjekty 
v obci, máte nějaké společné plány?

Spolupracujeme víceméně každodenně. Hodně 
občanů si denně chodí do střediska ZD v Třeštici 
pro obědy. Zemědělské družstvo zaměstnává 
také naše občany, umožňuje tankovat obecní 
techniku, v zimě prohrnuje některé komunikace 
a poskytuje obci skladovací prostory. Také 
dodává polní kámen pro potřeby obce. Nový 
soukromý zemědělec pomáhá s opravami cest 
a poskytuje obci prostory penzionu pro konání 
různých akcí. Obec na oplátku udržuje všechny 
polní cesty v bezvadném stavu, aby mohli 
zemědělci bez problému obdělávat pozemky, 

myslivci se starat o zvěř, majitelé lesů hospodařit 
v lesích, rybáři krmit ryby ve svých rybnících. 
Se zemědělci na příští rok plánujeme vyčistit 
struhy od nánosů zeminy a v zimě ořezání 
křovin okolo cest. Dále společně plánujeme akci 
s názvem „Sraz traktorů Zetor“.
 
Jaké v obci Třeštice působí spolky?

Nejpočetnějším a nejstarším spolkem je 
Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen 
v roce 1887 a stará se o většinu sportovních 
a kulturních akcí v obci. Současně díky 
technice, kterou používá, pomáhá i zemědělcům 
a majitelům lesů. Již 20 let reprezentují obec 
i dva hokejové týmy HC SDH Třeštice „A“ a „B“. 
V Třeštici funguje i Myslivecký spolek.
 
V čem si myslíte, že vyniká vaše obec 
v zemědělské oblasti na rozdíl od dalších obcí?

Myslím si, že je to zachováním tradičního 
zemědělství až do dnešních dní. Se 
zemědělstvím je naše obec spjata od samotného 
vzniku obce ve 14. století. Již v roce 1907 bylo 
založeno první družstvo, a to Lnářské družstvo. 
Po roce 1989 nikdo z bývalých hospodářů nezačal 
soukromě hospodařit a veškeré pozemky 
obdělává ZD Hodice. Více než polovině rodin 
v obci byly vráceny lesy a v lesích se i nadále 
hospodaří soukromě. Dále se stále hospodaří 
na záhumenkách a lidé chovají hospodářská 
zvířata. Někteří občané své koníčky rozšířili i na 
včelařství a chov ryb.
 
Jaký způsob prezentace vaší obce jste zvolili?

V obou kolech jsme každodenní život představili 
přímo na návsi, v družstvu, ve dvoře klasického 
hospodářského stavení, za humny a na polích. 
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Představili jsme například zpracování půdy od 
orby až po sklizeň obilí a brambor v současnosti, 
ale i za dob našich předků. Ukázali jsme 
i současné zpracování dřeva při kůrovcové 
kalamitě. Na konci prezentace jsme navštívili 
i bývalý mlýn, ve kterém je nyní penzion 
a v jeho okolí zemědělská farma. Do prezentace 
byla zapojena více než polovina našich občanů. 
Neváhali si vzít dovolenou nebo upravit své 
soukromé plány.

Co byste doporučili ostatním obcím, které se 
chtějí soutěže Vesnice roku zúčastnit?

Obcí, které můžou být ještě úspěšnější, než je ta 
naše, je určitě daleko více. Podle mého názoru 
je nejdůležitější zpracovat přihlášku do soutěže 
Vesnice roku a další nezbytné dokumenty. 
Samotná prezentace obce před hodnotitelskou 
komisí je krásně prožitý den všech účastníků 
prezentace.
 
Probíhaly nějaké oslavy po získání Oranžové 
stuhy v krajském a celorepublikovém kole?

Domluvili jsme se, že úspěch v krajském kole 
oslavíme po prezentaci v celorepublikovém 
kole. Prezentaci celorepublikového kola jsme 
měli v pátek dopoledne. Po prezentaci jsme vše 
uklidili a všichni jsme se sešli v kulturním domě. 
Měli jsme spoustu krásných zážitků, o kterých 
jsme si povídali a slavili jsme až do soboty. Po 
výhře v celorepublikovém kole jsme slavili již 
po vyhlášení se zastupiteli obce v Praze. Protože 
je výhra na celostátní úrovni historický úspěch 
pro naši obec i pro Kraj Vysočina, pozvali jsme 
do Třeštice i pana hejtmana, aby tento úspěch 
oslavil s námi. Pozvali jsme i sousední starosty 

a všechny, kteří se soutěže zúčastnili. Slavit 
budeme začátkem prosince.

Jak plánujete investovat finanční prostředky 
z výhry?

Vyhrané finance investujeme do II. etapy 
opravy kulturního domu. Kulturní dům máme 
již vystěhovaný a připravený na opravu. 
V příštím roce nás čeká několik akcí v kulturním 
domě včetně Srazu rodáků. Je to obrovská 
odměna pro všechny naše občany a přišla 
v pravý čas.

Jak zpětně hodnotíte vaši účast v soutěži?

Nejlepší akce roku!!! Společnost batolat, 
předškoláků, školáků, studentů, pracujících, 
důchodců a nejstarších občanů Třeštice, kteří 
vytvořili jednu partu a dokázali společně se 
zemědělci, rybáři, myslivci, včelaři a dalšími 
vyhrát titul mistrů ČR je nezapomenutelným 
zážitkem. Asi se zase někdy přihlásíme.  
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Text: Kolektiv autorů, foto: archiv CSV

Síť v roce 2019 připravila doposud mnoho zajímavých akcí, kterých se zatím 
zúčastnilo více než 11 500 účastníků, a v tomto článku představíme některé z nich. 
O tom, jak probíhaly další „síťařské” akce, se můžete dozvědět více na webových 
stránkách SZIF a eAGRI.

Regionální akce 
pořádané CSV
Ohlédnutí za rokem 2019

https://www.szif.cz/cs/celostatni-sit-pro-venkov
http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/
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Regionální odbor Praha

Mosty mezi teorií a praxí

Celostátní síť pro venkov uspořádala pro 
začínající a budoucí zemědělce převážně 
z Poděbradska ve dnech 29. 9.–4. 10. 2019 
exkurzi po rodinných farmách v Nizozemsku, 
zaměřenou na představení dotačních 
možností PRV v rámci Evropské unie.

Cílem akce bylo inspirovat a motivovat 
účastníky z řad mladých začínajících 
zemědělců, případně studentů středních 
zemědělských škol, jakým způsobem 
se realizuje zemědělská výroba 
v zahraničí, a také jakým rozmanitým 
způsobem lze čerpat evropské podpory 
v rámci zemědělského sektoru. Jedním 
z nejzajímavějších navštívených 
zemědělských podniků byla farma rodiny 
Tomesenových u obce Doetinchen nedaleko 
Arnhemu, specializovaná na chov nosnic 
a produkci vajec. Filozofií farmy je dodávat 
čerstvá vejce spotřebitelům v nejbližším 
okolí a lokálním výrobcům na pravidelných 
místních trzích, mj. i prostřednictvím 
vlastního prodejního automatu, tzn. přímo 
ze dvora. V minulosti Tomesenovi pořídili 
s příspěvkem z PRV jak tento automat, tak 
třídičku vajec, nyní čerpají dotace „pouze“ na 
zatravněnou plochu k pastvě slepic. Nosnice 
mají možnost pohybovat se ve třech etážích 
a na jednom metru čtverečním může být 

maximálně devět slepic, které mají možnost jít 
i do výběhu. Z vlastních prostředků na farmě 
vybudovali nové ustájení, které umožňuje 
zvířatům chodit ven na pastvu pod krytou 
střechu, což je z hlediska nákazového rizika 
optimální řešení. Budova pro chov je částečně 
zasklená, takže zákazník se může přesvědčit, 
že slepice netrpí, a že jsou naplněny správné 
zásady welfare při chovu těchto zvířat. 
Účastníky exkurze zaujalo i označování 
vajec hvězdičkami podle typu chovu. Pokud 
chová farmář zvířata na podestýlce v chovu, 
kde mohou chodit do krytého výběhu, mají 
vejce jednu hvězdičku. Pokud mohou chodit 
do výběhu přímo ven, mají dvě hvězdičky 
a pokud jsou slepice v ekologických chovech, 
mají vajíčka tři hvězdičky.  

Regionální odbor Praha

Středočeský venkov 
po Mid-term evaluaci 
a s výhledem na novou 
roli v PRV po roce 2020+

V krásném prostředí Statku Břežany, 
v nejzápadnější části kraje na Jesenicku, 
uspořádala CSV ve dnech 15. – 16. 8. 2019 
regionální workshop určený pro MAS ke 
sdílení zkušeností v rámci realizace Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje (dále 
jen „SCLLD“) s názvem „Středočeský venkov 

po Mid-term evaluaci programového rámce 
PRV po roce 2020+“.

Účelem bylo především sdílení závěrů 
z mid-term evaluace a v té době velmi 
aktuální otázka implementace těchto 
závěrů do realizace SCLLD. Důležitým 
bodem workshopu byla diskuse s akcentem 
na nové programové období a novou roli 
PRV po roce 2020+, budoucí roli MAS 
v kontextu konceptu Smart Village/Chytrý 
venkov, sdílení zkušeností a příprava na roli 
inovačních brokerů, jakož i vyhodnocení 
zpětné vazby jednotlivých MAS ze strany 
CSV od podnikatelů, obcí, veřejnosti, a dále 
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možnosti spolupráce s akademickou sférou, 
orgány zabývajícími se administrací PRV 
a přípravou nového programového období. 
V rámci workshopu proběhla návštěva 

vybraného projektu SCLLD v území Jesenice 
(Lesní posilovna – projekt financovaný 
z Operace 19. 2. 1 – čl. 17. 1. c - Lesnická 
infrastruktura).  

Regionální odbor České Budějovice

Venkovské fórum 2019

Ve spolupráci se Mikroregionem Radbuza 
se uskutečnil ve dnech 25. – 26. dubna 
v Plzeňském kraji 2. ročník konference 
s názvem „Venkovské fórum 2019“.

V rámci dvoudenní konference se konaly 
semináře, jejichž hlavními tématy byly 
venkov, SCLLD, využití Operačních 
programů a PRV. Součástí konference byla 
i exkurze za příklady dobré praxe v čerpání 
dotací z PRV.
Konference nabídla prostor pro diskuzi, 
sdílení zkušeností i vzájemnou inspiraci 
zástupců Místních akčních skupin (dále 
jen „MAS“), státních organizací, krajských 
i místních samospráv, zemědělců, drobných 
podnikatelů a dalších aktérů z řad 
odborníků se zkušenostmi s čerpáním dotací 
nejen z PRV, ale i z ostatních Operačních 
programů.
V rámci exkurze si účastníci prohlédli 
inspirativní projekty podpořené z PRV. Velký 
ohlas u účastníků konference zaznamenala 

prohlídka Karolíniny kuchyně, která byla 
rekonstruována v rámci projektu spolupráce 
„Otevíráme poklady venkova“. V rámci toho 
projektu bylo také například v obci Kvíčovice 
vybudováno „Minimuzeum Štěpánky 
Haničincové“, které bylo pro účastníky spolu 
s čertíkem Bertíkem příjemným návratem 
do bezstarostného dětství.  
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Regionální odbor České Budějovice

Příklady dobré praxe – 
zpracování a prodej 
prvovýroby
Ve dnech 18. – 20. června realizovala CSV 
ve spolupráci s Úhlava o.p.s. (organizace 
zabývající se vzdělávací, poradenskou 
a informační činností se zaměřením na 
životní prostředí, zemědělství, cestovní 
ruch a rozvoj venkovské oblasti Pošumaví) 
odbornou exkurzi, zaměřenou na prezentaci 
úspěšných projektů PRV.

Hlavním cílem akce bylo představit 
zemědělské veřejnosti a ostatním partnerům 
CSV převážně z Plzeňského kraje zajímavé 
a inspirativní farmy v Jihočeském kraji, 
na Vysočině a také na jižní Moravě, které 
se zabývají zpracováním a prodejem 
vlastní zemědělské produkce. Prvním 
navštíveným objektem v dopoledním bloku 
bylo Zemědělské družstvo (dále jen „ZD“) 
Bernartice, farma Jestřebí nacházející se 
v jižních Čechách nedaleko města Písek.  
ZD hospodaří na cca 2 750 ha půdy a chová  
1 650 ks skotu, v Jestřebí se nachází 
kompletní mléčná sekce. Všechny objekty 
byly postupně zrekonstruované nebo 
nově postavené na místech původních 
objektů. Odpolední blok exkurze začal 
na Biofarmě Sasov s jedním z největších 
chovů přeštických prasat v ČR. Na farmě 
se pěstuje kolem dvaceti druhů plodin, 
provozují malou bioplynovou stanici, 
zelinářskou zahradu, chovají pastevně skot 
masných plemen a přeštická černostrakatá 
prasata. Poslední navštívenou farmou 
prvního dne byla Biofarma DoRa, která se 
zabývá chovem koz a zpracováním kozího 
mléka ve vlastní minimlékárně. Druhý den 
započal na farmě Ráječek, která se nachází 
poblíž brněnského centra a zabývá se 
pěstováním zeleniny, převážně salátů a rajčat. 
Následovaly Mandlové sady a Hustopečská 
mandlárna (jejíž specialitou je Hustopečská 
mandlovice) a Levandulová farma ve 
Starovičkách, kde se produkce zpracovává 
v chráněné dílně, která je součástí farmy. 
Poslední den byl zaměřen na návštěvu farmy 
(vinařství) Valihrachových a Farmy rodiny 
Němcových. Valihrachovi na 100 ha půdy 

pěstují obiloviny, vojtěšku, řepku, cukrovku, 
slunečnici, na 20 ha je vysazena vinná 
réva (34 odrůd). Chovají také masný skot 
a provozují malou kompostárnu. Němcovi 
v současné době hospodaří na výměře cca 
160 ha zemědělské půdy, chovají skot, drůbež 
a přeštická černostrakatá prasata. Produkci 
z prvovýroby (mléko, maso) si Němcovi sami 
zpracovávají na farmě. Různorodý program 
exkurze složený z úspěšných projektů z PRV, 
byl pro potenciální žadatele dotací podpory 
z PRV velice inspirativní. Díky exkurzi se 
účastníci dozvěděli konkrétní informace, 
které je zajímaly, dozvěděli se o úskalích 
a získali i zajímavé postřehy z realizace 
projektů z PRV.  
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Regionální odbor Ústí nad Labem

Realizované projekty PRV 
na Slovensku a v Maďarsku – 
za příklady dobré praxe
Ve dnech 21. – 25. července pořádala CSV ve 
spolupráci s MAS Český Sever zahraniční 
exkurzi pro zástupce z řad starostů, 
zastupitelů obcí a členů MAS. Po večerním 
odjezdu exkurze započala ranním příjezdem 
do regionu MAS Kras, kde následovala 
prezentace obce Jablonov nad Turňou 
a představení realizovaných projektů.

Účastníci měli možnost zhlédnout projekty 
zaměřené na vybudování sportovního 
areálu, výměny oken na školních budovách, 
revitalizaci veřejného prostranství obce, 
řešení sucha a zadržování vody v krajině, 
vybudování „chytrého osvětlení“ obce 
ovládaného mobilním telefonem, vybudování 
sítě bezpečnostních kamer, revitalizaci 
kulturního domu a prezentaci projektu 
„Ubytovanie u Dávida“ - projektu podpořeného 
MAS Kras. Dále účastníci pokračovali do 
Hrušova, kde byli seznámeni s projekty 
vybudování komunitního a turisticko-
informačního centra. Následující den započal 
v maďarské obci Jósvafö, kde proběhlo 
setkání se zástupci maďarské MAS Borsod 
Torna Gömör Egyesület. Obec je zaměřena 
na cestovní ruch a také prezentované 
projekty tomu odpovídaly - jednalo se 
například o ubytovací zařízení venkovského 
typu, či muzeum historie obce a okolí. Po 

prohlídce realizovaných projektů byl přejezd 
do obce Trizs a návštěva regionálního 
výrobce a tradičního zpracovatele ovoce. 
Po zastávce v městě Edelény následoval 
na hotelu večerní workshop a prezentace 
realizovaných projektů MAS Kras a projektů 
spolupráce, prezentace projektu Stará 
ovocná cesta, společná prezentace projektu 
spolupráce s MAS Kras a prezentace MAS 
Český sever a regionální značky Českosaské 
Švýcarsko - regionální produkt. Další 
den byl zahájen v Gombasecké dolině, 
následovalo setkání se zástupci Občanského 
sdružení SINE METU a uskutečnila se 
i návštěva sídla MAS Kras v Plešivci. 
Odpolední program zavedl účastníky do 
obce Čoltovo, kde starosta představil obec 
a projekty realizované v území obce – 
protipovodňové zábrany, rekonstrukce 
obecního domu na tržnici, určené k prodeji 
regionálních produktů, a terénní práce 
v obci. Den byl ukončen v obci Bohuňovo, 
kde starostka obce představila realizované 
projekty Slovensko-maďarské spolupráce. 
Poslední den exkurze byl zahájen v sídle 
MAS Svornosť v Solčanech, kde proběhla 
prezentace zúčastněných MAS na téma 
LEADER/CLLD a diskuze k projektům 
spolupráce. V odpoledních hodinách byl 
očekávaný návrat zpět do ČR. Výstupem 
akce bylo také zvýšení povědomí 
o projektech PRV v zahraničí. Ve vztahu 
k přítomné cílové skupině došlo také ke 
sdílení zkušeností s čerpáním dotačních 
prostředků v rámci PRV.  
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Regionální odbor Ústí nad Labem

Chovatelský den

Celostátní síť pro venkov se dne 20. 9. 2019 
poprvé zapojila do spolupráce s Vojenskými 
lesy a statky ČR (dále jen „VLS“). Vojenské 
lesy a statky každoročně pořádají akci 
„Chovatelský den VLS 2019“.

K vidění byla tradiční přehlídka skotu 
ze systému ekologického zemědělství se 
soutěží v odhadu váhy vysokobřezích 
jalovic, býků a telat. Účastníci mohli v rámci 
Chovatelského dne v Bražci vidět ukázku 
zemědělské techniky doplněnou o praktickou 
prezentaci ekologického zemědělství 
a humánního chovu hospodářských zvířat, 
kde si eventuálně zájemci mohou zakoupit 
regionální farmářské potraviny, ale i hovězí 
maso z farmy. Velký zájem byl i o stánek CSV, 
kde se účastníci dozvěděli odpovědi na své 
dotazy k 8. kolu PRV.  

Regionální odbor Hradec Králové

Sdílení znalostí a šíření 
inovací z evropského 
prostoru tržního 
ovocnářství

Ve dnech 3. – 9. září uspořádala CSV 
exkurzi po členských státech Evropské 
unie, konkrétně Německu, Dánsku, Švédsku 
a Finsku. První zastávkou bylo ovocnářské 
výzkumné a poradenské centrum pro severní 
Německo ESTEBURG - Fruit-Growing Centre 
Jork, kde se nachází několik institucí.

Centrum má k dispozici 25 ha pokusných 
ploch, z toho ¼ je v ekologickém režimu. 
Další pokusy jsou prováděny přímo 
u pěstitelů. Poskytují též poradenství pro 
400 pěstitelů jabloní s plochou 6 – 7 tis. ha 
a pro 150 pěstitelů třešní s plochou 50 ha, kde 

je 250 ha třešní s nadkrývacím systémem 
proti dešti. Další den pokračoval v Dánsku, 
návštěvou podniku Hyben Vital Alps, 
který je zaměřen na pěstování šípků, jejich 
zpracování a prodej produktů. Společnost 
pěstuje šípky na 50 ha, dále vykupuje šípky 
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od pěstitelů na celkem 120 ha, především 
v Dánsku, malá oblast je ve Švédsku a také 
v Holandsku. Pěstují z ½ vlastní selekci 
získanou před 40 lety, z ½ pěstují šípky 
získané z Evropy a z Chile. Produkty 
prodávají do celého světa. Ze semen vyrábějí 
čistý šípkový olej, olej s přidáním oleje 
z citroníku, dále vyrábějí ze semen a z oplodí 
šípků prášek. Další návštěva byla v národní 
rostlinné genobance v Alnarp ve Švédsku, 
která patří pod univerzitu, ve které se nachází 
sbírka vegetativně množených rostlin. Po 
přejezdu na souostroví Alandy následovala 
exkurze do společnosti Ålands Trädgårdshall, 
společnost sdružuje 400 farmářů, z toho  
45 ovocnářských farem. Pro ovocnáře 
zajišťují prodej do obchodních řetězců 
ve Finsku. Každý měsíc aktualizují ceny 
a náklady, každý farmář má kalkulaci podle 
spotřebované energie, nákladů na transport 
a podobně. Kalkulace jsou transparentní, 
zveřejňované všem pěstitelům. Společnost 
se zabývá produkcí ovoce (jablka, hrušně, 
jahody), dále produkcí cibule a brambor. Další 
zastávkou byla firma Karl Ers Frukt, rodinná 
firma se zaměřením na produkci jablek 
a hrušní. Majitel pěstuje ovoce na 40 ha, 
jablka uskladňuje v ULO (ultra nízký obsah 
kyslíku) atmosféře, třídí na vlastní třídící 
lince. Dále byla navštívena firma Grannas 
Äppel, která disponuje vlastními ULO sklady, 
třídící linkou a moštárnou. Následovala 
zastávka v poradenském podniku Ålands 
Hushållningssällskap. Zde byli účastníci 
exkurze seznámeni se systémem poradenské 
služby pro farmáře na Alandách. Pro 
ovocnáře využívá podnik signalizační 

program pro výskyt chorob a škůdců RIMpro. 
V testovací výsadbě byla možnost vidět 
sledované odrůdy jabloní, hrušní, slivoní, 
třešní a drobného ovoce. Poslední zastávka 
byla v podniku Smakbyns Bränneri, který 
vyrábí vlastní speciální jablečné pálenky, 
jablečné víno a další druhy lihovin a likérů. 
Jablečné pálenky uchovávají v dubových 
sudech po víně po dobu deseti let. Po této 
době získávají ze sudů speciální příchuť 
a produkty prodávají jako archivní.  
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Regionální odbor Hradec Králové

„Kulatý stůl“ k zemědělské 
problematice 2019

Dne 13. června 2019 proběhla akce s názvem 
„Kulatý stůl“ k zemědělské problematice 2019. 
Akce byla zahájena zhodnocením uplynulého 
desetiletí a pohledem do budoucnosti.  
Dr. Ing. Jan Pešek ze Zemědělské akciové 
společnosti Mžany, a.s. seznámil přítomné 
s historií akce Zemědělský den Sovětice.

Aktuálně je při splnění určitých podmínek 
akci Zemědělský den udělena záštita 
Královehradeckého kraje, v letošním roce 
došlo k propojení Zemědělského dne s „Dny 
českého zemědělství“. V průběhu svého 
vystoupení zhodnotil spolupráci s CSV jako 
velmi úspěšnou a upozornil účastníky na 
inovativní projekty, které aktuálně společnost 
realizuje a stroje, které budou vystaveny na 
Zemědělském dni. Po představení priorit 
a budoucím zaměření rozsáhlé regionální 
akce Zemědělské dny proběhla prezentace 
CSV a její činnosti. Následovaly přednášky 
k současné situaci v komoditě mléka a výroby 
sýrů, nové trendy v podpoře vyšší spotřeby 
sýrů, zeleniny a ovoce, aktuální situace při 

projednávání společné zemědělské politiky po 
roce 2021 a došlo i na ocenění firem, institucí, 
jednotlivců, kteří aktivně podpořili konání 
Zemědělských dnů a přispěli k vysokému 
renomé této akce. Na akci byla umožněna 
vzájemná výměna zkušeností mezi účastníky, 
navazování nových kontaktů i diskuse 
s odborníky na danou problematiku.  

Regionální odbor Brno

Možnosti spolupráce 
v oblasti zemědělské 
produktivity v Chorvatsku

Pětidenní exkurze v Chorvatsku zavedla 
účastníky nejprve za zástupci LAG Laura, 
kteří představili svou činnost a připravili 
workshop přítomných zástupců MAS a LAG, 
kde proběhla diskuze nad možnostmi 
spolupráce, zájmovými okruhy spolupráce 
a jednotná shrnující prezentace českých MAS.

Další den se účastníci přesunuli do 
nedalekého sídla Zemědělského družstva 
LIST a Sdružení Orkula, kteří jsou členy 
LAG Laura. Byla jim představena produkce 
družstva a činnost sdružení Orkula, které 

se stará zejména o propagaci, regionální 
značení a marketing. Následovala návštěva 
Družstva Maslina i vino, které hospodaří 
na 60 ha ekoprodukce. Cílem družstva 
je rozvíjet venkov v oblasti Ravni Kotar 
a vyrábět špičkové produkty prostřednictvím 
pěstování oliv, vinařství a fíků. Účastníci 
akce se dozvěděli, že příjem žádostí o dotaci 
v LEADER v Chorvatsku byl spuštěn až 
v minulém roce, připravovaly se projekty 
pro financování z jiných zdrojů nebo LAG 
poskytovaly konzultace žadatelům o dotace 
apod. Třetí den účastníci spolu se zástupci 
LAG Lika navštívili obecní úřad Duga Resa, 
kde starosta představil projekty realizované 
prostřednictvím PRV. Zástupce LAG Vallis 
prezentoval historii, činnost a projekty 
LAG. Co se projektů týče, hodně využívají 
v rámci ESF programu Erasmus + na projekty 
směřující na zaměstnávání žen a mladých 
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lidí ve venkovských oblastech a na rozvoj 
dobrovolnictví. V rámci Interregu spolupracují 
s MAS na Slovensku a s LAG v Itálii. LAG 
LIKA představila své aktivity, projekty 
a SCLLD. Svou činnost představili i zástupci 
českých MAS. Den byl zakončen na farmě 
Marinkovich. V posledním dni proběhla 
Konference na téma LEADER/SCLLD a rozvoj 
venkova v podmínkách ČR a Chorvatska. Na 
konferenci vystoupili zástupci chorvatského 
ministerstva zemědělství, chorvatské 
sítě pro rozvoj venkova, chorvatské sítě 
LEADER, velvyslanectví ČR v Chorvatsku 
a také zástupci českých MAS, kteří se ve 
své prezentaci zaměřili na roli MAS v ČR, 
informovali o počtu MAS v ČR, o tom, že MAS 

zastřešuje Národní síť MAS, která zakládá 
i vlastní pracovní skupiny (Mezinárodní 
spolupráce, Vzdělávání aj.), že mezi další role 
MAS v jejich území patří také místní akční 
plány vzdělávání, komunitní plány sociálních 
služeb aj. Ze strany chorvatských zástupců 
zazněla celá řada dotazů především k oblasti 
fungování a systému financování MAS ČR. 
Po závěrečných exkurzích na rodinné farmě 
Jakopovic a vinařství Vinski vrch se účastníci 
vydali zpět na cestu do ČR.  

Významným přínosem této akce je webová 
stránka, která vznikla v návaznosti na exkurzi, 
na projekty a možnosti spolupráce: 
www.cz-hr-lags.eu.

Regionální odbor Brno

Krátké dodavatelské řetězce 
a místní trhy – inspirace 
potravinových iniciativ v ČR

Cílem exkurze konané ve dnech 14. – 15. října 
byla prezentace úspěšné spolupráce v oblasti 
krátkých dodavatelských řetězců, místního 
prodeje, komunitou podporovaného 
zemědělství apod. Prezentace započala 
na ekofarmě hospodářů Šelongových, kde 
se účastníci seznámili s možností prodeje 
vlastní produkce formou bedýnek.

http://cz-hr-lags.eu/
http://cz-hr-lags.eu/
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Řeč byla také o možnostech financování 
farmy. Paní Šelongová je úspěšnou žadatelkou 

několika projektů v rámci Programu 
rozvoje venkova. Následovala exkurze do 
družstevního obchodu Družstva Viktorina 
LOCA. Družstvo je postaveno na myšlence, že 
spolupráce je lepší než konkurence, primární 
pro ně není ekonomická stránka věci; jde jim 
o propagaci přístupu ke kvalitním a místním 
potravinám, podporu místních farmářů, 
kteří hospodaří v souladu s přírodou. Usilují 
o rozvoj místní ekonomiky prostřednictvím 
potravinové soběstačnosti. Druhý den exkurze 
účastníci navštívili farmu Menšík, farma 
má vlastní minimlékárnu, vlastní obchůdek 
a současně také nabízí ubytování na farmě. Až 
80 % výrobků prodají přímo na farmě, zásobují 
také cca tři malé obchody v okolí. Posledním 
místem exkurze byla farma Ondřeje Štancla, 
který se kromě chovu masného skotu věnuje 
i pěstování pšenice špaldy a budování vlastní 
pekárny. Jeho žena se věnuje především 
pečení chleba - na farmě si sama vše pěstuje 
a zpracovává, v rámci KDŘ realizují prodej 
přímo ze dvora.  

Regionální odbor Olomouc

Programový rámec PRV 
a CLLD v praxi
Dne 26. dubna se konal workshop, jehož cílem 
bylo především vytvořit vhodné podmínky 
pro přenos aktuálních informací a poznatků 
z PRV se zaměřením na operaci LEADER. 
Z tohoto důvodu byl workshop především 
určen pro zástupce MAS z Olomouckého 
a Zlínského kraje.

Snahou workshopu bylo prezentovat 
účastníkům aktuální informace a dát jim 
prostor pro zodpovězení jejich dotazů 
a získání zpětné vazby. Jelikož přednášející 
byli zástupci SZIF, měli zástupci MAS 
jedinečnou šanci komunikovat své problémy 
a otázky přímo s pracovníky, kteří žádosti 
o dotaci administrují nebo kontrolují. 
V dopolední části byli účastnící seznámeni 
s aktuálním vývojem administrovaných 
žádostí o dotace z PRV a na vhodně zvolených 
příkladech bylo demonstrováno, u jakých 
postupů vznikají časté chyby a jak těmto 

chybám předcházet. Další prezentující se 
věnoval především výběrovým řízením 
a jejich podmínkám a zároveň nejčastějším 
chybám, kterých se zde žadatelé dopouštějí. 
V odpolední části workshopu byly 
účastníkům představeny aktuální informace 
a možnosti operace LEADER, účastníkům byly 
ukázány statistiky daného regionu a vztaženy 
do souvislosti se zbytkem republiky. Na závěr 
byl přítomným představen velmi diskutovaný 
článek 20 a jeho možnosti, jaké záměry bude 
v rámci článku 20 možné podpořit a jaké jsou 
změny oproti předchozím zkušenostem.  
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Regionální odbor Olomouc

Švédsko – poznávací 
exkurze za projekty PRV

Podzimní exkurze v termínu 14. – 18. října 
byla organizována za účelem sdílení příkladů 
dobré praxe PRV, inspirace a námětů, které 
mají přispět k širším možnostem čerpání 
finančních podpor PRV. Ukázka jiných 
postupů a typů aktivit motivuje k novým 
možnostem uplatnění PRV pro rozvoj regionů 
a aktivizaci lidí venkovského prostoru.

Cílem akce bylo vytvořit prostor pro diskusi 
o řadě projektů a podpořit předávání 
zkušeností a poznatků. V průběhu 5 dnů 
bylo umožněno setkání účastníků exkurze 
se zástupci MAS, regionální samosprávy 
a dalších rozvojových organizací v regionu, 
zemědělských farem, a byly předány zkušenosti 

při přípravě, realizaci a následné udržitelnosti 
inspirativních projektů prospěšných pro 
rozvoj regionu, místních farem, sociálního 
podnikání, a to s vazbou na zemědělství. 
První projekt navštívili účastníci v Německu, 
jednalo se o Erlebnis-Büdnerei, zaměřený na 
výstavbu multifunkční stodoly. Den druhý 
začal ve Švédsku, na farmě Tiraholms Fisk, 
zabývající se chovem, zpracováním a prodejem 
ryb. Po krátkém představení zástupců MAS 
a dané oblasti následovala exkurze ve městě 
Falkenberg, kde byl představen projekt na 
vznik foodfestivalu, zaměřeného na podporu 
místní produkce, realizovaný prostřednictvím 
LEADER. Další představené projekty byly 
zaměřené na vrácení se lidí zpět na venkov 
a jejich udržení. Den třetí byl věnován 
regionu Halland, kde téma udržení lidí na 
venkově, tentokrát z pohledu podnikatelů 

a pracovníků, představení festivalu Into The 
Woods a možnostem lesnického hospodaření. 
Další představené projekty podpořené 
z LEADER jsou zaměřené na lokální produkty 
a udržitelnou produkci potravin, nebo také 
na podporu uprchlíků (žen). Po představení 
projektů následoval odpolední workshop, kde 
vystoupili zástupci ČR, například Ing. Marian 
Jurečka, který přiblížil základní rozdíly mezi 
českým a švédským venkovem, vývoj českého 
zemědělství a jiné. Dále také Ing. Radim Sršeň, 
Ph.D., který představil fungování MAS v České 
republice, LEADER a PRV a také aktuální 
směr a nové možnosti v nadcházejících letech. 
Zástupci švédské strany nastínili největší 
problémy regionu Halland, nejčastěji bylo 
řešeno, že v oblasti zastavení úbytku obyvatel 
na venkově je potřeba intenzivní vzájemné 
spolupráce a že je potřeba tento problém řešit 
již na úrovni kraje. Den čtvrtý byl věnován 
prezentaci, jak ve Švédsku funguje PRV, 
metoda LEADER, fungování MAS a také 
jednotlivé operační programy a postup projektů 
implementační strukturou. Účastníci se mimo 
jiné dozvěděli, že švédský model je založen 
na jednom řídícím orgánu a jedné platební 
agentuře. Další zajímavostí, kterou se dozvěděli, 
bylo také to, že průměrně každý třetí projekt 
vytvoří nová pracovní místa a že průměrná 
finanční náročnost jednoho projektu je cca 
60 000 Euro. Podrobně byly představeny 
projekty LEADER zaměřené na sportovní, 
kulturní a vzdělávací akce pro mládež. Po 
závěrečné přednášce o ochraně vodních zdrojů 
čekala účastníky již jen celodenní cesta zpět 
domů.  
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Regionální odbor Opava

PRV podporuje rozvoj 
venkova na Slovensku
Ve dnech 28. – 29. května proběhla exkurze 
na Slovensko, volně inspirována exkurzí 
pořádanou v roce 2018 RO Brno. Účastníci 
navštívili nejprve hospodářskou usedlost 
z 19. století Gazdovský dvůr, kde absolvovali 
komentovanou prohlídku a byli seznámeni 
s rekonstrukcí budovy v rámci Programu 
přeshraniční spolupráce Slovensko – Česká 
republika ve spolupráci s obcí Dolní.

Vybavení usedlosti, chlebová pec a sušárna 
ovoce byly finančně podpořeny z PRV  
2007–2013. Následovala prohlídka Penzionu 
Samuel a ovocného sadu Uhliská, který je 
součástí projektu Kopaničiarska ovocno-
destilátové cesty. Vybudování penzionu 
bylo podpořeno z PRV 2007–2013/LEADER. 
Součástí ovocno-destilátové cesty byla 
i další zastávka v Pálenici Brestovec, která 
je i nositelem značky „Kopanice regionálny 

produkt“. A tematicky se pokračovalo do 
Ovosadu Myjava, kde účastníci měli možnost 
ochutnat regionální produkty. K realizaci 
výsadby ovocných sadů a modernizaci 
strojových a technologických zařízení 
využil sadař a zpracovatel dotačních podpor 
PRV 2007–2013. První den byl zakončen 
v Agropenzionu Adam, kde se účastníci 
seznámili s vybudováním biofarmy 
s biochovem hovězího dobytka, dozvěděli 
se o spolupráci MAS s vysokými školami na 
zrealizovaných a plánovaných projektech, 
o pozemkových úpravách v obci a jiné. Druhý 
den byl zahájen na Biofarmě Charolais, 
kde účastníci viděli doprovodné aktivity 
zemědělské farmy, jakými jsou například 
jízda na koních, ubytování v chatkách, 
školy v přírodě a jiné. Na další zastávce byla 
ukázkou farma Etelka s ekologickou produkcí 
mléčných výrobků, kde proběhla ochutnávka 
mléčných výrobků. Závěr exkurze byl věnován 
Síni lidových tradic, řemesel a regionálních 
výrobků Myjava, kde se účastníci blíže 
seznámili se zavedením regionální značky 
„Kopanice regionálny produkt“, jehož realizace 
byla podpořena z PRV 2007–2013.  
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Regionální odbor Opava

Učíme se navzájem 4: 
Změnili jsme klima, teď 
změňme sebe, ještě je čas 
sázet stromy

Konference s exkurzí se konala 13. – 14. května 
v prostorách Mlýna u Vodníka Slámy, 
kde v rámci konferenčního dne zazněly 
v jednotlivých tematických blocích „Půda, 
Voda a Krajina“ přednášky, včetně uvedení 
příkladů úspěšně realizovaných projektů, 
které mohou posloužit jako inspirativní 
příklady pro čerpání finančních prostředků 
z PRV.

Jednalo se především o opatření Zpracování 
a uvádění na trh zemědělských produktů, 
Investice do zemědělských podniků, Zavádění 
preventivních protipovodňových opatření 
v lesích a neprojektová opatření PRV, 
především Agroenvironmentálně-klimatické 
opatření (AEKO), Ekologické zemědělství 
„EZ“ a Lesnicko-environmentální opatření 
(LESO-ENVI). Odpolední program byl 
věnován kulatým stolům na téma „Člověk 
v krajině“ s krajinným architektem Ing. 
Lubomírem Rychtárem, který vzal účastníky 
i na procházku v okolí místa konference, 
a „Krajina v člověku“ s bylinkovou průvodkyní 
Hankou Rádkovou, která se věnovala 
návratu k tradičnímu bylinkaření, které 
provázelo venkov od nepaměti. Druhý den 

byl věnován terénní exkurzi, kde účastníci 
nejprve navštívili obec Dobroslavice, kde si 
prohlédli alej, kterou zde vysázeli členové 
spolku DobroVize formou komunitní práce 
s občany obce. Alej k Lipám je památkou 
jednotlivců i rodin na válečná traumata obce. 
Dalším místem návštěvy byly „Kozmické ptačí 
louky“, jedná se o projekt budování mokřadů 
pro ekologickou stabilitu krajiny. Z rozhledny 
umístěné na jejím okraji je zřejmé, že se jedná 
o skutečný ptačí ráj, který běžně navštěvují 
také chráněné druhy ptáků. Závěr exkurzního 
dne patřil návštěvě suchého poldru ve 
Vřesině u Hlučína, který je vzornou ukázkou 
krajinného opatření, které plní funkci 
protipovodňovou, estetickou, vzdělávací 
a je nesporným stabilizačním prvkem 
v zemědělské krajině.  



24 / Zpravodaj Celostátní sítě pro venkov / prosinec 2019

najdete na 
webových stránkách 
SZIF a eAgri

Více
informací

Text: Kolektiv autorů

V roce 2020 CSV pro všechny zájemce o informace z PRV chystá semináře, exkurze 
(tuzemské i zahraniční), workshopy, konference a propagační akce. Konkrétní 
seznam akcí, na které se můžete těšit, zveřejňujeme v půlročních i měsíčních 
intervalech na webu SZIF a MZe (eAgri). Zde pak najdete i krátký report toho, jak 
akce probíhala a co všechno se účastníci dozvěděli a viděli.

Co pro vás 
v 1. polovině roku 
2020 chystáme?

Každoročně připravujeme semináře 
zaměřené na dotační možnosti Programu 
rozvoje venkova. Lektoři těchto seminářů 
jsou akreditovaní poradci MZe nebo 
pracovníci SZIF, kteří žádosti o dotaci na 
agroenvironmentální opatření administrují, 
nebo v terénu kontrolují splnění podmínek 
daných tzv. Zásadami, nebo Pravidly pro 
žadatele. 

Bližší
informace

o přesném místě a termínu 
konání těchto seminářů budeme 

průběžně zveřejňovat 
v pozvánkách na webových 

stránkách SZIF nebo eAgri
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https://www.szif.cz/cs/celostatni-sit-pro-venkov
https://www.szif.cz/cs/celostatni-sit-pro-venkov
http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/
https://www.szif.cz/cs/celostatni-sit-pro-venkov
http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/
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Text: Ing. Milan Kouřil (MAS Brána Vysočiny), foto: archiv MAS Brána Vysočiny

Naším cílem je všestranná podpora trvalého rozvoje daného území, zejména 
činnostmi ve prospěch obcí, svazku obcí, neziskových organizací, drobných 
podnikatelů, malých a středních podniků, aktivních fyzických osob a dalších 
subjektů působících v našem území, tedy na rozhraní krajů Jihomoravského 
a Vysočina.

Představení 
činnosti 
partnera

MAS Brána Vysočiny

Jednou z pro nás důležitých skupin drobných 
podnikatelů jsou zemědělci. Svými aktivitami 
(včetně partnerství v rámci CSV) se snažíme 
zemědělcům zprostředkovat zkušenosti 
z oboru, pomoci s rozvojovými projekty, 
zajistit možnosti pro spolupráci.

Zrealizovali jsme spolu s CSV cyklus seminářů 
Management podniku od A do Z. Semináře byly 
organizovány ve třech krajích – Jihomoravském, 
Moravskoslezském a v Kraji Vysočina. Program 
celého cyklu byl sestaven s cílem ukázat 
a prezentovat zkušenosti těch, kteří „ví, jak na to“ 
těm, kteří o tyto informace mají zájem v ucelené 
a propojené formě. Cyklus nabídl účastníkům 
kvalitní a praktické informace jak zpracovávat, 
jak spolupracovat, jak balit své produkty, jak 
je prodávat a propagovat je. Celkem semináře 
navštívilo 90 účastníků.

Velmi úspěšné byly dva semináře na 
téma Podpora rozvoje zpracování masa. 
Připravili jsme semináře v Mitrovském 
dvoře a v Tišnově, každého se zúčastnilo cca 
30 účastníků. Na obě akce se nám podařilo 
pozvat zajímavé lektory, naším cílem je mj. 
mezi sebou propojit zemědělce – chovatele 
hospodářských zvířat, řezníky a další 
podnikatele, kteří by společně mohli podpořit 
odbyt masa z farem z regionu.

Na podporu zpracování masa v současné 
době připravujeme praktickou brožuru. Jde 
o praktický výstup, který je výtahem z jiných 
kvalitních, detailních brožur, v kombinaci 
s praktickými zkušenostmi a příklady tak, 
aby se čtenářům dostalo krátkých, jasných 
a stručných tipů a návodů. V případě potřeby 
bude mít čtenář prostřednictvím příloh 
možnost přečíst si originály textů, ze kterých 
jsme vycházeli.

Místní odbyt/krátké dodavatelské 
řetězce (KDŘ)

Spolupráce mezi různými subjekty 
v zájmovém území, krátké dodavatelské 
řetězce, přímý odbyt, komunitou podporované 
zemědělství. To jsou některé z možností, 
jak může producent dostat své produkty ke 
koncovým zákazníkům. Snažíme se svými 
aktivitami propagovat stávající spolupráce či 
nastartovat nové. Velmi dobrým příkladem 
takové spolupráce je například Crhákovic 
krámek v Blansku u vlakového nádraží. 
Kromě zeleniny od pana Crháka zde 
zákazníci mohou nalézt potraviny z celého 
regionu. Přímo v Tišnově je řeznictví Jůza, 
kde lze kromě uzenin zakoupit také sýry 
z farmy Nelepeč. Spolupráce obecně je velmi 
specifický způsob odbytu, je náročná nejenom 
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na logistiku, ale také na schopnost domluvit 
se a plánovat jinak, než pouze v rámci své 
hospodářské činnosti.

Krátké dodavatelské řetězce a místní trhy 
jsou činnosti, které jsou podporovány v rámci 
PRV, konkrétně v operaci 16. 4. 1 Horizontální 
a vertikální spolupráce mezi účastníky 
krátkých dodavatelských řetězců a místních 
trhů. Tato operace je v rámci PRV zamýšlena 
jako podpora spolupráce minimálně dvou 
subjektů, není však zemědělskou veřejností 
bohužel příliš využívána. Na jednu stranu 
Pravidla operace jsou poměrně vzdálena 
potřebám každodenní praxe, na druhou stranu 
chybí zemědělcům a dalším podnikatelům 
bližší pochopení této operace a možná také 
trochu odvahy se do podporované spolupráce 
pustit.

Komunitní zpracovna/kuchyně/
kavárna/prodejna

Na základě především zahraničních zkušeností 
u nás vznikla myšlenka zrealizovat komunitní 
prostor nejenom pro výrobu a odbyt 
regionálních potravin. Tento společný prostor 

bude umožňovat při splnění hygienických 
a dalších legislativních požadavků zpracovat 
vlastní surovinu (např. ovoce, zeleninu, mléko) 
a vyrobit produkt, který by poté bylo možné 
uvádět do oběhu (oficiálně prodávat). Zároveň 
bude tento prostor nabízet i možnosti prodeje 
pro ty, kteří na odbyt svých produktů nemají 
čas, prostory nebo znalosti. Vznikne tak 
místo, kde bude možné nejenom zpracovat 
a prodávat vlastní produkty, ale zároveň místo 
přirozeného setkávání a sdílení zkušeností 
apod. Toto místo by se také mohlo stát 
jakýmsi „inkubátorem“ nepodnikatelských 
i podnikatelských příležitostí v našem regionu. 
Na této myšlence spolupracujeme se spolkem 
Hojnost (www.hojnost.org), rádi bychom vše 
propojili i s bezobalovým obchodem. Jsme 
v kontaktu s další organizací, družstvem 
Viktorina Loca (www.viktorinaloca.cz) 
v Příboře, kteří již provozují družstevní obchod, 
konzultujeme s nimi možnosti rozvoje apod. 
V říjnu jsme uspořádali exkurzi, jak do prostor 
družstva v Příboru, tak k jejich dodavatelům. 
Součástí exkurze byl také workshop, kde jsme 
diskutovali o problematice družstevnictví, 
spolupráce, významu regionálního odbytu 
apod.  

http://hojnost.org/
http://www.viktorinaloca.cz/
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Text: Kolektiv autorů, foto: archiv CSV

Celostátní síť pro venkov již v minulosti na centrální úrovni realizovala řadu 
zajímavých aktivit a bude v tom pokračovat i v roce 2020. Základní informace 
jsou zveřejňovány na webových stránkách MZe www.eagri.cz/Venkov. V tomto 
informačním článku představíme to nejlepší z Národní konference VENKOV 
2019, představíme vám akci regionálních koordinátorů, která nás v poslední době 
nejvíce zaujala, seznámíme vás s naší propagační aktivitou na facebookových 
stránkách a představíme vám i naše slovenské kolegy. Děkujeme za vaši přízeň 
v dosavadních letech a těšíme se na vás i v roce novém!

Řídicí orgán CSV – 
informační „okénko“

Konference VENKOV 2019

Národní konference VENKOV 2019 se 
v letošním roce konala v říjnu v Klášteře 
Teplá v Karlovarském kraji. Veškeré oficiální 
informace o průběhu, výstupy pracovních

skupin a prezentace lektorů jsou k dispozici 
na www.venkov40.cz/index.php.
Tento článek bude malé ohlédnutí za 
některými částmi konference.

Klášter Teplá – plenární 
zasedání, pracovní skupiny, 
střípky z programu

Obrovský areál kláštera byl za minulého 
režimu poměrně zdevastován (popis historie 
kláštera je k dispozici na výše uvedeném 

webu). Konference probíhala v části, 
která v nedávné době prošla s podporou 
evropských dotačních zdrojů kompletní 
rekonstrukcí. Účastníci konference mohli 
například obdivovat monumentální nástropní 
malbu v Modrém sále, kde probíhalo plenární 
zasedání, či neuvěřitelně zachované fresky 
v letním refektáři, kde byl připraven prostor 
pro občerstvení.

https://www.venkov40.cz/index.php
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V rámci pracovních skupin 
se diskutovalo na tato 
témata: „Voda-sucho“, „Život 
na venkově“, „Sociální 
zemědělství“, „Mezinárodní 
spolupráce“, „CLLD/LEADER-
zpátky ke kořenům“. Po 
ukončení této části programu 
si bylo možno přečíst na 
flipchartech řadu zajímavých 
názorů, o kterých se při jejich 
formulování často dost živě 
diskutovalo.

Výstupy a nejdůležitější teze z jednání 
jednotlivých pracovních skupin byly 
poslední den konference představeny 
při závěrečném zasedání. K jednotlivým 
prezentovaným závěrům se mohli 
vyjádřit všichni účastníci konference 
prostřednictvím elektronického 
hlasování. Konkrétní zformulované 
závěry z jednotlivých pracovních skupin 
jsou prezentovány na výše uvedených 
webových stránkách konference.

Účastníkům konference byl nabídnut 
i netradiční pohled na realizované 
projekty Programu rozvoje venkova, a to 
prostřednictvím projektu Celostátní 
sítě pro venkov, v rámci kterého byly 
projekty speciálně nafoceny pro prezentaci 
v 360°brýlích.

Odborné exkurze

Organizátoři připravili čtyři trasy, v rámci 
kterých byly vybrány k návštěvě projekty 
podpořené jak z PRV, tak z dalších dotačních 
zdrojů, které přispěly k rozvoji venkovského 
prostoru. Obloha sice nastavila svoji 
„uplakanou“ tvář, nicméně účastníky tato 
nepřízeň počasí neodradila a na  

čtyři naplánované trasy vyrazily plně 
obsazené autobusy. Není v možnostech 
tohoto článku přiblížit všechny trasy a popsat 
všechna navštívená místa a projekty (názvy 
projektů, které byly v plánu v rámci exkurzí 
navštívit, jsou na výše uvedené webové 
stránce). V tomto textu budou představena 
některá místa, která navštívili účastníci 
v rámci trasy č. 2 (Útersko) a č. 3 (Bečovsko).
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Trasa č. 2

Průvodce na této trase velmi zajímavě vyprávěl o vlastních zkušenostech s projektem 
Revitalizace centra sociálních služeb Dobrá Voda (projekt IROP 2007–13). V rámci tohoto 
projektu vznikají i různé řemeslné výrobky, které se nabízejí zákazníkům v prodejně 
trapistického kláštera v Novém Dvoru (více o klášteru na www.novydvur.cz/index.html).
V prodejně se nabízí i další produkty (například hořčice), které mniši vyrábějí ze surovin 
ze zdejších zemědělských podniků. Z informačních panelů v prodejně se mohli účastníci 
akce dozvědět více o místě, které se zvolili trapisté za svůj domov. Bylo neuvěřitelné, 
z jakých poničených budov se jim podařilo vybudovat krásný moderní areál.

V obci Úterý je s pomocí 
prostředků EU zachraňována 
historická budova přímo 
v centru samotného městečka. 
Komunitní centrum Turbovna 
za pomoci dobrovolníků se 
také pomalu jako bájný pták 
Fénix probouzí k životu. 
Cílem úterského spolku BART 
je zajistit pro spoluobčany 
důstojný prostor pro 
setkávání, zázemí pro turisty 
i místo, kde budou moci 
probíhat vzdělávací, osvětové, 
volnočasové a zájmové aktivity 
a kulturní akce. Z fotografie 
vnitřního dvora je vidět, že je 
čeká ještě hodně práce…

http://www.novydvur.cz/index.html
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V obci Křivce zástupce společnosti Hříbárna Fialka v krátkosti představil projekt PRV 
2007–2013 s názvem Sportoviště pro jezdecké aktivity v Křivcích. V blízkosti stájí se nachází 
historický objekt, kde Spolek MARTINUS o.s. realizoval prostřednictvím místní akční 
skupiny projekt z PRV 2007–2013 s názvem Stop červotočům v kostele sv. Martina. Kostel sv. 
Martina (stejně jako řada dalších kostelů v regionu bývalých Sudet) byl v průběhu minulých 
desetiletí značně zdevastován a jeho velikost odpovídá potřebám násobně většího počtu 
obyvatel z doby první republiky. Nicméně místní patrioti se pustili s velkým nadšením 
do záchrany svého kulturního dědictví a v kostele probíhají různé společenské aktivity. 
Dokonce se zde konaly i dvě svatby.

Trasa č. 3

Lesní společnost Bečov, s.r.o. zrealizovala 
z PRV 2014–2020 projekty Pořízení sušárny 
dřeva včetně skladovacích přístřešků, 
Pořízení technologie pro výchovu a těžbu 
lesních porostů.

http://www.martinus.wz.cz/index.htm
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Na území Místní akční skupiny „Kraj živých vod“ byl mimo jiné navštíven Horní 
otročínský pramen, u kterého je pro návštěvníky zbudována podrobná informační 
tabule. Kvalitu tohoto pramene měli možnost ocenit nejenom účastníci exkurze, ale 
i ostatní návštěvníci konference. V prostoru kláštera Teplá byly k dispozici džbány 
s vodou z několika pramenů zdejšího kraje.

Farma Otročín s.r.o. zpracovala z PRV 
2014–2020 (vedle jiných) projekty 
Modernizace rostlinné výroby 
a Modernizace zemědělského podniku. 
V průběhu připravené exkurze 
obdivovali účastníci moderní počítačem 
řízenou dojírnu, odkud se vozí mléko do 
nedaleké mlékárny v Krásném Údolí, 
kde z něj zpracovávají vedle jiných 
produktů kvalitní bio jogurty a BiFi 
nápoje. Více o aktivitách navštívené 
společnosti naleznou zájemci na 
www.farmaotrocin.cz/index.html

http://www.farmaotrocin.cz/index.html
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Projekt z PRV 2007–2013 v Bečovské botanické 
zahradě s názvem Cesty zámeckých pánů 
vzbudil oprávněně zájem u všech účastníků akce. 
Projekt realizovaný přes místní akční skupinu 
pomohl zajistit různé technické prvky v zahradě 
(v maximální míře se využily i některé historické 
artefakty) i předměty nezbytné pro zajištění 
pohody návštěvníků zahrady. Práce v tomto malém 
botanickém ráji pokračují i v dnešní době, nicméně 
již v současné době se mohou návštěvníci zahrady 
kochat různými přírodními i uměleckými výtvory 
(například kovové plastiky z Kovářského sympozia)

Základní informace ze všech exkurzí byly 
účastníkům konference představeny poslední 
den konference. Nicméně program konference 
nabízel řadu možností/příležitostí, kdy si mohli 
účastníci vyměnit zkušenosti jak z navštívených 
exkurzí, tak z přednášek či vystoupení 

odborníků v rámci dalších bodů programu. 
Konference VENKOV byla hodnocena velmi 
pozitivně (dle výsledků z evaluačních dotazníků) 
a řada účastníků projevila předběžný zájem 
o setkání v roce 2020, kdy se bude konference 
konat v Kraji Vysočina.  
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„Chytrý venkov“ – 
akcentované téma Sítě 
v roce 2019

V září letošního roku připravil Regionální 
odbor SZIF Praha v rámci aktivit Celostátní 
sítě pro venkov odbornou dvoudenní 
exkurzi do Plzeňského kraje a Bavorska. 
Tematicky byla akce zaměřena na poznávání 
chytrých řešení v regionálním prostoru u nás 
i v zahraničí. Zajímavých námětů a nápadů 
byla v rámci exkurze k vidění celá řada.

První den exkurze proběhl na území ČR 
a při návštěvě Smart City polygonu v obci 
Bolevec se inspiroval nejeden zástupce vedení 
obce či města, kteří se exkurze účastnili. 
Byly ukázány možnosti řešení „chytrého 
parkování“, zvýšení bezpečnosti chodců, 
chytré lavičky, ochrana životního prostředí 
apod.

Další bod programu zaujal spíš zemědělsky 
zaměřené účastníky exkurze. Na ekologické 
farmě si prohlédli projekty, které přispěly 
k zefektivnění činnosti mladého zemědělce. 
Přímo v praxi měli příležitost se seznámit 
s dojicím robotem, který nejenom významně 
snižuje náklady na pracovní sílu v živočišné 
výrobě, ale poskytuje zemědělci aktuální 

přehled o stádu, o užitkovosti a o zdravotním 
stavu jednotlivých dojnic.

Možnosti řešení s nálepkou „chytrý venkov“ 
jsou i v „hledáčku“ šikovných členů místních 
akčních skupin (dále jen „MAS“). Místní akční 
skupina Pošumaví v Klatovech vytvořila 
například mediální portál o poutních 
stezkách v jejich kraji. Dále spolupracuje 
například s Českou zemědělskou univerzitou 
a společně nejenom hledají zajímavé možnosti 
využití chytrých řešení ve svém území, ale 
podílí se i na šíření stávajících vědomostí 
a možností mezi obyvatele svého regionu. 
Další prezentovaný příklad aktivity tří 
spolupracujících MAS byl projekt „Spolupráce 
Venkov 21. století“. V průběhu realizace 
projektu byly vybudovány informační sruby, 
které obsahují informace o zajímavostech 
v nejbližším okolí nejen na informačních 
tabulích, ale zájemci si je mohou vyhledat i na 
internetu s využitím QR kódů. Zabudované 
solární panely pak umožní dobíjet „chytrý“ 
mobilní telefon. Více o projektu na 
www. venkov21stoleti.cz/venkov21/

Druhý den exkurze proběhl v Německu 
v městečku Freyung. V tomto sedmitisícovém 
městečku se nachází Technologický 
kampus vysoké školy. V průběhu návštěvy 
kampusu byli účastníci exkurze informováni 

https://www.venkov21stoleti.cz/venkov21/
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například o metodice výběru nejvhodnějších 
míst pro umístění nabíjecích stanic pro 
elektromobilitu na základě datové analytiky, 
vycházející z volně dostupných dat (open 
source data, která může použít např. i místní 
samospráva). Byly představeny možnosti 
využití dronů pro včasnou detekci napadení 
lesa kůrovcem. Byla ukázána možnost, jak 
vrátit do centra města život a občanské služby 
(přestavbou prázdných nemovitostí v centru 
na multifunkční obchodní dům) či jak je 
možno brownfield zrekultivovat na budoucí 
výstaviště floristiky.
 
Zajímavou platformou pro diskuzi 
o možnostech „chytrého venkova“ nabízí 
i odborná Tematická pracovní skupina „Chytrý venkov“, která byla v letošním roce zřízena 

na národní úrovni pro partnery Sítě z celé 
ČR. Informace o aktivitách/výstupech budou 
zveřejňovány na http://eagri.cz/public/
web/mze/venkov/prioritni-temata-site/
tematicke-pracovni-skupiny/chytry-venkov/
 
Pro zájemce o problematiku chytrého venkova 
z pohledu zahraničních zkušeností byl 
přeložen z anglického originálu tematicky 
zaměřený zpravodaj EU Rural Review. 
V elektronické podobě je na http://eagri.cz/
public/web/mze/venkov/prioritni-temata-
site/chytry-venkov/eu-rural-review-c-26-
chytry-venkov.html   

Video z exkurze:

http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/prioritni-temata-site/tematicke-pracovni-skupiny/chytry-venkov/
http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/prioritni-temata-site/chytry-venkov/eu-rural-review-c-26-chytry-venkov.html
https://www.youtube.com/watch?v=01BW42l6zM0&feature=youtu.be
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Spravodajca nabízí aktuality 
z dění ve slovenské Síti

Stejně jako na území České republiky, tak 
i na Slovensku existuje Národná sieť rozvoja 
vidieka SR. Její partneři v regionech realizují 
řadu zajímavých akcí a aktivit.

V jarních měsících roku 2019 zorganizovala 
slovenská Síť studijní cestu do České 
republiky. S tím, jaké podniky/farmy účastníci 
navštívili a jaké projekty viděli, je možno se 
seznámit v občasníku Spravodajca (odborný 
časopis Národnej siete rozvoja vidieka SR) 
v čísle 1/2019 (na straně 10-11). Odkaz na webovou 
stránku, na které jsou uloženy elektronicky 
všechna dosud vydaná čísla je:  
www.nsrv.sk/?pl=12 & article=59.
V tomto občasníku jsou i kontakty na jednotlivá 
pracoviště slovenské Sítě. Zde vám jistě rádi 
poradí vhodné tipy pro návštěvu realizovaných 
projektů PRV v rámci vaší odborné exkurze na 
Slovensko či pomohou s vyhledáním vhodných 
partnerů pro projekty spolupráce.   

Facebook – rychlý zdroj 
informací v 21. století 

Internet zkrátil přenos informací ke 
konečnému uživateli na nejkratší možnou 
míru. Ministerstvo zemědělství využívá pro 
kontakt se zájemci o informace moderní 
komunikační technologie a jedním ze 
zdrojů informací o zajímavých příkladech 
realizovaných projektů je i facebook MZe.

Pravidelně každý týden naleznete na 
stránce https://www.facebook.com/
ministerstvozemedelstvicr inspirativní 
příklad z Programu rozvoje venkova či aktivit 
Celostátní sítě pro venkov. Další příběhy 
žadatelů z regionu naleznete v newsletteru 
MZe, který je v elektronické formě k dispozici 
na webu Ministerstva zemědělství 
www.eagri.cz   

https://www.facebook.com/ministerstvozemedelstvicr
http://eagri.cz/public/web/mze/
https://www.facebook.com/ministerstvozemedelstvicr/
http://www.nsrv.sk/?pl=12&article=59
http://www.nsrv.sk/
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Ohlédnutí za 8. kolem 
Programu rozvoje 
venkova 2014–2020
Příjem žádostí o dotaci v 8. kole PRV proběhl 
v termínu od 8. – 29. října 2019. Kromě investic 
do potravinářských podniků, diverzifikace 
zemědělské činnosti, vzdělávání i projektů 
spolupráce mohli žadatelé využít možnost 
zažádat o dotaci v rámci lesnických operací, 
které mohou napomoci řešit aktuální 

situaci v boji s kůrovcem. Podmínky 
podpory lesnické techniky pak byly cíleně 
přizpůsobeny pro větší využitelnost v boji 
s kalamitou včetně větší podpory malých 
vlastníků lesů. Celkem bylo zaregistrováno 
2381 Žádostí o dotaci s požadavkem na dotaci 
ve výši 2 968 954 837 Kč.

Operace/ 
záměr

Doporučení Náhradník Nedoporučen Celkem

Počet žádostí Požadavek 
Dotace (Kč) Počet žádostí Požadavek 

Dotace (Kč) Počet žádostí Požadavek 
Dotace (Kč)

1. 1. 1 15 5 115 467     

1. 2. 1 8 4 460 517     

4. 2. 1a 127 221 743 492 40 98 822 667 77 94 407 233

4. 2. 1b 103 331 335 388 34 96 168 540 107 161 688 804

4. 2. 1c 24 54 334 303   1 3 937 500

6. 4. 1a 355 388 207 586 37 47 297 575   

6. 4. 1b 61 61 366 225     

6. 4. 2a 59 146 106 932 16 43 735 107 13 21 322 845

6. 4. 2b 4 12 001 500     

8. 3. 1 8 30 754 851 4 16 774 186 7 22 548 117

8. 4. 1 62 123 052 739 9 53 026 773 16 76 661 138

8. 4. 2 3 7 050 452     

8. 5. 1 153 37 074 662 9 5 358 697 2 150 900

8. 5. 2 27 34 230 683 7 13 987 083 73 77 997 349

8. 5. 3 10 101 863 112     

8. 6. 1 648 232 067 238 40 31 336 716 61 31 368 635

16. 3. 1a 108 219 310 199 39 51 828 210   

16. 3. 1b 4 3 575 646     

16. 3. 1c 9 6 360 770     

16. 4. 1a 1 525 000     

Celkový součet 1789 2 020 536 762 235 458 335 554 357 490 082 521

Tabulka č. 1: 
Přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci 8. kolo Programu rozvoje venkova 2014–2020

Zdroj: SZIF

Text: Kolektiv autorů
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Velkou změnou pro žadatele je 
administrativní zjednodušení z hlediska 
zadávání zakázek, kdy cenové marketingy 
nahradily uzavřené výzvy. Dokládání příloh 
zadávání zakázek k žádosti o dotaci je v 8. kole 
PRV následující:

 Předpokládaná hodnota zakázky je 
nižší než 500 000 Kč bez DPH – cenové 
marketingy a jejich podklady jsou, tak jako 
dosud, předkládány až k Žádosti o platbu. 
Termín pro doplnění ostatních příloh 
k Žádosti o dotaci je 7. ledna 2020 do  
18 hod.

 Předpokládaná hodnota zakázky je 
rovna nebo vyšší než 500 000 Kč bez DPH 
a zároveň je rovna nebo nižší než  
2 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky 
na dodávky a/nebo služby nebo 6 000 000 
Kč bez DPH v případě zakázky na stavební 
práce – všechny cenové marketingy 
a jejich podklady jsou předkládány již 

s ostatními přílohami k Žádosti o dotaci. 
Pokud má žadatel v Žádosti o dotaci pouze 
cenové marketingy, je termín doplnění 
příloh 7. ledna 2020 do 18 hod.

 U výběrových/zadávacích řízení, popř. 
v kombinaci s cenovým marketingem, 
je termínem pro odevzdání příloh 
18. února 2020 do 18 hod.

Dále připomínáme novou podmínku pro 
žadatele 8. kola příjmu žádostí (Obecná část 
Pravidel pro žadatele, kap. 4., písm. ll, která se 
týká zápisu v Evidenci údajů o skutečných 
majitelích. Žadatel musí být dle zákona 
o veřejných rejstřících (zákon č. 304/2013
Sb.) zapsán do Evidence údajů o skutečných
majitelích. Pokud nebude žadatel do Evidence
údajů o skutečných majitelích zapsán
a neopraví tento nedostatek ani na výzvu
SZIF (tedy ve lhůtě standardního doplnění
žádosti), bude administrace jeho Žádosti
o dotaci ukončena.



Text: Kolektiv autorů, foto: Pixabay, archiv CSV

V zimě máte možnost pozorovat ptáčky, 
kteří si jdou přilepšit do krmítka. 
Pozorovat můžete nejčastěji sýkoru 
koňadru i modřinku, vrabce domácího či 
polního, kosa černého, zvonka zeleného 
nebo hýla obecného.

Dětský koutek

Domácí krmítko

Nejvhodnější je ptáčkům nasypat do krmítka 
semínka, nejčastěji slunečnicová, vlašské 
ořechy, nebo lze zakoupit míchané zimní 
směsi. Rozhodně ptáčky nekrmte zbytky 
z kuchyně, hnijící a plesnivá potrava může 
být spíše nebezpečná!
Často je pro ně potrava v krmítku zásadní pro 
přežití do jara, naučíme vás tedy, jak pro ně 
můžete takové přilepšení vyrobit.

Budete k tomu potřebovat:
 Hovězí lůj (k sehnání v řeznictví)

 Semínka (my máme zimní směs 
semínek pro ptáčky)

 Provázek

 Skořápku kokosového ořechu / 
Šišky (nejlépe borové)
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1.  Nejprve se rozhodněte, do čeho chcete směs pro ptáčky 
umístit. My směs nalijeme jak do kokosových skořápek, 
tak do šišek. Kokosovou skořápku je vhodné mít na dvě 
poloviny, tedy jakési mističky. Do každé se vyvrtá dírka, 
kterou protáhnete provázek. Za tento provázek bude 
mistička viset na stromě. 
Pokud budete lůj dávat na šišky, uděláme na nich háček, 
za který připevníme provázek.

2.  Roztavte v hrnci lůj nakrájený na malé kousky. Stačí mít 
sporák nastavený na nízkou teplotu, lůj se taví rychle.

3.  Do tekutého loje (nikoliv horkého) vmícháme směs 
semínek a důkladně promícháme.

4.  Do směsi ponoříme šišky. Až začne lůj tuhnout, 
šišky vyndáme a zmáčkneme, aby se do nich lůj 
dostal co nejhlouběji. Zbylou směs nalijte do misek 
z kokosových ořechů.

5.  Až lůj zatuhne, pověste krmítka 
a sledujte, který ptáček přijde 
na svačinu.

Poznáte častého návštěvníka krmítek? 
Nápovědu najdete v naší tajence:

1. noční pták
2. stavba, která slouží k mletí obilí
3. vodní tok
4. zvíře, co dává vlnu
5. povrchová vrstva stromu
5. ryba, servírovaná na Vánoce

1

2

3

4
5

6
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 Ministerstvo zemědělství
Řídicí orgán PRV
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 - Nové Město

www.eagri.cz/venkov

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1

www.szif.cz

Seznam pracovníků CSV

Centrální pracoviště

KONTAKTY
Celostátní síť pro venkov v ČR

Pracoviště Jméno a příjmení e-mail Mobil

MZe Ing. Zuzana Dvořáková zuzana.dvorakova@mze.cz 221 812 433

MZe Ing. Jana Bačkovská jana.backovska@mze.cz 221 812 102

MZe Ing. Irena Křížová irena.krizova@mze.cz 221 812 859

CP SZIF Ing. Martina Petržilková, MBA martina.petrzilkova@szif.cz 703 197 329

CP SZIF Ing. Soňa Roškotová sona.roskotova@szif.cz 735 705 490

CP SZIF Ing. Alena Bednářová alena.bednarova@szif.cz 703 197 497

CP SZIF Ing. Tereza Antošová tereza.antosova@szif.cz 703 197 256

RO SZIF Praha Mgr. Jan Veselský jan.veselsky@szif.cz 730 552 063

RO SZIF Praha Mgr. Miroslav Prokop miroslav.prokop@szif.cz 735 764 266

RO SZIF České Budějovice Ing. Kamila Havel Kupcová kamila.havelkupcova@szif.cz 724 619 120

RO SZIF České Budějovice Ing. Linda Vopátková linda.vopatkova@szif.cz 724 619 227

RO SZIF Ústí nad Labem Bc. Marcela Synková marcela.synkova@szif.cz 731 536 323

RO SZIF Hradec Králové Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný jaroslav.novotny@szif.cz 731 193 811

RO SZIF Hradec Králové Ing. Miroslava Stárková miroslava.starkova@szif.cz 724 619 187

RO SZIF Brno Ing. Dagmar Adámková dagmar.adamkova@szif.cz 724 619 213

RO SZIF Brno Ing. Lucie Sýsová lucie.sysova@szif.cz 731 689 810

RO SZIF Olomouc Ing. Markéta Bezoušková marketa.bezouskova@szif.cz 730 526 791

RO SZIF Olomouc Ing. Tomáš Čermák tomas.cermak@szif.cz 730 543 753

RO SZIF Opava Ing. Vanda Myšáková vanda.mysakova@szif.cz 601 393 906

Rychlý
kontakt

e-mailem
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