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Program konference 
 

Čas Pátek 23. října 2015 

09:00 – 10:00 Registrace účastníků 

10:00 – 10:45   Slavnostní zahájení: náměstek ministra zemědělství ČR Pavel Sekáč, 

proděkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně Daniel Falta, 

prezident SMA ČR Petr Mahr 

10:45 – 12:45 Tomáš Fénix, Robert Zahrl, farmáři „Farmaření a venkov – trvalé hodnoty“ 

(Česká republika)  

Matěj Sklenář, farmář „Rodinná farma Ráječek“ (Česká republika) 

Milan Jurky, farmář „Dědičštvo našich otcov“ (Slovensko) 

Zuzana Moučková, farmářka „Můj růžový sen“ (Česká republika) 

12:45 – 13:45 Oběd 

13:45 – 15:45 Lenka Houdková, Spolek pro rozvoj regionu „Zemědělské muzeum nejsou 

jen hrábě“ (Česká republika) 

Aleš Heuler, „Mezinárodní komunita v Mšeckých Žehrovicích“ (Česká 

republika) 

Radek Nienartowicz, farmář (viceprezident CEJA) „Spolupráce a vzdělávání 

mezi mladými zemědělci v Polsku a Evropě“ (Polsko) 

Triin Lääne, MAS „Spolupráce a zapojování se do rozvoje jižního Estonska“ 

(Estonsko) 

15:45 – 16:00 Coffee break 

16:00 – 17:00 Hana Olejníková, MAS „Regionální značení jako podpora místních 

producentů“ (Česká republika) 

Alexandra Bártů, farmářka „Zpracování produkce na farmě – možnost pro 

rodiny“ (Česká republika) 

Alena Suchánková „Permakulturní vzdělávání“ (Česká republika) 

po 17:00 Návštěva pivovaru, areál Mendelovy univerzity v Brně 

                                            

Čas Sobota 24. Října 

09:30 – 12:00 Ildikó Gardony, AGRYA „Dobrodružství na venkově“ (Maďarsko) 

Hana Gabrielová, producent „Konopí jako plodina budoucnosti“ (Česká 

republika) 

Tomáš Šulák, starosta „Rozvoj obce Veselíčko“ (Česká republika) 

Marián Glovaťák, farmář „Rodinná farma – příležitosť pre mladých“ 

(Slovensko) 

12:00 - 13:00 Ukončení konference, oběd 
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Úvod 
 

Podle studie z roku 2009 je ve státech EU 27 více než 55 % farmářů starších 55 let. Pouze 14 % farmářů je 

mladších 40 let a pouze 6 % mladších 35 let. Změna tohoto stavu, zároveň změna směrem k lepšímu 

vnímání zemědělství a života na venkově, je dlouhodobou záležitostí, k níž přispívají také různé aktivity na 

národní a mezinárodní úrovni. 

 

Konference byla určena pro mladé lidi, mladé zemědělce a zástupce venkovských nevládních organizací, 

hlavně ze zemí Visegrádské čtyřky (V4). Každý prezentující seznámil účastníky konference s příklady dobré 

praxe – vzdělávací a osvětové projekty, společné projekty škol a zemědělských podnikatelů, rozvojové 

projekty farem a regionů apod. O konferenci byl velký zájem mezi našimi zahraničními kolegy, zúčastnila se 

delegace ze Slovenska, Maďarska a Polska, kolegové ze středoevropského partnerství CERYC, sdružení 

evropských mladých zemědělců CEJA, národní sítě MAS, evropského partnerství MAS ELARD (Estonsko) 

apod.  
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Tomáš Fénix, Robert Zahrl 

Farma Ochsen 

 

Odkud pocházíme 

Tomáš Ignác Fénix: 

 Praha, studia politologie a teologie, aktivní v Antikomplexu, zahradničení, rodina na venkově 

Robert Thomas Zahrl: 

 Vídeň, studia kulturní a sociální a kulturní antropologie, právo, pracovní a pobytové zkušenosti ze 

statků, rurální kořeny 

 

Motivace 

 Ideály potřebují kontext 

 … a musí být uskutečněny 

 Praktickou činností navzdory znevýhodněním 

 Na začátku nestál žádný businessplan 

 

Budování statku 

 2012: Víkendová péče o první zahrady 

 2013: První větší odbyt, hledání cílové skupiny, utváření klientely – velko- i maloobchod, foodcorps 

 2014: Bod zlomu, usazení na venkově, klíčový distributor čerstvého ovoce v rámci krátkého 

odbytového řetězce 

 2015: Samofinancovaná expanze 

 

Výzvy 

 Základní potřeby: půda, financování, pracovní síly, stroje, know-how, odbyt 

 Úřady a byrokracie 

 Networking 

 Nové odpovědi na staré otázky 

 

Vize pro budoucnost 

 Kvantitativní a kvalitativní konsolidace 

 Rozvoj přímého prodeje 

 Rozšíření týmu 

 Spoluutváření regionálního růstu a rozvoje 
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Kontakt 

Robert Thomas Zahrl 

Tomáš Ignác Fénix 

Nádražní 521, CZ 67167 – Šanov 

Email: office@ochsen.cz 

Web: www.ochsen.cz 

mailto:office@ochsen.cz
http://www.ochsen.cz/


7 

Matěj Sklenář 

Rodinná farma Ráječek 

 

Obecné údaje 

• Městská část Brno-Tuřany 

• 24 ha orné půdy 

• Cca 6 ha ve vlastnictví 

• Pěstované plodiny – výhradně zelenina, bez klasických polních plodin a živočišné výroby 

• Specializace listová zelenina 

• Košťálová zelenina 

• Doplňkový sortiment 

 

Filozofie naší farmy 

• Používání moderních technologií s ohledem na životní prostředí 

• Sortiment přizpůsobený potřebám gastronomie 

• Listová zelenina a vybraný sortiment – stabilní dodávky po celou tuzemskou sezónu 

• Dlouhodobá spolupráce, přímý kontakt se zákazníkem 

• Produkce zeleniny v trvale vysoké kvalitě 

• Vytváření tradice a značky 

 

Historie 

• Založeno 1997 

• Plocha 2 ha 

• Košťálová zelenina 

• Rok 2000 

• Plocha 10 ha 

• Specializace na listovou zeleninu 

• Rok 2014 

• Plocha 24 ha 

• Zakoupení areálu Českých radiokomunikací (4 ha) (2014) 

• Část pozemků zorněna 

• Pronájem dalších pozemků (celkem 24 ha orné půdy) 

• Vyšší kapacita závlahového rozvodu (2014) 

• Nutná výstavba chlazených a manipulačních prostor (2015) 

• Výkonné chlazení 
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• Manipulační prostory 

• Pořízení záhonovače s přihnojováním (2016) 

• Efektivnější využití hnojiva 

• Lepší podmínky pro pěstování salátu 

• Sazeč sazenic (2016) 

• Speedy 

• Balíček 

 

Struktura odbytu 

• 20 % menší obchodníci, restaurace - foodie markety 

• 20 % zpracovatelský průmysl 

• 20 % velkoobchodní firmy 

• 40 % obchodní řetězce – přímo 

• Prodej z farmy formou bedýnek 

 

 
 

Kontakt 

Email: sklenar.matej@farmarajecek.cz 

Web: www.farmarajecek.cz 

FB: www.facebook.com/farmarajecek 

mailto:sklenar.matej@farmarajecek.cz
http://www.farmarajecek.cz/
http://www.facebook.com/farmarajecek
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Milan Jurky 

Dědičštvo našich otcov 

 

Historie 

 Rodinná tradice 

 Předek Jurky dělal na Oravsku obecního baču 

 Od roku 1989 po návratu půdy zahájení hospodaření – beze strojů 

 

Inspirace 

 Peníze pro zajištění rodinného zázemí ze zahraničních stáží - Rakousko, Německo, Irsko 

 Role zemědělce je v Irsku vnímána na vysoké sociální úrovni 

 V Irsku se prakticky vůbec neřeší vlastnické spory o půdu a hojně jsou využívány služby 

 Menší tlak úřadů za zemědělskou činnost v Irsku 

 Celoroční pastva dojeného skotu 

 

Vize do budoucnost 

 Zvyšování odbytu zpracovaného mléka na sýry 

 Zajištění kvalitních potravin pro rodinu 

 Soběstačná farma otevřená společnosti 

 Naděje, že jeho syn jednou převezme farmu po něm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Email: milanjurky@gmail.com 

mailto:milanjurky@gmail.com
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Zuzana Moučková 

Můj růžový sen 

 

Historie 

 Farmářka vyrůstala na rodinné farmě na Valašsku 

 Začátek v roce 2008 z důvodu zdravé výživy pro děti 

 Sýry ochutnávali postupně známí 

 Začátky byly krušné, hlavně administrativa se stavbou sýrárny - v roce 2008 ještě v ČR nebylo tolik 

minisýráren (malé zkušenosti pro úředníky i pro zeměd2lce) 

 

Cíle farmářky 

 Snaha farmu nasměrovat k modernímu pojetí světa  

 Farma by měla zaujmout mladší generaci, aby věděli, že může být zemědělství zábava 

 

Zosobnění hospodaření 

 Přizpůsobení pracovních nástrojů a potřeb denního užívání oblíbené barvě 

 Růžový traktor, dojírna, kolečka, gumáky, sýrárna a všechny doplňky 

 

Současná situace 

 S manželem zajišťují chov 35 dojných koz, 1 krávu s telátkem, prasata a drůbež 

 Od roku 2015 patří k farmě i registrovaná růžová sýrárna z vlastních finančních zdrojů bez dotací 

 Farmář je zároveň chovatel, veterinář, dojič, sýrař, manažer, prodavač aj. 

 

Sortiment 

 Kozí mléko  

 Na rozdíl od kravského mléka obsahuje více vitamínů, minerálů, ale také většina tuku a 

bílkovin jsou ve formě velmi malých molekul a tím jsou pro člověka lépe vstřebatelné 

 Lidé alergičtí na mléčné proteiny či jiné složky kravského mléka mohou obvykle konzumovat 

výrobky z kozího mléka 

 Kozí mléko svým složením je nejbližší k mateřskému mléku, používá se u malých dětí-kojenců 

 Kozí syrovátka 

 Koupele jsou vhodné pro lidi s ekzémy nebo kožními problémy 

 Čerstvý kozí sýr a ochucené sýry (česnekový, provensálský, gyros, pepřový, bazalkový, pažitkový, 

cibulový) 
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 Vhodný na předkrmy a do salátů 

 Polotvrdé kozí goudy, kefíry, jogurty a žervé. 

 Čoko-tvarohové dezerty z kravského mléka 

 Do budoucna snaha o kozí tvarůžky 

 

Plány do budoucna, rozvoj, inovace  

 Rozšíření stáda koz a PŘIJMUTÍ POMOCNÉ SÍLY NA FARMU 

 Rozšíření zaměření farmy i na agroturistiku 

 Zkouška tradičního farmaření 

 Pasení koz s pasteveckými psy 

 Dostavění rekreační chaty 

 Vybudování relaxační zóny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Zuzana Moučková 

Kozí farma Drysice 

Drysice 110, 68321 
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Lenka Houdková 

Jihočeské zemědělské muzeum 

 

Interaktivita - zažít zemědělství na vlastní kůži 

 Vzdělávací a zážitkové programy 

 Kurzy řemeslných činností spojených se zemědělskou výrobou 

 Živá zvířata  

 Exponáty funkční a „sahací“ 

 Propojení s každodenním současným životem 

 Reálné prostředí zemědělského statku  

 

Spolupráce se spolky a neziskovými organizacemi z regionu  

 Chráněné pracoviště spolku POMOC Týn nad Vltavou, z. s. 

 

Spolupráce s odborníky z oboru  

 Jihočeské muzeum České Budějovice,  

 SOŠ veterinární a mechanizační České Budějovice,  

 Vím, co jím a piju, o. p. s.,  

 In regio, o. p. s.,  

 VÚMOP Praha… 

 

Historie 

 Založení o. p. s. r. 2010 

 Rekonstrukce objektu - dotace z ROP Jihozápad: realizace: 8/2011 – 12/2014,  

celkové výdaje: 6 349 540 Kč, dotace z ROP: 5 125 600 Kč 

 Pootevření muzea: 10. 4. 2015 

 Zahájení 1. (zkušební) turistické sezóny: 7. 2015 

 

Zkušební sezona 2015 

 Interaktivní expozice historické zemědělské techniky 

 Potraviny s rodokmenem: Agromanie.cz  

 Řemesla 

 Pravidelné programy pro veřejnost 
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Úkoly do budoucna 

• Proměnlivé expozice a výstavy 

• Agrohopsárium  

• Přírodní koupaliště v areálu muzea 

• Ubytování v areálu muzea 

• Restaurace (regionální a zemědělské produkty) 

• Edukační programy pro školy  

• Zážitkové programy pro rodiny  

• Řemeslné kurzy 

• Tradičně netradiční akce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Mgr. Lenka Houdková 

Ředitelka muzea 

Tel.: +420 774 709 113 

Email: info@zemedelske-muzeum.cz 

mailto:info@zemedelske-muzeum.cz
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Aleš Heuler 

Farma Komunity 12 kmenů 

 

Obecné informace 

 Komunitu 12 kmenů je mezinárodní a v ČR hospodaří na farmě v přírodním parku Džbán 

 Na začátku hospodařili na restituovaných pozemcích 

 Postupně sek nim začali přidávat Poláci, Američané i Španělé 

 Jako komunita asi 50 lidí tu žijí již čtvrtým rokem. 

 

Půda 

 Asi 40 hektarů zemědělské půdy k samozásobení potravinami a krmivem pro zvířata 

 Přibližně 20 ha orné půdy 

 Zbytek jsou pastviny, extenzivní sady s celoroční produkcí, rybníčky a lužní lesíky 

 V sadech a na polích pěstují okrajové odrůdy ovoce a zeleniny a na sklizeň  

 Např. kukuřice, cibule, rakytník, oskeruše, myšpule, arónie) 

 Dvouplášťové fóliovníky = celoroční zdroje potravin pro kuchyň (přebytky mohou i prodávat) 

 Saláty, rajčata, okurky, dýně, lilky, raný meloun, zimní saláty, endivie a na zimu kozlíček 

 

Zvířata 

 3 koně 

 15 ovcí a koz pro mléko a na vypásání extenzivních mezí 

 30 jehňat 

 30 kusů drůbeže 

 300 ryb 

 16 včelstev 

 4 dojnice, které získali od končící německé komunity 

 6 telat 

 Zvířata mají na produkci (mléko, maso), ale také na práci - nechtějí se vysloveně vyhýbat moderním 

technologiím a strojům, tak si pořídili traktor, ale z důvodu zachování tradice na mnoho práce 

využívají tažné koně  

 

Lidé z komunity pořádají různé akce, sklízí plodiny a přitom se obohacují o zkušenosti hostů, kteří za nimi 

přijedou na den, dva, týden nebo i měsíc. Propojení komunit po Evropě je zdrojem pomoci. Když někde 

komunita potřebuje pomoct, tak se sjedou z ostatních zemí na pomoc.  
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Na farmě v Mšeckých Žehrovicích nyní staví společenskou místnost, kde budou jíst, učit se,trávit společně 

volný čas a bavit se, a při stavbě jim pomáhají „bratři“ ze Španělska, Francie i Německa. Hlavním cílem 

komunity je najít kořeny, jak spolu lidé dřív žili, a jsou si vědomi, že základem každého zemědělce je jeho 

okolí – rodina, přátelé a kamarádi. 

Farma je pro ně víc než jen zdrojem potravy, ale také domovem a školou – děti se učí doma a obkoukávají 

činnost na farmě, vztah ke zvířatům a půdě. Lidé v komunitě ví, že vztahy s okolím jsou strašně důležité, 

například německá komunita měla problémy, protože se odlišovala od hlavního proudu, a musela se 

přesunout. 

 

 

 

 

Kontakt 

Alon - Aleš Heuler 

Mšecké Žehrovice 312, 270 64 

Tel.: +420 721 305 558 

Email: wama@seznam.cz 

mailto:wama@seznam.cz
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Radek Nienartowicz 

Spolupráce a vzdělávání mezi mladými zemědělci v Polsku a Evropě 

 

Radek Nienartowicz jako polský rolník 

 Hospodaří v severním Polsku na 150 hektarech ekologických polností –střední velikost farmy 

v Polsku 

 Zaměřil se na produkci kukuřice na zrno 

 Je rád, že dnešní politika se zaměřila na podporu středně velkých rodinných farem a na důležitost 

vzdělávání, tréninku a rozvíjení dovedností 

 

Radek Nienartowicz jako zástupce „mladých“ v Polsku 

 Je členem vedení CEJA (Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs) – organizace, která sdružuje 

mladé zemědělce v Evropě 

 Je členem Společnosti mladých polských farmářů  

 Je v monitorovací komisi Ministerstva zemědělství v Polsku pro rok 2014 – 2020 

 

Budoucnost pro mladé zemědělce v EU 

 CEJA sdružující 42 členských organizací z 22 evropský zemí má za hlavní cíle podporovat mladé a 

rozvíjet zemědělský sektor na venkově 

 Prostřednictvím např. mezinárodního farmářského projektu Farmland, (mezinárodní 

konsorcium v rámci politiky „Zemědělství žije“) 

 Tento projekt navázal na již více než 15letou tradici školních zemědělských 

zkušeností, které se konali v různých evropských zemí (v Itálii, ve Francii, ve Velké 

Británii, ve Španělsku, v Nizozemsku) a prokázal se tak jejich vliv a soudržnost na 

multifunkčnost a udržitelnost zemědělství 

 Projekt Farmland je založen na přenosu inovačním myšlenek například 

prostřednictvím učebních materiálů, s důrazem na aplikace nových dovedností pro 

vytvoření nových pracovních míst v zemědělství - na rozvoj sociální zemědělství a 

nových pracovních příležitostí, zejména pro mládež a ženy ve venkovských oblastech 

 Partnery projektu jsou: 

Zemědělské poradenské centrum v Brwinow, pobočka v Krakově (posláním centra je 

zvýšit příjmy v zemědělství, zvýšení konkurenceschopnosti na trhu zemědělských 

podniků, podpora udržitelného rozvoje venkovských oblastí a zvýšení odborné 

kvalifikace zemědělských poradců, učitelů zemědělských škol a dalších obyvatel 



17 

venkova a to pomocí podpory agroturistiky, místních komunitních projektů, 

podporou kulturního dědictví venkova a místních produktů apod.) 

italská organizace Agricoltura è Vita (má sídlo v Římě, ale působí na celém území 

státu a působí od roku 1962 v oblasti výcviku a šíření informací v zemědělské 

produkci a venkovské kultury, podporuje, organizuje a koordinuje činnost 

regionálních center a dalších orgánů, organizací a sdružení, v jakékoliv formě ze 

strany výrobců a zemědělců, zřizuje a vede kurzy a semináře) 

CEJA 

španělská Asaja Granada (největší zemědělská organizace působící od roku 1989, 

která má nyní přibližně 250 000 členů, kteří skutečně pracují na farmách, jsou 

majitely či nájemníky půdy, včetně členů rodin zapojena do zemědělských činností, 

organizace reprezentuje, spravuje, hájí a prosazuje zájmy zemědělské profese obecně 

a také zásady jejich členských organizací a také chce respektovat demokratické) 

Výzkumný ústav živočišné výroby - Národní výzkumný ústav v Polsku (má celostátní 

význam, ač byl založen v roce 1950, a zabývá výzkumnou a vývojovou prací, která 

zahrnuje chov všech druhů hospodářských zvířat a širokou škálu otázek živočišné 

výroby - aplikovaný výzkum sledováný v těchto oblastech najde praktické uplatnění 

ve výrobě, nebo ukazuje průběh jako výsledek kognitivních studií)  

Společnost celoživotního vzdělávání v Rumunsku (nezisková nevládní a soukromá 

organizace aktivně působící v oblasti vzdělávání a sociální oblasti - poskytuje 

informace a poradenství pro kariérové poradenství, školení školitelů, vypracování 

alternativních programů vzdělávací a formativní, poradenství a školení, integraci trhu 

práce a posílení postavení lidí, kteří žijí ve venkovských oblastech, příslušníků menšin, 

přistěhovalců, znevýhodněných skupin, přihlížení k rovnosti pohlaví atd.) 

 Jedním z hlavních výstupů jsou e-learningové prezentace, které mají zvýšit povědomí 

nejen o zemědělské činnosti, ale i o její mimoprodukční funkci 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Email: r.nienartowicz@ceja.eu 

mailto:r.nienartowicz@ceja.eu
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Triin Lääne 

Projekt Život na okraji jižního Estonska 

 

Cíle 

 Posílit regionální identitu 

 Propagovat region a přivést sem návštěvníky z jiných míst Estonska 

 

Hodnoty 

 Krásná příroda 

 Různorodá kultura a národní tradice 

 Lokální jídlo a přírodní produkty 

 Aktivní dovolená a zdravý životní styl 

 Udržitelné a inovační podnikání 

 

Hlavní aktivity projektu 2013 – 2014 

 Vytvoření  návrhu 21 žlutých turistických tras 

 Vzdělávací programy pro podnikatele 

 Mediální reklama: články v tisku, časopis National Geographic, televize, sociální média 

 Účast na veletrzích: cestovní veletrh, Balttour, Tourest 

 Trasy a výletní balíčky: kultura a historie, aktivní dovolená, inovace 

 Výstavy fotografií se známými fotografiemi 

 Marketingová kampaň aktivit: kupónová kniha, nabídka na webu 

 Pořádání soutěží: foto a video soutěž, soutěž suvenýrů 

 

Proč byl tento projekt úspěšný? 

 Identita – posílení místních komunit a identity celého regionu Jižního Estonska (6 krajů, 7 oblastí 

Leader) 

 Nová dimenze spolupráce – napříč hranicemi a sektory, vytváření sítí mezi místními komunitami a 

podnikateli, zapojili jsme 500 – 600 podnikatelů, navíc se v oblasti cestovního ruchu zapojil také 

průmysl a vědecké instituce a IT. 

 Venkovská a městská spolupráce – zúčastnilo se 8 měst mimo Leader oblast 

 Počet návštěvníků – nárůst vnitřního turismu o 12 %, návštěvnost webové stránky 

www.visitsouthestonia.com se zvýšila třikrát 

http://www.visitsouthestonia.com/
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 Multifinancovatelný model – EAFRD a rybářský fond, Estonian Enterprise, veřejný a soukromý 

sektor 

 Inovativní struktura managementu – 30 zapojených organizací jako partneři 

 Posílení inovací v regionu – inovace cest, zapojení univerzit a vědeckých institucí, tvůrčí průmysl a IT 

technologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Triin Lääne 

Tel.: +372 5302 9203 

Email: triin@tas.ee 

mailto:triin@tas.ee
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Hana Olejníková 

Jeseníky originální produkt 

 

Regionální značky - v celé ČR 26 regionů 

 

CERTIFIKÁTY 

• 856 pro výrobky, potraviny a nápoje a zemědělské a přírodní produkty 

• 89 pro služby v cestovním ruchu 

• 31 pro zážitky 

 

Jeseníky originální produkt 

 Koordinátorem značení v Jeseníkách je MAS Horní Pomoraví o. p. s. 

 Zavádění značky od pol. r. 2010 ve spolupráci s ARZ, o.s. díky projektu „Vyrobeno na venkově“ 

spolufinancovaného z EU (Program rozvoje venkova) 

 Vytvořeno logo – Zvonek jesenický 

 Certifikace výrobků, služeb a zážitků 

 Od roku 2010 certifikováno 78 výrobků 

 (12 kol certifikace) 

 Od roku 2011 certifikováno 22 služeb 

 (8 kola certifikace) 

 Od roku 2012 certifikováno 17 zážitků 

 (6 kola certifikace) 

 Celkem: 117 udělených certifikátů 

 

Certifikace 

 Certifikační komise výrobky/služby/zážitky  

 Nezávislý orgán, který posuzuje žádosti o udělení značky 

 11 – 13ti členná: 

 Zástupci certifikovaných výrobků nebo služeb 

 Zástupce MAS Horní Pomoraví, zástupce ARZ 

 Zástupci institucí a subjektů veřejné správy 

 Zástupci z oblasti cestovního ruchu + Stálí hosté – zástupci partnerských MAS 

 Zasedá zpravidla 2x ročně (jaro, podzim) a řídí se vlastním jednacím řádem. 
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Co značka přináší 

 Místním živnostníkům, zemědělcům, malým a středním firmám značka přináší především: 

 Konkurenční výhodu  

 Zvýšení odbytu  

 Propagaci,reklamu,zviditelnění pro jejich produkty a služby 

 Sounáležitost s regionem  

 Vzájemnou spolupráci 

 Získání nových kontaktů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Ing. Hana Olejníková 

Web: www.hornipomoravi.eu 

Email: olejnikova@hornipomoravi.eu 

Tel.: +420 725 940 340 

http://www.hornipomoravi.eu/
mailto:olejnikova@hornipomoravi.eu
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Alexandra Bártů 

Minifarma pod kaštany 

 

Kdo jsme 

 Minifarma pod Kaštany v květnu 2015 

 Hospodaří na necelých 5 hektarech, malém sadu, zahradě  

 Na pár metrech čtverečních dvorku s výrobnou mléčných produktů 

 Zabývá se hlavně zpracováním vlastních zemědělských produktů  

 Výroba džemů k sýrům a masům, pest, čatní, sladkých něčím speciálních džemů a sirupů 

 Doplňkově chov drůbeže a produkce křepelčích vajec čerstvých nebo nakládaných 

 

Rozvoj 

 Od prvních zákaznic - maminek a kamarádek, jsou i dnešní již realizované podněty jako chilli jam 

nebo zázvorový jam 

 První vize byla, aby výrobky byly cenově dostupné všem. - začínalo se s obyčejnými levnými 

skleničkami a obyčejnými etiketami 

 Na přímý prodej nemá až takový vliv vzhled (etiketa, obal), ale s chutí prodávat i do obchodů 

muselo dojít i k úpravě vzhledu faremních výrobků, ale také ceny 

 Nové skleničky  

 Nové etikety 

 Čepičky  

 Stále upravujeme názvy a etikety tak, aby výrobky odpovídali požadavkům EU 

 

Současná nabídka 

 Chilli jam  

 Zázvorový jam  

 Jahodový s chilli 

 Švestky v chilli  

 Hruškové čatní  

Ze sladkých  

 Vánoční dýňový jam  

 Švestkový s ořechy  

 Švestkový s čokoládou  
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 Ovoce a jiné plodiny do našich džemů sklízíme a sbíráme samy, snažíme se, aby 70 % plodin a 

ostatních věcí bylo z naší produkce  

 

 

Proč zemědělství 

 Jako matka samoživitelka jsem chtěla dětem dopřát zdravé potraviny, které pro mne na 

farmářských trzích nebo v obchodech s farmářskými výrobky byly cenově nedostupné  a takhle jsem 

co nejlevněji dětem dopřála zdraví na talíři.  

 Mám syna s aspergerovým syndromem neboli poruchou autistického spektra a je vědecky 

dokázáno, že lepek a jiné látky přidávané do běžných potravin zatěžují organismus těchto dětí.  

 Moje děti se přímo nebo nepřímo podílejí na chodu farmy, vidí dobře, kolik je s tím práce a já 

doufám, že budou mít pak trochu jiné životní hodnoty, než kdyby dostali vše na talíř.  

 Nevšední zážitky z farmaření je daleko více obohatí než vysedávání u PC a buduje se tím i vztah v 

rodině 

 Jako pečující osoba, nemám takové uplatnění na trhu práce, je skoro nemožné sehnat půl úvazek, 

nebo sdílený úvazek. Jako samoživitelka bylo úplně nemožné sehnat práci a i teď, když nejsem 

sama, stejně jako pečující osoba nemám o mnoho větší šance 

 Dokud jsem byla s dětmi sama, brala jsem skoro jakoukoliv práci od úklidu nebo roznášení letáků po 

třeba hlídání dětí za minimální mzdu. Práce co mne, až tak moc nebavily, ovšem byli za peníze  

 Krom toho, že se v naší společnosti na matky samoživitelky a ještě s postiženým dítětem kouká skrz 

prsty a na osobních pohovorech, pokud se k nějakému vůbec dostanete, odpovídáte na dost 

nepříjemné otázky 

 Dnes mohu říct, že mám šanci dělat to, co mne baví a tím, že jsme si schopni základní věci 

zabezpečit (maso, mléko, zeleninu, ovoce) ušetříme  

 Je samozřejmé, že nás to baví, máme rádi zvířata a alespoň malinkou měrou přispíváme k obnově 

přírody a půdy 

 Stali jsme se např.: 

 Pilnými studenty - museli jsme se naučit spoust zákonů, předpisů a vyhlášek 

 Spisovateli - plán HACCAP apod. 

 Grafiky a designery – tvořili jsme v PC etikety a navrhovali jejich vzhled  

 Chemiky – využívání refraktometrie, želírujících látek, regulátorů kyselosti  

 Obchodníky  
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Plány do budoucna 

 Pokračovat ve výrobě džemů a najít optimální sortiment, rozšiřovat ho o nové druhy 

 Bylinkařit  

 V našem malém sadu jsou staré vzácné a zapomenuté odrůdy jablek jako je smiřického reneta, 

budeme se snažit je obnovit, vypěstovat z roubu nové 

 A našim velkým plánem do hodně budoucna je založit sociální podnik a zaměstnávat lidi s lehčí 

formou autismu a aspergerova syndromu nebo osoby pečují či špatně zaměstnavatelné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Alexandra Bártů 

Luká 11, Slavětín 

Tel.: +420 607 809 373 

Web: minifarmapodkastany.webnode.cz/ 

FB: www.facebook.com/Pod-Kaštany-minifarma-1387878654860131/ 

http://minifarmapodkastany.webnode.cz/
http://www.facebook.com/Pod-Kaštany-minifarma-1387878654860131/
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Alena Suchánková 

Permakulturní vzdělávání 

 

Kdo jsem 

 Permakulturní zahradnice, lektorka a spisovatelka  

 Od roku 2002 s odchodem na Valašsko začala pořádat kurzy po ČR na téma permakultury především 

pro mladé posluchače  

 Hlavním důvodem, proč se rozhodli pro permakulturu, bylo to, že když přišli s manželem domů, tak 

jim již nezbývalo moc času na děti a vůbec si jich neužili - teď jsou s dětmi doma, kde je učí a pracují 

spolu 

 

Permakultura 

 Systém designu udržitelných lidských sídel, který má historii v 80. letech 20. století v Austrálii 

 Původně tento směr byl zaměřen na permakulturní zemědělství, ale dneska je aplikován do spousty 

souvisejících oblastí lidského života – obnově krajiny, stavění, udržitelných technologiích, lokální 

ekonomii, místní komunitě, péči o zdraví a duševní pohodu apod.  

 

Permanet 

 Sdružuje lidi kolem permakultury a sdílí s nimi informace na mezinárodní úrovni 

 V rámci Evropské unie je zapojeno celkem 14 zemí.  

 Vzdělávání v oblasti permalultury - systém vzdělávání je rozdělen do několika úrovní:  

 Základní – úvodní kurz je dvoudenní 

 Kompletní kurz, který trvá 72 hodin 

 Speciální kurzy, které mají různá témata – např. výroba záhonů z recyklovaných 

materiálů, stavba jezírka, kompostování, budování zelených střech) nebo kurz 

pokročilého designu 

 V Austrálii ještě existuje kurz pro katastrofy, v Evropě bude prezentován již příští rok, 

možná i přímo v ČR 

 

Domov podle permakulturních pravidel 

Okolní prostor „farmy“ v Růžďce je rozdělen do 5ti zón. Zahrádka „pro kuchyň“ je označena jako zóna 1 a je 

postavena na betonovém podkladu. Na tomto mikroklimatickém záhonu můžete najít rostliny s jedlými 

květy, salátovou zeleninu na semeno, bazalku, levanduli, mátu a veškerou zeleninu. V zóně 2, označené 

jako lesní zahrada, je produkováno ovoce. Zóna 3 je určena pro pěstování potravin jako jsou brambory, 

cukety, dýně, patizony. V boji proti slimákům jim pomáhají kachny, které v kachním traktoru sbírají slimáky. 
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Další zóna fenokulturní zahrady je zdrojem stavebního dřeva a topiva. Poslední zóna je označena jako 

divočina. Většinou se návštěvníci učí venku na zahradě sázet stromy a keře, tvarovat je, stavět záhony, 

budovat půdu, práci s bylinkami, učí se stavět z recyklovaného materiálu a o přírodní sukcesi (vývoji 

v kulturách plodin od rostlin pokrývajících půdu až po rostliny jako jsou nízké a vysoké trvalky).  

 

Příběh o pohance v Růžďce 

Jedna z mnoha akcí, která se Aleně Suchánkové podařila, byl návrat pěstování pohanky do obce Růžďky. 

Uměli pohanku zaset a vypěstovat, ale v době sklizně si „na pomoc“ pozvali staré sedláky, aby jim ukázali, 

jak se pohanka sklízí (srpem, kosou) a zpracovává (vázání do panenek-snopků, ve kterých se suší). Poté 

uspořádali dožatou s cimbálovkou a pohoštěním.  

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Alena Suchánková 

Web: www.permanet.cz 

http://www.permanet.cz/


27 

Ildikó Gardony 

Dobrodružství na maďarském venkově 

 

Problémy nejen maďarského venkova 

 Emigrace a vylidňování venkova  

 Nedostatečná infrastruktura 

 Nedostatek pracovních míst 

 Špatný přístup ke zdrojům a k půdě 

 Malá informovanost o možnostech a kvalitách života na vesnici 

 

Domnívá se, že pokud by se změnil pohled na zemědělství a celkově na život na venkově včetně životního 

stylu, stalo by se hospodaření „trendy“ a „sexy“.  

 

AGRYA 

 Maďarská společnost mladých farmářů 

 Snaží se přispět ke změně pohledu na život na venkově například: 

 Pořádáním tematických dnů na venkově, které jsou třebas zaměřeny na seřízení secího 

stroje 

 Snaží se aplikovat zkušenosti v duchu myšlenky poskytnutí dobrodružství v každodenní 

zemědělské činnosti a to nejlépe „z první ruky“ během týdenního pobytu na farmě mladého 

zemědělce 

 

Projekt týdenního pobytu na farmě 

 Tento projekt, který proběhl již 4x 

 Byl větší zájem, než bylo volných míst - vybráni převážně vysokoškoláci nejčastěji z Budapešti, kteří 

již měli nějakou představu o životě na venkově nebo měli zkušenosti z rodin nebo od známých se 

zemědělstvím  

 Mladí lidé se zúčastnili domácí zabijačky, dojení krav, péči o hospodářská zvířata, sušení sena, 

výrobě silážních balíků apod.  

 Po absolvování podle jejich slov už lépe chápou, co se děje v zemědělství, mají přesnější obraz 

někdy démonizované konvenční, masové výroby zemědělských produktů, poznali lidské vztahy a 

každodenní pohyb života na venkově, chování spotřebitelů.  

 Nejlepší zpětnou vazbou pro organizátory pak bylo, když se tito účastníci vyjádřili, že by chtěli 

s farmařením pokračovat na vlastní farmě a že opravdu stojí za to zabývat se venkovskými tématy 
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Kontakt 

Dr. Gárdony Ildikó 

Email: agrya@agrya.hu 

mailto:agrya@agrya.hu
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Hana Gabrielová 

Konopí jako plodina budoucnosti 

 

O konopí 

 V ČR je pěstováno konopí na 500 ha a v rámci EU na 15 000 hektarech 

 Maximální výměra konopí v EU je ve Francii, světově pak dominuje Čína se 100 000 hektary, druhým 

největším producentem je Kanada se 45 000 výměrou (ještě v loňském roce pěstovali Kanaďané 

konopí na 20 tisících ha) 

 Poptávka po konopí je velká, v ČR je dokonce větší, než je vlastní produkce, ale Češi podle lektorky 

moc konopí pěstovat neumí a pro péči o něj je třeba i dost speciální stroje 

 

O Haně Gabrielové 

 Již 5 let realizuje na farmě, kde se pěstuje konopí 

 Této problematice se věnuje již od roku 1995, kdy aktivně vystupovala za legalizaci pěstování 

technického konopí a zpřístupnění léčebného konopí pro pacienty 

 Pracuje i jako agroporadce 

 Spoluzakladatelka firmy Hempoint v roce 2010, ale hned po roce na firmu už zůstala sama 

 

Hempoint 

 Součástí Evropské asociace pěstitelů konopí, která nyní řeší například stanovení limitů THC 

(tetrahydrocannabinol – psychoaktivní látka v květech konopí) v potravinách a organizuje 

pravděpodobně největší konferenci o technickém konopí v Německu 

 Spolupracuje s biofarmou Sasov, která poskytuje jak plochy, tak i prostory pro pěstování a 

zpracování konopí 

 Pěstují konopí na produkty distribuované převážně v České republice, ale také vyváží i do zahraničí 

(Švýcarsko, Španělsko, Indie či Amerika) 

 Většina produktů vyrobená firmou Hempoint obsahuje květ technického konopí, ale pouze odrůd, 

které jsou povolené a uvedené na seznamu povolených odrůd EU - mají přibližně 0,2 až 0,3 THC 

 

Pěstování technického konopí 

 Poptávka po osivu technického konopí je značná a je třeba se po něm „shánět“ maximálně do konce 

listopadu  

 V roce 2014 došlo ke skoupení veškerého osiva v Evropě Američany 

 Pro pěstování a sklizeň firma spolupracuje s několika jinými firmami: 
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 Za účelem množení osiva spolupracuje Hempoint s firmou SEMO Smržice 

 Plochy k pěstování konopí poskytuje biofarma Sasov (60 ha) 

 Firma Severofrucht poskytuje 70 ha plochy pro produkci technického konopí a také 

poskytuje jejich technologie ke zpracování veškeré produkce a k laboratornímu zkoušení 

 Balíky konopí jsou dosoušeny odpadním teplem bioplynové stanice biofarmy Sasov 

 Zbytky z konopného semínka se zkrmují přeštickým prasatům chovaným na biofarmě 

Sasov 

 Firma Hempoint také spolupracuje ve výzkumné sféře s Agronomickou fakultou Mendelovy 

univerzity v Brně 

 Kromě mechanické sklizně se dělá i sklizeň ruční a to konopí určeného hlavně pro potravinářské 

účely – do čajů, kořenících směsí, piva, sirupů, vodních extraktů apod. 

 Semínka jsou i zajímavým produktem pro drobnochovatele okrasného ptactva - ročně odeberou až 

30 tun 

 Pro okamžité zpracování se produkt nezpracovává, ale pokud má být déle uskladněný, tak se 

peletuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Tel.: +420 777 027 012  

Email: hanka@hempoint.cz 

Web: www.hempoint.cz/cs/ 

mailto:hanka@hempoint.cz
http://www.hempoint.cz/cs/
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Tomáš Šulák 

Rozvoj obce Veselíčko pomocí MAS 

 

Tomáš Šulák je nejen starostou obce Veselíčko na Přerovsku, ale také vicepředseda MAS Moravská brána 

 

MAS Moravská brána 

 Slučuje 3 mikroregiony (Lipensko, Pobečví a Záhoří-Helfštýn) a asi 32 obcí. 

 Mezi asi 80 členy patří obce, místní podnikatelé a nestátní neziskové organizace 

 Vznikla roku 2013 „restartem“ původní Místní akční skupiny Záhoří-Bečva 

 Hlavním cílem bylo trvale udržitelný rozvoj regionu a jeho podpora, činnost ve prospěch obcí, 

neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů 

působících na území, s ohledem na ochranu přírody a krajiny 

 Realizovala řadu projektů v rámci PRV 2008-2013 LEADER 

 Podařilo se prosadit 60 projektů asi za 30 milionů, ale ze 77 % se podpořily obce 

 Intenzivně se připravují na vypsání výzev v programovém období 2014-2020, aby mohli poskytnout 

větší podporu neziskovým organizacím a podnikatelům 

 Podařilo se získat i několik příhraničních projektů spolupráce (především s Polskem) 

 Projekt na sociální inovace z operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)  

 Letos podán projekt na nakládání s tříděnými odpady v obcích MAS Moravská brána 

 

PRV 2014 – 2020 

 Pro toto programové období si určili několik priorit:  

 Ochrana životného prostředí, které podle nových podporovaných priorit EU půjde 

financovat pouze omezeně a těch projektů, které nepůjdou financovat, je už teď 2x 

více než těch projektů, které bude možné financovat, i když tedy jen částečně.  

 Nakládání s odpady - v rámci projektu Svazu měst a obcí se bude řešit optimalizace 

nakládání s komunálním odpadem a až 20% úspora na svozových službách  

 

Projekt Sdružení místních samospráv  

 Vznikl ve spolupráci obcí a MAS 

 Podporuje návrh na rozdělení podpory mezi menší, soukromé zemědělce (velké podniky zvládnout 

získat finance samy) + možnost financovat i nezemědělské podnikatele – podpora místních 

produktů prodávaných ze dvora, neproduktivních investic v lesích souvisejícími s cestovním ruchem 

apod.  
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 Ze získaných dotací se podařilo: 

 Vybudovat muzeum 

 Novou komunitní školu 

 Kompletně zrekonstruovat hasičskou stanici 

 Obnovit zámecký park 

 Postavit novou naučnou stezku 

 Vznikla kompostárna bioodpadu - prvotním impulsem nadbytek rostlinných zbytků 

z opraveného zámeckého parku 

 

Budoucnost 

Mimo rozvojové úsilí MAS klade důraz i na podporu pocitu sounáležitosti s územím. Převzala proto 

například záštitu nad organizací tradičních Dožínek, které se konají každý rok v jiné obci MAS.  

Spolu s MAS Hranicko realizuje projekt Hudební a filmová muzea našich krajů, který kromě expozic 

v Dolních Nětčicích a Týně nad Bečvou přináší i filmový server se stovkami hodin digitalizovaných 

archivních záběrů z našeho území.  

V neposlední řadě je velkým benefitem krásná příroda, která poskytuje příležitosti k rozvoji do budoucna, 

například pro pastevectví, pěstování nových plodin a podporu života na venkově. 

 

Kontakt 

Bc. Tomáš Šulák 

Tel.: +420 775 949 142 

Email: Tomas.sulak@obec-veselicko.cz 

mailto:Tomas.sulak@obec-veselicko.cz
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Marián Glovaťák 

Rodinná farma – příležitosť pre mladých 

 

Motto farmáře 

„k zemědělství je třeba přistupovat s nadhledem a s elánem do života“ 

 

3 hlediska farmaření 

 Z pohledu welfare zemědělce 

 Podle farmáře se dbá na welfare zvířat, ale vůbec se nezohledňuje pohoda života a 

práce lidí, kteří se o ně starají, a jsou neustále sešněrovávání byrokracii 

 Životního prostředí  

 Farmaření je i krajinotvorba - to, co lidé vidí z vlaku, je práce zemědělce, kteří sečou 

louky, meze, podmítají a osévají pole, revitalizují lesy a remízky 

 Prestiže zemědělské činnosti 

 Hospodaření není jen podnikání, ale také efektivní činnost pro lidi nejen z města - 

kdyby došlo k zastavení přívodu ropy nebo elektrického proudu, lidé by se tomu nějak 

přizpůsobili, pokud by se však zemědělci rozhodli, že už nezasejí, tak to skončí 

katastrofou 

 

Začátky hospodaření 

 S rodiči a s dvěma bratry se začali věnovat nejdříve chovu králíků, ale poznali, že to nebudou 

správně zvolená hospodářská zvířata a přešli na chov krav 

 „Vrátili se do roku 1920“, kdy se o 1 krávu a o své 2 hektary polí starali ručně, kosili obilí a vázali je 

do panáků 

 Vystudoval vysokou školu a pak se vydal na stáž do zahraničí,(Amerika, Tureckou,Norsko i Dánsko) 

 V roce 2011, když mu bylo 26 let, se rozhodl, že začne farmařit konečně na svém.  

 Věděl, že zemědělství představuje těžkou práci, ale její výsledky jsou pozorovatelné denně a také 

chtěl pokračovat s čím už jeho rodina začala.  

 

Unikátní stáj 

 Pro stáj si vybral místo ve svažité krajině Oravy a poprvé se „utkal“ s úřady 

 Nápady jak tří podlažní stavbu realizovat čerpal ze „zdravého selského rozumu“ a ze zkušeností, 

které získal na cestách po světě 
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 Snažil se navrhnout nízkorozpočtovou stáj s nízkými vstupními náklady na realizaci chovu skotu, 

proto z velké části využil především gravitační síly - v horním patře je naplánovaný sklad krmiv a 

jejich úpravna, pro posun do středního patra do žlabů ke zvířatům bude využita vlastní váha krmiva 

a výkaly a jiné odpady budou elektrickými stahovači a opět gravitační silou propadat do posledního 

nejspodnějšího patra, kde budou jímány do adekvátních kapacitovaných prostor.  

 

Oravské pláně 

 V této oblasti téměř vůbec neproběhla v minulém století kolektivizace  

 Půdní bloky charakter pásů pár metrů širokých, zato několik kilometrů dlouhých 

 Ustájení na pastvině farmář řeší mobilním přístřeškem na kolech, který traktorem přesouvá dle 

potřeby 

 

Nynější stav 

 Jedenáct dojnic nemá dostatečnou produkci na to, aby mohli mléko dodávat do mlékárny a tak je 

zpracováváno mléko na sýry 

 Množství kontrol, které dohlíží na farmaření, navyšují státní rozpočet, ale především snižují chuť do 

práce v zemědělství - podle farmáře by stát měl stát za svými zemědělci (producenty potravin a 

krmiv pro hospodářská zvířata), měl by jim pomáhat (oni jsou ti, kteří tvoří hodnoty a nejsou těmi, 

kteří žijí na spodní hranici životního stylu, a jsou nepostradatelní – každý musí jíst) 

 Další poznatek, který si farmář přinesl ze svých cest je, že na Slovensku vzniká konkurenční 

prostředí, ale přitom by to mělo být spíše opačně, že by si měli farmáři spíše pomáhat a ulehčovat si 

tím již tak těžkou práci 

 

Výhody rodinné farmy 

 Rodinný podnik nikdo nevytuneluje – farmář by okrádal pouze sám sebe 

 Půda je vnímána jako dědictví, které jednou připadne dětem a pak jejich dětem, proto se o ni 

pečuje například i na úkor vyšších nákladů za hnojiva atd.  

 Velký podnik je živnou půdou pro státní aparát, ale rodinná farma má minimum zaměstnanců a je 

tedy potřeba méně papírování a menších odvodů. 

 

Přes všechny překážky, které tento slovenský farmář nastínil, vidí budoucnost optimisticky a doufá, že 

budou-li zemědělci držet pospolu, tak že i ta byrokracie se třeba zlepší.  
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