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právě držíte v rukou letošní první vydání 16. ročníku Zpravodaje Agroven-
kova, o.p.s.

Rok 2021 je, podobně jako loni, poznamenán pandemií koronaviru. Následkem 
toho byly veškeré akce plánované v první polovině roku zrušeny anebo přesu-
nuty do druhé poloviny. Život se pro mnohé z nás v prvních měsících roku, kdy 
nebylo možné vycestovat ani z katastru vlastní obce, téměř zastavil. Spousta 
z nás pracovala z pohodlí vlastního obývacího pokoje na homeoffice. Není 
tomu tak u zemědělců a výrobců potravin – tato odvětví pozastavit nelze a měli 
bychom si vážit těch, kteří se starají o dodání kvalitních potravin na náš stůl. 

Standardně bychom již znali oceněné výrobky 15. ročníku soutěže MLS Pardu-
bického kraje a výrobci by mohli svoje produkty prezentovat na akcích v Par-
dubickém kraji. Nezbývá než doufat, že se situace kolem koronaviru bude 
nadále zlepšovat a plánované akce v druhé polovině roku proběhnou tak, jak 
je z minulosti známe.

Kromě pandemie zasáhly do fungování Agrovenkova v první polovině roku také 
personální změny. K 28. 2. skončila ze své vůle ve funkci ředitelky Ing. Lenka 
Brožková, kterou jsem od května ve funkci nahradila. Dne 26. května se v Chru-
dimi sešla správní rada Agrovenkova. Jmenovala nového statutárního zástupce 
společnosti a do funkce předsedy správní rady byl za pana Ing. Františka Smítala 
zvolen člen správní rady za Pardubický kraj Miroslav Krčil, DiS. Ráda bych 
touto cestou panu Ing. Smítalovi poděkovala za jeho činnost pro Agrovenkov, 
a to zejména v přechodném období, ve kterém probíhalo výběrové řízení na 
nového ředitele společnosti, kdy na sebe převzal veškerou agendu Agrovenkova. 

Ráda bych, aby Agrovenkov získal čerstvý vítr do plachet a podařilo se nám 
nadále poskytovat odborné informace zemědělským subjektům, vyzdvihnout 
potravinářskou soutěž MLS Pardubického kraje, a především šířit osvětu o ze-
mědělství a potravinářství jako takovém již od těch nejmenších. Přála bych si, 
aby byli Češi větší patrioti, co se potravin týče tak, jako je tomu například u čes-
kého piva. Vážili si dobrých zemědělců a farmářů, protože jsou to právě oni, 
kdo se denně stará o to, abychom na svém stole měli kvalitní, čerstvé a chutné 
potraviny a zároveň se podílí na tvorbě krajiny v naší vlasti. 

Rok 2021 byl na valném shromáždění OSN vyhlášen rokem ovoce a zeleniny. 
Cílem je vyzdvihnout jeho význam ve výživě člověka. Kdy jindy než v této 
době, kdy čelíme zdravotní krizi, je třeba dbát na vyvážený a pestrý jídelníček? 
Ovoce a zelenina obsahuje řadu prospěšných mikronutrientů. Je však dokázáno, 
že obsah vitamínů v ovoci a zelenině může s dobou skladování poměrně rychle 
klesat. Proto bychom měli dávat přednost lokální produkci nad dovozem, což 
nám spotřebitelům zaručuje nejen větší čerstvost a chutnost, ale právě i obsah 
tolik prospěšných mikronutrientů. Výběrem lokálních potravin navíc podporu-
jeme zaměstnanost v našem kraji a díky kratší přepravě potravin šetříme životní 
prostředí. Věřím, že zájem o lokální potraviny nadále poroste a regionální pro-
dukty budou zastoupeny ve větší míře než doposud i ve stravovacích zařízeních.

Přeji Vám všem pevné zdraví a krásné léto.

Ing. Petra Jurnečková,
ředitelka Agrovenkov o.p.s. 

Vážení 
přátelé,
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Pardubický kraj letos poskytne obcím více 
peněz přímo. Nejvíce pomůže nejmenším 
a podpoří i 106 venkovských prodejen 
Pardubický kraj - Z Programu obnovy venkova (POV) Par-
dubického kraje získají obce letos zhruba 40 milionů korun. 
Je to o šest milionů víc než vloni, ovšem oproti roku 2019 
došlo kvůli dopadům koronavirové pandemie k poklesu POV  
o 40 procent. Podpořeny budou i přesto všechny žádosti tý-
kající se venkovských prodejen. 

„Naše základní filozofie pro letošní rok je taková, že nechceme 
podporu drobit a nejvíce chceme pomoci těm nejmenším, kteří 
jsou v dnešní době nejzranitelnější. To znamená obcím do 100 
obyvatel,“ uvedl radní pro venkov, zemědělství a životní pro-
středí Pardubického kraje Miroslav Krčil. Pro ně je připravena 
částka 250 tisíc na jeden projekt bez nutnosti spoluúčasti. V pří-
padě obcí od 101 do 300 obyvatel je to částka 110 tisíc korun 
se spoluúčastí minimálně 40 procent. U obcí od 301 do 2000 
obyvatel pak částka stejná – 110 tisíc korun, ovšem s minimální 
spoluúčastí 50 procent. 
„Jsem přesvědčen o tom, že v této složité době je potřeba po-
skytnout peníze přímo obcím bez dalšího přerozdělování. Na 
konkrétní projekty, konkrétní investice a opravy. Vidím to jako 
nejefektivnější způsob podpory venkova,“ dodal Miroslav Krčil. 
„Osobně jsem konzultoval zvažované možnosti s několika de-
sítkami starostů, kteří často zároveň působí i ve vedení mikro-
regionů a místních akčních skupin po celém Pardubickém kraji. 
Jejich realistického názoru si velmi vážím a je pro mne důležitý. 
Výsledkem této debaty je právě shoda na tom, že bychom ne-
měli omezené prostředky z POV tentokrát drobit, že je potřeba 
prioritně pomoci těm nejmenším a udržet podporu vesnických 
prodejen. Chápu tento výsledek jako kompromis, byť jeho sou-
částí je i nevyhovění žádostem mikroregionů a místních akčních 
skupin,“ vysvětlil dále radní.
Pro letošní rok bylo v rámci POV Pardubického kraje podá-
no 450 žádostí v celkové hodnotě bezmála 100 milionů korun. 
Podpory venkovských prodejen se týkalo 106 žádostí v souč-
tu přes šest milionů korun, 28 žádostí podaly mikroregiony  
a 13 žádostí místní akční skupiny. 

„Věřím, že se celospolečenská situace v brzké době začne zlep-
šovat, že pandemie nemoci covid-19 ustoupí, a že Pardubický 
kraj bude moci postupně podporu venkova opět navyšovat. Udě-
lám maximum pro to, abychom v dalších letech mohli podpořit 
náš venkov větší sumou peněz,“ sdělil Miroslav Krčil.

Miroslav Krčil: Nechceme držet obce 
zbytečně v nejistotě 

Pardubický kraj – Pardubický kraj upravil pravidla pro po-
skytování dotací do rozvoje vodohospodářské infrastruk-
tury. Jejich nové znění schválilo krajské zastupitelstvo na 
svém posledním zasedání. Jde především o reakci na novelu 
vodního zákona, kterou došlo ke zrušení povinnosti odběra-
telů platit zálohy za odběr podzemní vody. Nyní se podávají 
pouze poplatková přiznání za uskutečněný odběr a následují 
platby.
 
„Lhůta pro podání žádostí byla nově stanovena od 1. ledna do 
30. dubna kalendářního roku. O schválení či zamítnutí této žá-
dosti se bude rozhodovat do 31. října běžného roku. V praxi to 
tedy znamená, že ve stejném roce, kdy bude žádost podána, o ní 
bude i rozhodnuto. Tímto krokem celý proces zpřehledníme. 
A pro samotné žadatele to bude mít pozitivní dopad v tom, že 
je kraj nebude držet v nejistotě, zda dotaci obdrží či nikoliv. 
Pro tento kalendářní rok ještě platí přechodné ustanovení. U žá-
dostí, které dojdou do 30. června se použijí dosavadní dotační 
pravidla, u těch pozdějších se rozhodne do 31. října,“ vysvětlil 
krajský radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Mi-
roslav Krčil.
Další změna se týká vstupního kritéria hodnocení pro oblast 
zásobování pitnou vodou, oblast odpadních vod i oblast žádostí 
na projektové dokumentace. Nově se bude přihlížet k tomu, zda 
se jedná o problémový správní obvod obcí s rozšířenou působ-
ností. „Navazujeme tak a budeme zohledňovat celkovou strategii 
rozvoje Pardubického kraje, kterou zastupitelstvo přijalo jako 
základní koncepční dokument,“ doplnil Miroslav Krčil.

Otázky a odpovědi k článku 
v Hospodářských novinách

Jakou sumu kraj investoval do rozvoje venkova 
v letech 2019 a 2020?

V roce 2019 to bylo z progra-
mu obnovy venkova (POV) 
a prostřednictvím individu-
álních dotací dohromady 
téměř 70 milionů ko-
run. O rok později už 
kraj musel reagovat 
na vývoj a dopady 
pandemie koronaviru 
a vyplatil prostřednic-
tvím POV a na indivi-
duální projekty zhruba 
40,5 milionu korun. 

Pardubický kraj
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K tomu je ovšem potřeba připočítat v obou letech i prostředky 
vynaložené například na podporu rozvoje vodohospodářské in-
frastruktury v řádech desítek milionů.   

Kolik peněz bude kraj investovat letos?

V případě POV a individuálních dotací bychom se v letošním roce 
měli pohybovat na úrovni zhruba 44 milionů korun. V případě 
vodohospodářské infrastruktury to bude částka 70 až 80 milionů 
korun.

Pokud došlo letos ke snížení sumy, čím je to 
způsobeno? Pokud zůstala stejná suma jako vloni 
nebo došlo ke zvýšení, kde na to kraj vzal peníze?

Pro nás je měřítkem rok 2019 a oproti tomu jsme mínus 25 mi-
lionů. Důvod? Koronavirus. Částka pro letošní rok, kterou se 
podařilo při sestavování rozpočtu vyjednat, je ale jasným důka-
zem, že pro samosprávu našeho kraje je venkov jednou z prio-
rit. Například prostřednictvím letošního POV se podaří podpořit 
realizaci více než 300 konkrétních projektů v obcích a přes 100 
vesnických prodejen. 

V případě, že jste byli nuceni snížit peníze na rozvoj 
venkova, snažíte se jej podpořit například jinými 
dotačními programy, nebo to prostě v současné 
finanční situaci není možné?

Současnou situaci musíme brát zkrátka jako fakt a nemá cenu zby-
tečně donekonečna „brečet nad rozlitým mlékem“. Pardubický kraj 
se snaží pomoci a podpořit venkov v maximální možné výši, která 
je teď v našich silách. V této souvislosti velmi děkuji starostkám 
a starostům, vnímají realitu jasně. Podpora venkova se prolíná té-
měř všemi resorty. Od kultury přes opravy silnic a podporu ces-
tovního ruchu až po zdravotnictví. Osobně jsem optimista. Věřím, 
že restart ekonomiky bude dynamický a přinese finanční zlepšení. 
Pro příští roky se tedy budu snažit přesvědčit kolegy, abychom 
podporu venkova navyšovali. Jsou to totiž efektivně a smysluplně 
vynaložené peníze, které se kraji vrátí. O tom jsem přesvědčen.  

Dotace pomohou ekocentrům, 
mysliveckým spolkům nebo záchranným 
stanicím
Pardubický kraj – Kraj podpoří projekty z Programu péče o život-
ní prostředí, dále z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu 

v oblasti životního prostředí (EVVO) a také ekocentra. Pomoci se 
dostane rovněž mysliveckým spolkům nebo záchranným stanicím.
„V oblasti životního prostředí kraj podpoří jednotlivé organizace 
a spolky částkou asi 1,7 milionu korun, menší část ještě musí schvá-
lit krajské zastupitelstvo,“ uvedl krajský radní pro oblast venkova, 
životního prostředí a zemědělství Miroslav Krčil. 
Na finanční podporu se mohou spolehnout i myslivecké spolky. „Je 
bezesporu žádoucí tyto spolky podpořit. Přetrvávajícím problémem 
jsou časté střety zvěře s vozidly na našich silnicích, kdy dochází 
nejen k poranění či smrti zvířat, ale i k hmotným škodám, někdy 
dokonce ke ztrátě lidských životů. Na základě dotace zajistí mys-
livecké spolky nákup pachových repelentů a optických zradidel,“ 
vysvětlil Miroslav Krčil. Mimoto kraj poskytne finance na náhradu 
škod způsobených chráněnými živočichy.
Kraj nezapomíná ani na záchranné stanice. „Schválili jsme pomoc 
ve výši 550 tisíc korun pro Záchrannou stanici Pasíčka, 150 tisíc 
korun pro stanici Lipec a 100 tisíc korun pro stanici Zelené Vendolí. 
Stvrzení této dotace je rovněž v kompetenci krajských zastupitelů,“ 
informoval radní Krčil. 

Kraj opět pomůže začínajícím včelařům

Pardubický kraj – Kraj dlouhodobě podporuje začínající včelaře. 
Účelem této podpory je rozšíření včelařské základny a zvýšení 
počtu včelstev na území regionu, což by mělo přispět i ke zlep-

šení opylení rostlin včelami. Rada Pardubického kraje na svém 
posledním jednání schválila finanční podporu pro všechny, kteří 
si o ni zažádali. Dotaci obdrží celkem 23 žadatelů.
„Finanční pomoc poskytneme jednotlivým žadatelům poté, co před-
loží vyúčtování skutečně vynaložených nákladů. Maximální výše 
podpory na jednoho žadatele činí 15 tisíc korun,“ uvedl krajský 
radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil. 
Celkem tedy kraj může včelařům vyplatit až 345 tisíc korun.
„Chtěli bychom tuto dotaci pro příští rok zatraktivnit a celkově 
zefektivnit její použití. V úvahu připadá například podpora testová-
ní včelstev proti chorobám nebo škůdcům,“ dodal Miroslav Krčil.

Pardubický kraj
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Zboží\ rok sled. 2008 2012 2016 2019 jednotka

Maso 20-23 % 31-33 % 43 % 53 % % z množství v kg

Masné výrobky 20 % 25 % 35 % 45 % % z množství v kg

Mléko 18-20 % 30 % 40 % 50 % % z množství v l

Mléčné výrobky 23-25 % 33-35 % 45 % 55 % % z množství v kg

Počet respondentů 42 55 72 81 ---------------------------

Vážení čtenáři, nedávno jsem byl vyzván, abych 
zveřejnil několik zajímavých čísel

 Těchto výsledků bylo dosaženo nejen propagací, ale cíleným mar-
ketingem ve sledovaném vzorku gastro provozů financovaných 
z veřejných prostředků na území našeho kraje. Je to výseč, která 

Komentář k zákonu o tzv. kvótách na české 
potraviny v obchodních řetězcích

Tato věc zarezonovala na přelomu roku.
Na český stůl české potraviny… však pro mne není nic nového, 
tento slogan se poprvé objevil v roce 2002 v parlamentních vol-
bách za kraj Vysočina! Tedy ještě před vstupem ČR do EU a vím, 
že tehdy byl podobný názor spíše přehlížen a upozaďován.
V roce 2004, 2005 a 2006 jsme v okrese Chrudim uskutečnili 
jako Agrární komora Chrudim první ročníky Hurá na prázdniny 
s českými potravinami.
A v roce 2006 vznikala potravinářská soutěž MLS s finanční pod-
porou Pardubického kraje a tedy tím chci připomenout, že ta letošní 
soutěž by měla být tou 15. v pořadí!
Dnes mám však pocit, že se touto rétorikou ohání kde kdo, ale zů-
stává to však v rovině politických proklamací a to už nepovažuji za 
správné!  Protože většina trhu s potravinami se odehrává prostřed-
nictvím obchodních řetězců, ale to už je další samostatná kapitola!

Dotační a legislativní okénko 
připravil: Smítal

Přehled nejčastějších porušení 
dotačních podmínek v roce 2020 

Níže uvedený přehled nejčastějších porušení dotačních podmínek 
byl připraven na základě podaných odvolání proti rozhodnutí SZIF 
o snížení, resp. zamítnutí platby. 

SAPS: 
• DPB nejsou vedeny na žadatele v LPIS minimálně od podání 

žádosti do 31. srpna příslušného kalendářního roku 
• DPB nejsou zemědělsky obhospodařovány (nálety dřevin, neod-

klizená biomasa po seči travních porostů) 
• neuvedení veškeré zemědělsky obhospodařované půdy v žádosti 

v části Deklarace zemědělské půdy 
• celková výměra všech DPB je menší než 1 ha 
Ovoce VVP a VP: 
• nedoložení objemu vlastní produkce v termínu do 31. ledna ná-

sledujícího kalendářního roku 

dnes velmi těžko dýchá, ale přál bych těm, kteří mají možnost to 
dnes ovlivňovat, aby se jim podařilo po všech těch COVID vele-
točích navázat na tento pozitivní trend!

Z mojí strany to rozhodně není politická proklamace či nějaké 
chlubení se cizím peřím, ale možnost vám všem nechat nahlédnout 
do podložených faktů:

 S pozdravem V. Kroutil 
Ředitel Agrární komory Chrudim

Radní Pardubického kraje v letech 2008 - 2020

• nedostatečné prokázání objemu vlastní produkce (objem neod-
povídá podmínkám NV PP, nebyly doloženy účetní či daňové 
doklady a výrobní kalkulace s předepsanými náležitostmi) 

• nedoložení objemu vlastní produkce v případě podání Ohlášení 
vyšší moci (také při uznaném zásahu vyšší moci ze strany SZIF 
je žadatel povinen doložit objem vlastní produkce do 31. 1. ná-
sledujícího kalendářního roku) 

Zelenina VVP a VP: 
• nedoložení množství osiva či sadby 
• nedostatečné prokázání množství osiva či sadby (množství ne-

odpovídá podmínkám NV PP, nebyly doloženy účetní či daňo-
vé doklady či vnitropodnikový doklad na výrobu vlastní sadby 
s předepsanými náležitostmi) 

Bílkovinné plodiny: 
• pěstování bílkovinných plodin ve směsi s trávou!
• nedodržení pokryvu půdy nebo prokazatelných posklizňových 

zbytků bílkovinné plodiny nebo směsi bílkovinných plodin v ob-
dobí 1. 6. až 15. 7. příslušného kalendářního roku 

Krávy chované v systému s tržní produkcí mléka: 
• nedojený systém chovu u deklarované dojnice ke dni 31. 3. pří-

slušného kalendářního roku 

Agrární komora Chrudim

Odborné informace
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• deklarovaná dojnice nebyla dle záznamů v ÚE ke dni 31. 3. pří-
slušného kalendářního roku matkou 

Tele masného typu: 
• narození telete nebylo nahlášeno v řádné lhůtě do ÚE 
• otec deklarovaného telete není býk masného plemene zapsaný 

v ústředním registru plemeníků (ÚRP) 
• nenahlášení právního nástupnictví pro masná telata (převod pod-

niku). Pokud si žadatel dává do žádosti telata, která se narodila 
v době, kdy bylo hospodářství v ústřední evidenci vedeno na 
jiného majitele, musí o tom informovat SZIF prostřednictvím 
Ohlášení o převodu, a to i v případě, že převádí pouze nárok na 
masná telata. 

Bahnice a kozy: 
• nepřítomnost deklarovaných zvířat na hospodářství žadatele po celé 

kontrolní období, tj. 15. 5. až 11. 9. příslušného kalendářního roku 
• pozdní hlášení změn u deklarovaných zvířat do ÚE během kon-

trolního období (15. 5. až 11. 9.) 
• pastva deklarovaných zvířat na pozemcích s jinou zemědělskou 

kulturou než travní porost či trvalý travní porost 
• pastva deklarovaných zvířat na pozemcích, které nejsou vedeny 

na žadatele v LPIS 
• neúplný či špatně vedený pastevní deník 
Brambory určené pro výrobu škrobu: 
• nedostatečné množství sadby nebo chybějící doklady o prokázání 

minimálního množství uznané sadby škrobových brambor, popř. 
nesrovnalosti v dokladech při kontrole na místě ke skutečně osá-
zené ploše 

• nedostatečné množství škrobu nebo chybějící potvrzení o dodáv-
ce škrobu výrobci bramborového škrobu 

• chybějící smlouvy o pěstování škrobových brambor mezi pěsti-
telem a výrobcem škrobu. 

Konzumní brambory: 
• nedostatečné množství sadby nebo chybějící doklady o prokázání 

minimálního množství uznané sadby konzumních brambor, popř. 
nesrovnalosti v dokladech při kontrole na místě ke skutečně osá-
zené ploše 

Greening-EFA: 
• žadatel eviduje DPB v LPIS pod jinou kulturou než požadovaná 

standartní orná půda
Platba pro mladé zemědělce: 
• žadatel byl poprvé zapsán v Evidenci zemědělského podnikatele 

před více než pěti lety 
• většinový společník žadatele v právnické osobě podal vlastní 

žádost o platbu pro mladé zemědělce 
• společník žadatele v právnické osobě nebyl většinovým vlastní-

kem společnosti      
Zdroj: SZIF

Kontrola podmíněnosti – změny od roku 2021

• DZES 3 a) Zacházení se závadnými látkami v rámci ochrany 
povrchových a podzemních vod a životního prostředí

 – schválené havarijní plány na zacházení se závadový látkami 
změna způsobu hodnocení –trvalost

• DZES 3 c) Skladování závadných látek v rámci ochrany povr-
chových a podzemních vod a životního prostředí

 – zpřesnění hodnocení rozsahu v návaznosti na §39 odst. 5 záko-

na o vodách.V rámci zpřesnění hodnocení je nově zahrnuta také 
kontrola skladovacích prostor pro skladování použitých obalů.

• DZES 7 d) Omezení souvislé plochy jedné plodiny
▪ Týká se všech pozemků R bez ohledu na erozní ohroženost
▪ Plocha jedné plodiny –max. 30 ha s výjimkami –VLP, trávy
▪ Plocha plodiny 30 -32,99 ha – porušení, ale bez sankce
▪ Splnění podmínky založením biopásu (+čejka) - do 40 ha bez 

omezení, nad 40 ha min.5% výměry DPB

Další úpravy kontroly podmíněnosti
▪ Upraveno je znění požadavku PPH 1/3 – „Byl dodržen ma-

ximální limit 170 kg N/ha/hospodářský rok, který se uzavře 
v kalendářním roce podání jednotné žádosti u statkových, orga-
nických a organominerálních hnojiv ve zranitelné oblasti v prům.
za podnik (návaznost na NS)

▪ Upraveno je znění požadavku PPH 4/9 – „Jsou krmiva sklado-
vána odděleně od chemických látek, odpadů nebo zakázaných 
látek tak, aby se předcházelo kontaminaci krmiv, a eliminuje 
zacházení s medikovaným krmivem riziko jeho zkrmení necí-
lovými zvířaty nebo křížové kontaminace jiných krmiv?“

▪ Upraveno je znění požadavku PPH 10/2 – „Byl aplikovaný 
přípravek použit v souladu s účelem jeho povoleného použití?“

▪ Úprava byla provedena pro hodnocení trvalosti požadavku 
PPH 13/1, kterým je požadován dostatečný počet odborně způ-
sobilých zaměstnanců k péči o zvířata v rámci požadavků welfare 
zvířat. Hodnocení porušení tohoto požadavku ze strany Státní 
veterinární správy má tak vždy trvalý charakter.

Informace pro žadatele týkající se zásahu 
vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu 
nadměrného výskytu hraboše polního

V případě zásahu vyšší moci – výjimečných okolností z důvodu 
nadměrného výskytu hraboše polního a s tím spojené použití pří-
pravku na ochranu rostlin na pozemcích zasažených kalamitním 
výskytem hraboše polního, může žadatel tuto skutečnost oznámit 
Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, a to na formuláři 
k tomu určeném („Ohlášení“).
Aplikace přípravku na ochranu rostlin Ratron GW (5071-0) pro 
aplikaci do nor, Stutox II (5114-0) pro aplikaci do nor, Stutox II 
(5114-0) pro aplikaci rozhozem na povrch v souladu s mimo-
řádnými nařízeními vydanými Ústředním kontrolním a zkušeb-
ním ústavem zemědělským (dále jen „ÚKZUZ“), přičemž tyto 
přípravky lze použít v období od 9. 4. 2021 do 6. 8. 2021, a to 
nejvýše 3x, pokud trvá kalamitní výskyt hraboše polního.
Podané Ohlášení musí být doplněné „Záznamem z odborného 
šetření intenzity výskytu hraboše polního na základě podnětu 
žadatele“, který vydal ÚKZUZ, na základě podnětu žadatele 
k provedení monitoringu početnosti hraboše polního a ověření 
jeho kalamitního přemnožení.

Zajišťování zemědělské činnosti službami 

Pokud uživatel zajišťuje veškerý výkon zemědělské činnosti službami 
na základě smlouvy o službách, jedná se stále o výkon zemědělské čin-
nosti „vlastním jménem a na vlastní odpovědnost“ a může být v LPIS 
evidován jako uživatel. Jedná se i o případy, kdy subjekt nevlastní ani 

Odborné informace
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si nepronajímá zemědělské stroje, ale zajišťuje si vše pouze službami, 
a to i v rozsahu všech DPB evidovaných v LPIS. Zajišťování zeměděl-
ské činnosti službou však uživatele nezbavuje povinnosti mít v terénu 
identifikovatelné hranice DPB.    

Zdroj: MZe

Přístup k dílu půdního bloku 

V otázce vstupu na pozemek/přístupu k pozemku se vychází 
z ustanovení § 1021 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. Zákon č. 89/2012 Sb., Část třetí, Absolutní 
majetková práva, Hlava II. Věcná práva, Díl 3 : Vlastnictví, 
Oddíl 1: Povaha vlastnického práva a jeho rozsah, Omezení 
vlastnického práva: § 1021 Vlastník umožní sousedovi vstup na 
svůj pozemek v době, rozsahu a způsobem, které jsou nezbytné 
k údržbě sousedního pozemku nebo k hospodaření na něm, nelze-
li tohoto účelu dosáhnout jinak; soused však nahradí vlastníku 
pozemku škodu tím způsobenou. Na základě výše citovaného 
ustanovení tedy není nutná přístupová komunikace k pozemku. 
Podmínkou evidence dílu půdního bloku není jeho přístupnost 
po pozemní komunikaci.  

Zdroj: MZe

Plochy, které nelze uznat jako trvalý travní 
porost

a) Plocha ležící ladem/nedozrálý úhor.
b) Plochy, které jsou lesem.
c) Plochy s rákosím, sítinou, jestliže takové plochy nejsou vy-

mezeny v evidenci půdy jako rašelinné a podmáčené louky ve 
vrstvě Enviro.

d)  Plochy s ovocnými dřevinami o hustotě větší než 100 kusů 
dřevin/ha. V tomto případě se jedná o druh zemědělské kultury 
ovocný sad, případně jinou trvalou kulturu.

e)  Plochy s dřevinami o hustotě větší než 100 kusů dřevin/ha 
nebo plochy se souvislým porostem dřevin, které jsou větší než  
100 m2 a nejsou krajinnými prvky (např. skupiny dřevin s vý-
měrou větší než 3000 m2).

f)  Plochy, které se využívají pro jiný hospodářský účel – např. 
výběhy pro chovné stáje, výběhy pro volný výběh prasat. Dů-

ležitým znakem při posuzování, zda jde o výběh či pastvinu je 
skutečnost, že ve výbězích pro stáje je travní porost silně de-
gradovaný – netvoří souvislý porost s převahou travin. Příčinou 
degradace travního porostu může být i trvalé nastýlání slámou 
delší než 1 rok na stejné ploše.

g)  Sportovní a rekreační plochy (trvalé stanové tábory, sportovní 
letiště, travnaté sportovní plochy, golfová hřiště, zahrady, mo-
tokrosové dráhy).

h)  Plochy nevyužívané pro zemědělské účely (veřejná prostran-
ství, zatravněné součásti veřejných komunikací (náspy, příkopy 
podél silnic či železnic apod.).

i)  Plochy fotovoltaických elektráren (i když mezi solárními panely 
probíhá pastva nebo je jinak udržována, např. sečena).

j)  Plochy s trávníkovými koberci.   
Zdroj: MZe

Plochy nezemědělské půdy, které neplní 
mimoprodukční funkci v zemědělství – trvalé 
prvky

Půda nevyužívaná pro zemědělské účely tvoří hranici PB a tedy 
i DPB. Pokud se nachází uvnitř PB a DPB, vymezuje se v LPIS uza-
vřeným polygonem (pomocí tzv. „díry“). Slovo „trvalé“ znamená, 
že jde o objekty, které na zemském povrchu existují /nebo je zřejmé 
že budou existovat/ déle než 1 rok. Tyto objekty se v evidenci půdy 
neevidují jako součást PB a DPB.
Pokud se jedná o umělé objekty vytvořené člověkem (stavby, silni-
ce, triangulační body apod.), tak se vykreslují všechny tyto objekty 
z plochy DPB a tedy i PB, pokud jsou viditelné/rozpoznatelné na 
ortofotomapě bez ohledu na svou velikost. Rovněž z plochy DPB 
a PB vykreslují (tvoří hranici PB) všechny cesty, které mají zpevně-
ný povrch (asfaltový, betonový apod.). Vykreslují se i nezpevněné 
cesty, které jsou součástí veřejné dopravní sítě (např. cyklostezky), 
nezpevněné přístupové cesty k jiným objektům (např. k zahrádkář-
ským/chatovým osadám apod.).    

Zdroj: MZe

Plochy dočasně nevyužívané pro zemědělské 
využití

Za plochy zemědělské půdy dočasně nevyužívané pro zemědělské 
účely (dočasné prvky) se považují plochy, resp. objekty, které mají 
trvání kratší než 1 rok. Pokud časově zasahují dočasné prvky do 
období rozhodného pro přiznání dotace a brání plnění podmínek 
opatření vázaného na daný DPB, musí žadatel (uživatel) provést 
odpočet, tj. přiměřeně snížit deklarovanou výměru v žádosti o po-
skytnutí dotace.
Rozhodnutí o provedení odpočtu (snížení deklarované výměry v žá-
dosti o poskytnutí dotace) je vždy v kompetenci žadatele (uživate-
le). Úprava v LPIS není doporučená, pokud na ní uživatel netrvá.
Mezi dočasné prvky patří např.:
• stohy
• balíky slámy
• polní hnojiště
• dočasné skládky dřeva
• dočasné polní cesty (zejm. na orné půdě, prorůstají plodinou)
• vydupané stezky od zvířat

Odborné informace
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• dočasné/krátkodobé stavební práce (např. výkopy) a plocha bude 
následně rekultivována

• dočasné skládky stavebního materiálu
V případě dočasných prvků na DPB žadatel sníží o jejich výměru 
deklarovanou výměru DPB .   

Zdroj: MZe

Carbon farming: Cesta k šetrnému 
a ziskovému hospodaření

Carboneg je název českého projektu pro tzv. carbon farming. 
Carboneg podporuje zemědělce na cestě ke zlepšení kvality ze-
mědělské půdy a zvýšení její úrodnosti. Pomocí začlenění princi-
pů regenerativního zemědělství do vašeho hospodaření dojde ke 
zlepšení stavu vašich půd a zároveň k uložení uhlíku z atmosféry 
do půdy ve stabilní formě v podobě organické hmoty. Za to vás ve 
vašem snažení finančně podpoříme. Zdroje získáme od velkých 
firem, které se snaží dosáhnout uhlíkové neutrality a financu-
jí proto ukládání uhlíku do půdy. Více informací o projektu na 
www.carboneg.eu

SZP 2022+

Květnové jednání tzv. trialogu k dokončení reformy Společné ze-
mědělské politiky od roku 2023 skončilo bez dohody. Další jednání 
Rady ministrů zemědělství je naplánováno na 27. 6. K dohodě je 
momentálně daleko zejména u DZES 8 (rotace plodin) a  DZES 
9 (neprodukční prvky), kde Evropský parlament navrhuje až deset 
procent orné půdy vyčlenit pouze pro úhor, případně krajinné prvky. 
ČR požaduje zachování možnosti započítat do neprodukčních prvků 
meziplodiny a dusík vázající plodiny a nižší povinné procento (max 
3) těchto ploch v rámci základní podmíněnosti. Zatímco Rada sou-
hlasí s 13+2 procenty na citlivé komodity (VCS), parlament chce jen 
10+2. U platby na první hektary chce EP povinně minimálně 12 % 
z prvního pilíře, zatímco Rada souhlasí pouze s 10%.  Portugalské 
předsednictví nebylo schopné dosáhnout kompromisní dohody a fi-
nální výstup Trialogu se tak dále odkládá.  

Zdroj: AK ČR

Zemědělci  budou muset vést evidenci 
hnojiv i výnosů sklizně

Zemědělci zřejmě budou muset vést jak evidenci hnojiv, tak výno-
sů sklizených plodin. Pokud hospodaří na více než 20 hektarech, 
budou muset evidenci vést v elektronické podobě. Sedmiletá lhůta 
na uchovávání evidence se nemění. Novinky zavede od roku 2022 
vládní novela o hnojivech, kterou 2. 6. 2021 Sněmovna schválila.
Údaje z jednotné elektronické evidence budou mít k dispozici 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Státní zeměděl-
ský a intervenční fond a Český statistický úřad. Podle vlády se tak 
kontroly zefektivní a zpřesní, protože odpadne přepisování papí-
rových evidencí nebo zpracování dosavadních různých elektronic-
kých forem evidence, které už používají čtyři pětiny zemědělců. 
Zemědělci po zavedení jednotné elektronické evidence hnojení už 
nebudou muset odevzdávat výkazy o spotřebě hnojiv, což odbourá 
jednu z jejich byrokratických povinností.  

Zdroj: ČTK

Zemědělství má mít v příštím roce na 
výdaje o 3,1 mld. víc než letos

Ministerstvo zemědělství má mít podle návrhu ministerstva financí 
v příštím roce na výdaje 58,5 miliardy korun, meziročně o 3,1 mili-
ardy Kč víc. Resort dosud od ministerstva financí neobdržel bližší 
informace, nemůže proto specifikovat návrhy na změnu struktury 
rozpočtu. Proti loňskému rozpočtu má ministerstvo zemědělství 
dostat meziročně o 12,36 miliardy Kč méně.              

 Zdroj: MZe

V případě, že pěstujete potravinářskou 
plodinu, máte povinnost se registrovat 
u Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce (SZPI) 
Povinnost provozovatele potravinářského podniku oznámit příslušné-
mu orgánu dozoru zahájení, změny a ukončení činnosti za účelem re-
gistrace provozoven potravinářských podniků a zajištění bezpečnosti 
potravin a kontroly v celém potravinovém řetězci, včetně rostlinné 
prvovýroby, vychází z níže uvedených ustanovení právních předpisů: 
• článek 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin 
• § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a ta-

bákových výrobcích 

Kdo je provozovatel potravinářského podniku s povinností re-
gistrovat se u SZPI 
Provozovatel potravinářského podniku (PPP) je fyzická nebo práv-
nická osoba odpovědná za plnění požadavků potravinového práva 
v potravinářském podniku (čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 178/2002). 
Jedná se o subjekty, které manipulují s potravinami, jde např. o vý-
robce, dovozce, distributory, sklady, balírny, prodejce. 
Provozovatelem potravinářského podniku je však rovněž provo-
zovatel podniku zabývajícího se prvovýrobou potravin včetně 
rostlinné prvovýroby, která zahrnuje pěstování plodin, určených 
k produkci potravin, včetně sklizně, přepravy, skladování produktů 
prvovýroby a další manipulace s nimi. 
Povinnost registrovat se u SZPI se tak vztahuje na všechny prvo-
výrobce rostlinných produktů určených k lidské spotřebě, tj. např. 
na všechny prvovýrobce, kteří pěstují plodiny, jako jsou např. obi-
loviny, olejnatá semena, brambory, luštěniny, cukrová řepa, chmel, 
ovoce a zelenina, koření, byliny, u kterých se předpokládá, že budou 
nebo jsou učeny k lidské konzumaci/výrobě potravin. 
Z pohledu registrační/oznamovací povinnost vůči SZPI není roz-
hodující, zda je produkt rostlinné prvovýroby v konečné fázi použit 
k výrobě potraviny. Pěstitel plodiny (např. obilovin), který předpoklá-
dá možnost prodeje plodiny jako potravinářské komodity (např. v zá-
vislosti na jakostní parametrech suroviny) má povinnost se registrovat 
u SZPI bez ohledu na to, že ji nakonec prodá jako krmnou surovinu. 
Povinnost registrace se nevztahuje na: 
• prvovýrobu pro soukromé domácí použití,
• domácí přípravu potravin, manipulaci s nimi nebo na jejich 

skladování pro soukromou domácí spotřebu, 
• případy, kdy výrobce přímo dodává malá množství vlastních 

produktů z prvovýroby konečnému spotřebiteli nebo místnímu 
maloobchodu, který je přímo dodává konečnému spotřebiteli. 

Zdroj: SZPI
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Víte, že 
Přímá podpora příjmů výrazně přispívá ke stabilizaci příjmů 
zemědělských podniků, přičemž oba pilíře SZP hrají důležitou 
roli. Průměrný podíl podpory SZP v EU na celkových příjmech 
zemědělských podniků je 36 % a podíl přímých plateb z toho 
je 26 %.  A jak je to ve Vašem podniku?

Informace z EU 27

Akční plán ČR pro rozvoj ekologického 
zemědělství v letech 2021–2027

V květnu byl Ministerstvem zemědělství 
zveřejněn Akční plán ČR pro rozvoj ekolo-
gického zemědělství v letech 2021 – 2027, 
který si klade za cíl podporovat růst ekolo-
gického zemědělství v ČR s výhledem do 

roku 2027 a je zpracován jako čtvrtý v pořadí.
Do roku 2027 by měli dle Akčního plánu zemědělci v České re-
publice hospodařit ekologicky na 22 % zemědělské půdy oproti 
současným 15 %. Biopotraviny se mají podílet na celkové spo-
třebě potravin a nápojů 4 %, zatímco podle údajů z roku 2019 to 
bylo 1,52 %.
„Ekologické zemědělství a výroba biopotravin mají dlouhodobě 
vzrůstající trend. Například trh s biopotravinami v roce 2019 vzrostl 
o 19 procent. Lidé se také víc zajímají o to, v jaké krajině žijí a jaké 
jídlo jedí. Chceme proto ekologické zemědělství co nejvíce podpo-
řit. V Akčním plánu počítáme i se zajištěním financování výzkumu 
a poradenství, aby měli zemědělci přístup k nejnovějším poznatkům 
z ekologického zemědělství,“ řekl ministr Miroslav Toman.

MZe bude nadále podporovat ekologické podniky i výrobu 
biopotravin, sdružování zemědělců, výrobců a obchodníků 
a usnadňovat farmám přístup na trh. Mezi úkoly Akčního plánu 
patří navrhnout značení biopotravin domácího původu včetně je-
jich propagace, rozšířit výuku o ekologickém zemědělství v rámci 
odborného vzdělávání nebo zvýšit podíl biopotravin ve veřejném 
stravování.
Zásadní pro další rozvoj ekologického zemědělství v ČR je zaměřit 
se zejména na produkci mléka, produkci na orné půdě, pěstování 
ovoce, zeleniny a révy vinné. Jednotlivá klíčová opatření Akčního 
plánu rozpracuje MZe v samostatných dokumentech, které budou 
obsahovat i jejich ekonomický dopad.
Akční plán navazuje na nový Evropský akční plán pro ekologic-
kou produkci. Je v souladu s cíli Společné zemědělské politiky EU 
a strategiemi Evropské komise „od zemědělce ke spotřebiteli“ (Farm 
to Fork) a pro oblast biologické rozmanitosti podle Zelené dohody 
pro Evropu.
Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021 
– 2027 najdete zde: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/
ekologicke-zemedelstvi/dokumenty-statistiky-formulare/akcni-plan/

Zdroj: MZe

Nový kontrolní systém od roku 2022
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CENTRUM NA PODPORU ZEMĚDĚLCŮ („CPZ“)

Regionální rozvojová agentu-
ra Pardubického kraje založila 
v roce 2017 CPZ, jako reakci na 
zpětnou vazbu od Agrovenkova, 

o.p.s., na zajištění odborných kapacit pro pomoc zemědělcům v ob-
lasti konzultací či koordinace a přípravy projektů. CPZ je současně 
i výstupem mezinárodního projektu INNOGROW, který byl reali-
zován v rámci programu Interreg Europe, ve kterém se na základě 
provedených analýz ukázalo, že je v kraji nutné podporovat malé 
a střední zemědělské podnikatele a ulehčit jim od administrativní 
zátěže.
Centrum na podporu zemědělců od svého vzniku podalo pomocnou 
ruku již mnoha zemědělským subjektům, které potřebovaly pora-
dit ohledně problematiky dotačních možností pro jejich investice. 
Provádíme pravidelné konzultace projektových záměrů. Pro po-
tencionální žadatele je důležité nejen poradit jaké jsou aktuální 
možnosti čerpání dotací pro jejich investici, ale také posoudit, zda 
se jim investice vyplatí.
RRA PK sleduje vyhlašování výzev v rámci Programu pro rozvoj 
venkova („PRV“), Národních dotací a jednotlivých výzev místních 
akčních skupin („MAS“). Za uplynulý rok 2020 proběhlo několik 
konzultací k projektovým záměrům – potencionálních žadatelů. 
V mnoha případech nebyly aktuálně otevřeny vhodné výzvy pro 
podání žádostí, a tak jsou jednotlivé záměry zaevidovány a jsou 
sledovány do doby otevření vhodné výzvy, aby mohly být pro 
žadatele zpracovány žádosti o dotace. V roce 2020 byly v rámci 
MAS, podmnožiny PRV, podány žádosti menších projektů, které 
mnohdy nemají v konkurenci velkých projektů šanci na úspěch. 
Podané žádosti byly zaměřeny na úpravy lesních cest či na revi-
talizaci rybníku.

V následujícím přechodném období 2021–2022 bude absence vý-
zev v rámci PRV. Je však předpoklad, že v roce 2022 se již můžeme 
těšit na nové výzvy. Do té doby bude možné čerpat přes MAS, kdy 

v období od ledna až března 2021 by měly být vyhlášeny výzvy 
nové. V rámci Programu pro rozvoj venkova je možné podat žá-
dost od 5. 10. 2021 do 26. 10. 2021 na operace 4.3.2 Lesnická 
infrastruktura a 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách. 
 
Národní dotace se vyhlašují na celý rok 2021. Jednotlivé výzvy 
jsou však vyhlašovány postupně během celého roku. V aktuálním 
období se lze zaměřit na národní dotace přes MZe, plán výzev 
je následující:

• Podpora včelařství – žádosti je možné podávat do konce října 
2021

• Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, 
chmelnicích, vinicích a ve školkách – žádosti se podávají v září 
2021

• Podpora restrukturalizace ovocných sadů – žádosti se podávají 
v září 2021

• Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologické-
ho zemědělství – žádosti se podávají v září 2021

• Podpora ozdravování polních a speciálních plodin (certifiko-
vaná sadba brambor) – žádosti se podávají od 1.6.2021 do 
15.7.2021

• Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů 
drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti – žádosti je možné 
podávat do konce října 2021

• Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic – žádosti je možné 
podávat v září 2021

•  Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže - žádosti je mož-
né podávat v srpnu 2021

•  Zlepšení životních podmínek v chovu prasat - žádosti je možné 
podávat v září 2021

•  Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků - 
žádosti je možné podávat v září 2021

Místní akční skupiny vyhlašují v rámci PRV výzvy, které mohou 
využít především malé a střední podniky. Tyto výzvy jsou vyhla-
šovány průběžně, a to dle finančních prostředků. 

Počet hospodářských zvířat k 1. 4. 2021 v Pardubickém kraji

Měřicí jednotka: kus

 
2020 2021

Rozdíl 

(+,-)

Index 

(%)

Skot 113 308 113 444 136 100,1

Jalovice od 1 do 2 let 18 462 18 629 167 100,9

Jalovice nad 2 roky 4 773 5 079 306 106,4

Krávy 45 165 45 543 378 100,8

Prasata 163 130 164 539 1 409 100,9

Prasnice 9 664 10 318 654 106,8

Prasničky 4 308 4 299 -9 99,8

Selata 50 830 50 380 -450 99,1

Ovce 11 034 9 924 -1 110 89,9

Kozy 1 683 1 560 -123 92,7

Koně 2 700 2 390 -310 88,5

Drůbež 4 239 613 4 038 592 -201 021 95,3

Kur domácí 4 194 949 3 995 100 -199 849 95,2

Zdroj: Český statistický úřad
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V případě zájmu o konzultace a zpracování projektových žádostí 
kontaktujte Bc. Kateřinu Járovou, tel: 775 779 820, email: katerina.
jarova@rrapk.cz.
Užitečné odkazy:
http://rrapk.cz/
https://www.szif.cz/cs/prv2014-opatreni
https://www.szif.cz/cs/nd-dotacni-programy
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/

Mezinárodní projekt CONDEREFF
Projekt CONDEREFF, na 
kterém se podílí 7 zemí 
z Evropské unie zahájil 
svou činnost v červnu 
roku 2018. Mezi partnery 
konsorcia patří také 
Regionální rozvojová 
agentura Pardubického kraje (RRAPK).

Projekt cílí na vyšší efektivitu využívání zdrojů a modelů cirku-
lární ekonomiky v oblasti nakládání se stavebním a demoličním 
odpadem (S&D). Celosvětově tvoří stavební a demoliční odpad 
nejobjemnější a nejtěžší vyprodukovaný druh odpadu vůbec. 
V České republice tomu není jinak a stavební a demoliční odpady 
tvoří více jak polovinu veškeré produkce odpadu. 
Cílem projektu je zlepšení kapacity veřejné správy a implemen-
tace Protokolu EU o nakládání se stavebním a demoličním od-
padem. 
Míra recyklace a kvalita recyklátů stavebního a demoličního od-
padu se napříč Evropou značně liší, a to představuje výzvu pro 
partnerské země projektu, a především pak pro instituce veřejné 
správy. Jedním z cílů projektu je sdílení dobré praxe nakládání 
se stavebním a demoličním odpadem, jejich skladováním, dalším 
možným využitím a snahou podpořit poptávku po stavebním a de-
moličním odpadu jako znovu využitelném stavebním materiálu.
Aktivity projektu se vzhledem k epidemiologické situaci přesunuli 
do online prostředí. V tomto duchu byl v listopadu uspořádán 
mezinárodní workshop, který hostil partner projektu ze Štýrska. 
Na workshopu vystoupila například doktorka Ingrid Winterová – 
vedoucí oddělení Řízení zdrojů a odpadů nebo Markus Meissner 
z firmy BauKarussell, který představil koncept, jak integrovat 
cirkulární ekonomiku. 
24. února proběhlo Online politické a průmyslové Symposium, 
které hostila Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje. 
Na tomto mezinárodním symposiu představila Mgr. Petra Urbanová 
novou odpadovou legislativu České republiky. Soukromý sektor 
pak zastoupil pan Ing. Jan Čermák, Ph.D. z firmy ERC-TECH a.s. 
Kromě jiného se přednášek zúčastnili i přednášející ze zahraničí, 
například paní Paola Altamura z Italské národní agentury pro nové 
technologie, energii a udržitelný rozvoj, či José Mauel Gandia Ro-
mero z Polytechnické univerzity Valencie. Symposium umožnilo 
aktérům veřejné i soukromé sféry vložit svůj pohled na budoucnost 
nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 
Pokud Vás projekt CONDEREFF, chystané akce či téma recyklace 
odpadu zajímají, ozvěte se nám či sledujte novinky na webových 
stránkách Interreg Europe, Regionální rozvojové agentury Pardu-

bického kraje, či na sociálních sítích Facebook, Twitter a LinkedIn.
Kontaktní informace:
Josef Drázský Dis.              Mgr. Jan Gregor
Tel.: +420737301330             Tel.: +420466053914
Josef.drazsky@rrapk.cz              jan.gregor@rrapk.cz

Mezinárodní projekt AQUARES
Sdílení dobré praxe mezi 
partnery  a příprava na 
druhou fázi projektu. 

Mezinárodní projekt AQUA-
RES z programu Interreg 
Europe cílí na téma znovu-
využití pitné vody a podporu 
technologií na recyklaci vody a její zadržování v krajině. Cílem 
projektu je zlepšení kapacity veřejné správy a orgánů místní sa-
mosprávy včetně podpory inovativních technologií a obchodních 
modelů pro recyklaci. Projekt, který zahájil svou činnost v roce 
2018, zapojuje 10 partnerů z 9 členských zemí Evropské Unie 
a Českou republiku v něm zastupuje Regionální rozvojová agen-
tura Pardubického kraje. 
Celý projekt AQUARES a jeho aktivity již od počátku roku 2020 
ovlivňuje pandemie nemoci COVID-19.  Setkání tak nemohou 
probíhat fyzicky, ale je snaha je uskutečnit alespoň online. Mezi 
nejzásadnější akce které proběhly minulý rok patří Site Visit 
a Study visit, které hostila právě RRA PK. Jelikož setkání ne-
mohla probíhat fyzicky, byla připravena videa s ukázkami dobré 
praxe v Pardubickém kraji, mezi kterými byly například Biotop 
v Hlinsku, suchý polder Žichlínek u Lanškrouna, Hydrogeopark 
Pátek či projekt budovy Botanica K od firmy SKANSKA a.s. Tyto 
semináře je možné shlédnout na webových stránkách Regionál-
ní rozvojové agentury Pardubického kraje či na kanálu Youtube 
projektu AQUARES. 
S koncem měsíce května skončila i první fáze projektu, a tak se 
v současné chvíli partneři projektu, včetně RRA PK, zaměřují na 
tvorbu akčních plánů a jejich finalizaci. Díky aktivitám a vzájem-
né spolupráci a kooperaci partnerů projektu a RRA PK, tak bude 
připraven dokument, jež bude reflektovat potřeby a doporučení 
Pardubického kraje v oblasti recyklace šedé vody. Ve druhé fázi 
projektu bude akční plán implementován na území Pardubického 
kraje. V tomto tématu probíhá vzájemná výměna zkušeností napříč 
konsorciem. Snahou akčního plánu tak bude využití dobré praxe, 
kterou mohli partneři konsorcia vzájemně poznat.   
V následujících týdnech bude Regionální rozvojová agentura po-
řádat setkání klíčových aktérů projektu AQUARES a další aktivity 
o kterých budeme průběžně informovat na webu RRA PK. 
Pokud Vás projekt AQUARES zaujal nebo Vás zajímají pláno-
vané akce či téma recyklace a opětovné použití vody, sledujte nás 
prostřednictvím webových stránek Interreg Europe, Regionální 
rozvojové agentury Pardubického kraje, či na sociálních sítích Fa-
cebook, Twitter či LinkedIn. 
Kontaktní informace:
Josef Drázský Dis.              Mgr. Jan Gregor
Tel.: +420737301330             Tel.: +420466053914
Josef.drazsky@rrapk.cz              jan.gregor@rrapk.cz 
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MLS Pardubického kraje 2021
Letos nás za finanční podpory Pardubic-
kého kraje čeká již 15. “půlkulatý“ roč-
ník potravinářské soutěže MLS Pardu-
bického kraje. Cílem soutěže o nejlepší 
potravinářské výrobky Pardubického 
kraje je podpora regionálních výrobců 
a posílení povědomí spotřebitelů o kva-
litních regionálních výrobcích.
Soutěž letos kvůli pandemii koronaviru 

neproběhla na jaře, jak bývalo zvykem, ale bude vyhlášena v nad-
cházejících letních měsících. Oceněné výrobky budou následně 
představeny na Krajských dožínkách v Pardubicích. 
Do soutěže se může přihlásit výrobce potravin, který splňuje pod-
mínky soutěže, což je mimo jiné, že své sídlo má na území Pardu-
bického kraje, hlavní použitá surovina je tuzemského původu, své 
výrobky dodává do maloobchodní sítě či prodává ze dvora a splňuje 
podmínku malého nebo středního podniku s počtem zaměstnanců 
do 250 osob.
V letošním ročníku budou mít výrobci opět možnost přihlásit své 
výrobky do čtyř kategorií: 
I. Mlýnské, pekárenské a cukrářské výrobky
II. Maso a masné výrobky
III. Mléko a mléčné výrobky
IV. Výrobky z medu a ostatní
Informace k nadcházející soutěži budou zveřejněny na začátku 
července na webových stránkách www.mlspardubickehokraje.cz, 
www.agrovenkov.com a na facebooku Agrovenkova.

Kozí farma Prosetín
Na konci května jsme navštívili kozí farmu v Prosetíně na Chru-
dimsku, která letos slaví 10 let od svého založení a setkali se 
s majitelkou farmy paní Ivetou Kopajovou.

Paní Kopajová chová na farmě 33 koz a 2 kozly plemene koza 
hnědá krátkosrstá. „Jedná se o české národní plemeno vyšlechtě-
né z německé horské a z alpské kozy,“ dodává. Toto plemeno se 

vyskytuje bez rohů i s rohy a má vynikající mléčnou užitkovost. 
V současné době na farmě skotačí také 18 kůzlat, která se prý 
většinou rodí jako dvojčata.
Jedna koza dá v průměru 2,5 litrů mléka denně, z kterého následně 
paní Kopajová vyrábí čerstvé i zrající sýry, brynzu, jogurty, rico-
ttu a zmrzlinu. Její výrobky získaly v minulosti několik ocenění 
v soutěži MLS Pardubického kraje. V loňském ročníku soutěže, 
podporující potravinářské výrobky a výrobce Pardubického kraje, 
získal ocenění zrající sýr Jack s pepřem, který zároveň patří k nej-
oblíbenějším sýrům mezi spotřebiteli. S jakým výrobkem se paní 
Kopajová chystá přihlásit do letošního ročníku však neprozradila.
Prodej výrobků probíhá ze dvora a na farmářských trzích či ak-
cích v kraji, jako jsou například Koně v akci, Fresh festival či 
Krajské dožínky. Výrobky jsou také k sehnání ve zdravé výživě 
v Heřmanově Městci. Jaké produkty jsou mezi zákazníky nejvy-
hledávanější? „Jsou to především zrající sýry obecně, z čerstvých 

sýrů pak bylinkový a pikant, který byl v minulosti také oceněn 
v MLSu,“ říká majitelka farmy. Velkým lákadlem je pak u men-
ších i větších strávníků zmrzlina z kozího mléka. Paní Kopajová 
ji vyrábí hned v několika příchutích. Nejčastěji je to mátová, 
jahodová a kávová. Váhavým zákazníkům slibuje, že pokud jim 
zmrzlina nebude chutnat, mohou přijít a vrátí jim peníze. Nikdo 
takový však dle farmářky zatím nepřišel.
Paní Kopajová na farmě po domluvě pořádá také exkurze pro 
děti. První typ exkurze je takzvaně “drbací“, kdy děti přijdou na 
farmu a mohou si kozy pohladit. Druhý typ zahrnuje i výrobu 
sýra. Každé dítě si z jednoho litru mléka může vyzkoušet vyrobit 
vlastní sýr, který si pak odnese s sebou. Mezitím co mléko pracuje 
se jdou děti podívat na kozy, mohou si je pohladit a podrbat.
A jak vypadá takový běžný den na farmě? „Budíček ve 4:30, 
pokud vyrážím na trh tak i o hodinu dříve,“ říká paní Kopajová. 
Následuje kolotoč krmení, dojení, odvádění na pastvu, zpracování 
mléka, balení výrobků a večer opět krmení a dojení. Obstarání 
zvířat zabere přibližně 7 hodin času, „den je pestrý a plný,“ do-
dává farmářka.
Nedalo mi se nezeptat, jakým způsobem postihla farmu pande-
mie koronaviru. „Nebyla možnost jezdit na akce a trhy, fungoval 
pouze prodej ze dvora a prodejna zdravé výživy.“ Kvůli menšímu 
odbytu produktů se musela paní Kopajová zaměřit především na 
výrobu zrajících sýrů nad těmi čerstvými. Kvůli zavřeným školám 
na farmě nebylo možné pořádat exkurze a nebylo možné dodávat 
výrobky restauračním zařízením. Dle paní Kopajové je tak propad 
v tržbách více než poloviční.
Pokud byste se chtěli na kozí farmu vydat, najdete ji na mapě Vy-
robeno v Pardubickém kraji na portále Mapotic v odkazu https://
www.mapotic.com/vyrobeno-v-pardubickem-kraji/504566-kozi-
farma-prosetin.

NOVINKY Z ŘEZNICTVÍ SLOUPNICE
Za posledních 6 měsíců poměrně dost nového, asi nejvýznamnější novinkou pro nás je otevření další, v po-
řadí již 11. fi remní, prodejny v  Lanškrouně, kterou jsme slavnostně otevřeli 10. března. Lanškrounská pro-
dejna se nachází na náměstí J. M. Marků 14 nedaleko Pekařství a cukrářství Sázava. Otevření naší prodejny 
s teplým bufetem doprovázel tak velký zájem veřejnosti, že si vynutil další mimořádný závoz zboží. Zájem oby-
vatelů Lanškrouna a okolí o naše maso a výrobky nás velmi těší.

 Modernizací prošel také náš 
web, který vzhledem i funkčnos-
tí zapadá do moderního trendu, 
který naši zákazníci vidí v  moder-
nizovaných prodejnách. Strán-
ky najdete na tradičním odkazu 
www.reznictvi-sloupnice.cz. Dal-
ší novinkou spojenou s  novým 
webem je také naše nové působení 
na Instagramu @reznictvi_sloupnice.

 Naše výrobkové portfolio se 
rozrostlo o novou výrobkovou 
řadu a několik další výrobků, kte-
ré byly také oceněny v  soutěžích. 
Celá výrobková řada, která k dneš-
nímu dni čítá již 6 samostatných 
výrobků, nese název sous-vide. 
Sous-vide je název technologie po-
malého šetrného vaření ve vakuu. 

Díky této technologii zůstávají 
zachovány v  pokrmech všech-
ny minerály, vitamíny a důleži-
té látky. V  této výrobkové řadě 
najdete hovězí guláš, morav-

ského vrabce, boloňskou 
omáčku, vepřové koleno, 
segedínský guláš a hovězí 
rajskou omáčku. Všechny 
tyto produkty jednodu-
še a maximálně během 
20 minut připravíte ke 
kompletnímu servírování 

na talíř jako profesionální 
kuchař. Krátkou dobu 

přípravy ocenilo mnoho 
našich zákazníků během uzavření 
provozu restaurací a školních jíde-
len, měli možnost servírovat kvalitní 
a chutné jídlo raz-dva.

 Za naše nové výrobky jsme 
získali hned několik ocenění. Vel-
mi nás těší, že Vepřové koleno 
sous-vide získalo cenu Regio-
nální potravina Pardubického 

kraje. Získali jsme také cenu Mls 
Pardubického kraje. Do letoš-
ního ročníku se přihlásilo 29 
výrobců s 96 výrobky. Oceně-

ní jsme získali pro Sloupnickou 
hovězí šunku a Vepřové koleno 

sous-vide, které se stalo i abso-
lutním vítězem v kategorii Maso 

a masné výrobky.

 Přijďte ochutnat nejen naše 
oceněné výrobky, ale také 
naše vlastní hovězí, vepřo-
vé a telecí maso, bio hovězí 
a vyzrálé hovězí maso. Na pul-
tech našich podnikových pro-
dejen najdete i krůtí a kuřecí 
maso původem z ČR. Naše pro-
dejny najdete v  České Třebové, 
Dolní a Horní Sloupnici, Dolním 
Újezdě, Holicích, Chocni, Lan-
škrouně, Litomyšli, Svitavách, 
Ústí nad Orlicí a Vysokém Mýtě. 
Přesné adresy najdete na webu 
www.reznictvi-sloupnice.cz.
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Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem
Střední škola chovu koní a jezdectví je státní škola, jejímž zři-
zovatelem je Pardubický kraj. Škola nabízí jednooborové tříleté 
studium (jezdec a chovatel koní), ukonče-
né závěrečnou zkouškou. Dosažený stupeň 
vzdělání je pak střední odborné (vysvědče-
ní o závěrečné zkoušce a výuční list).
V současné době má Střední škola chovu 
koní a jezdectví ve třech ročnících zhruba 
120 žáků. Jedná se o komplexní vzděláva-
cí zařízení, jež prochází poslední léta vý-
značnou rekonstrukcí. V loňském roce byla 
slavnostně otevřena nová školní jídelna, 
kuchyň s moderním gastronomickým zařízením a demonstrační 
učebna, jež téměř připomíná vysokoškolskou posluchárnu. Je 
moderně vybavena učebními pomůckami nezbytnými pro výuku 
odborných předmětů, jako je chov koní, teorie jízdy či technická 
zařízení. Pyšnit se můžeme zejména modely koně a jezdeckým 
trenažerem, jenž byl do této učebny zakoupen. V současné době 
probíhají na škole další stavební úpravy týkající se inovace to-
alet. Domov mládeže na svou rekonstrukci teprve čeká, ale i ta 
je v dohledu.
Teoretická výuka probíhá v budovách v Kladrubech nad Labem. 
Naši pedagogové pokračují v Komenského zásadách, a proto se 
snaží žákům zajišťovat tu nejrozmanitější výuku. Žáci prvních 
ročníků absolvují adaptační kurz pro snazší přizpůsobení se na 
nové školní prostředí, dále organizujeme různé workshopy, ex-
kurze a sportovní akce, prostřednictvím nichž chceme pozvednout 
morální, sportovní a estetickou úroveň našich žáků. 
Odborný výcvik je zajišťován především ve spolupráci s Ná-
rodním hřebčínem Kladruby nad Labem, Šlechtitelským cho-
vem koní Kubišta s.r.o. Měník, sportovní a dostihovou stájí 
Vasury Kolesa, ERC Mnětice a dalšími významnými chovy 
a stájemi. Škola spolupracuje i s dalšími organizacemi a po-
máhá zajišťovat řadu akcí, jako např. výstavu koní v Pardu-
bicích, Lysé nad Labem či Praze. Žáci předvádí své jezdecké 

schopnosti a dovednosti na výstavě Země živitelka v Českých 
Budějovicích a zúčastňují se příprav a organizačního zajištění 

řady závodů, ať již vozatajských, skoko-
vých nebo drezurních. V minulých letech 
to byly zejména akce, jež pořádal Národní 
hřebčín Kladruby nad Labem, s nímž jsme 
v nejužším kontaktu. Byly to např. dubno-
vé mezinárodní závody Rudolfův pohár, 
květnový Den starokladrubského koně či 
rodinné zábavní odpoledne KLADRUBY 
NARUBY.
Naši absolventi pak zpravidla pokračují ve 

svém studiu dále na nástavbách různého typu, nebo nacházejí 
uplatnění coby sportovní i dostihoví jezdci, cvičitelé, trenéři, 
chovatelé, rozhodčí, průvodci v agroturistice, v hiporehabili-
tačních centrech či u jízdní policie. Nemalý zájem mají o naše 
žáky také zahraniční chovatelé (Rakousko, Německo, Švýcar-
sko, Irsko, VB, Itálie, USA a další).
„Za vším hledej koně.“

Rozhovor s ředitelem Střední školy zemědělské a Vyšší 
odborné školy Chrudim Stanislavem Valáškem
Mění se skladba oborů na škole? Reagujete tak na vývoj v ob-
lasti školství?
V oblasti skladby oborů na škole nereagujeme ani tak na vývoj 
v oblasti školství, ale reagujeme na potřeby zaměstnavatelů. Jako 
příklad mohu uvést obor ekologie a životní prostředí, zaměření 
obecná ekologie. Po obrovském boomu tohoto oboru v prvním 
desetiletí tohoto století (na kapacitu 30 žáků v 1. ročníku jsme si 
vybírali až ze 100 uchazečů) jsme se dostali do situace, že před 
4 roky jsme otvírali třídu se 4 žáky. Dva roky jsme tento obor 
neotvírali pro nezájem ze strany žáků. Po konzultaci a doporučení 
zaměstnavatelů jsme změnili zaměření oboru na Vodohospodáře 
a loni jsme do 1. ročníku přijali 16 žáků. V letošních přijímacích 
zkouškách přijímáme 30 žáků a pod čarou je ještě 7 žáků nepři-
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jatých. Současně reagujeme i na změny nejen změnou oborů, ale 
i podle potřeby měníme skladbu odborných předmětů a obsaho-
vou náplň odborných předmětů dle stále se měnících podmínek 
v oblasti zemědělství. Jedná se zejména o moderní prvky v oblasti 
mechanizace, nové technologické postupy, měnící se postupy 
v pěstování rostlin a chovu zvířat.

Jaké plánujete nebo v současnosti realizujete investice?
Plán investic máme zpracovaný přibližně na 10 let. Téměř ve 
všech případech se jedná o investice na podporu vzdělávání. Hlav-
ní pozornost je zaměřena na vybudování vhodných prostor pro 
vzdělávání a pořízení nejmodernějších učebních pomůcek pro 
zabezpečení nejkvalitnější výuky. Podařilo se nám z evropských 
fondů s podporou krajského úřadu vybudovat vzdělávací centrum 
na školním statku. S podporou ministerstva zemědělství jsme 
doplnili chybějící traktory pro autoškolu a praktické vzdělávání, 
moderní stroje pro výuku praxe a odborného výcviku a učební 
pomůcky pro výuku odborných předmětů. V současné době po-
řizujeme v rámci projektu I KAP II další učební pomůcky pro 
výuku odborných předmětů a v rámci projektu Dešťovka bude-
me na školním statku budovat nádrže na zadržení dešťové vody 
a opravovat komunikaci se vsakováním dešťové vody. V současné 
době máme schválený záměr na vybudování výukové stáje pro 
chov skotu na školním statku a dvou učeben pro vodohospodáře.

Proč jsou vaše obory vhodné ke studiu? Jaké výhody nebo 
bonusy žáci mají?
Zemědělský obor i ekologický obor se stávají v poslední době 
atraktivními. V zemědělství dochází již několik let ke generační 

obměně na všech postech, tj. jak na technických pozicích (agro-
nom, zootechnik), tak i na dělnických pozicích (traktorista, ošet-
řovatel hospodářských zvířat). V současnosti si naší absolventi 
nemusí hledat práci, naše absolventy si hledají zaměstnavatelé. 
Kdo má zájem pracovat v zemědělství, vždy si práci najde. Za-
měření vodohospodář se stává také atraktivním, protože proble-
matika vody se stává čím dál více aktuální. Co se týče výhod, ty 
jsou na straně zemědělských oborů. Kromě řidičského průkazu na 
traktor a osobní automobil u obou zemědělských obrů lze získat 
ještě na učebním oboru řidičský průkaz na nákladní automobil 
a stipendium poskytované krajským úřadem. Další bonusy mohou 
získat ze spolupráce se sociálními partnery.

Spolupracujete případně s nějakými zemědělskými podniky?
Spolupráce se zemědělskými podniky započala v roce 2012 s fir-
mou Cerea a.s. Pardubice. První oficiální rámcová smlouva o spo-
lupráci byla podepsána 30. 12. 2016 s firmou Cerea, a.s. Pardu-
bice. V dalších letech jsme podepsali obdobné smlouvy s dalšími 
7 zemědělskými podniky nebo podniky služeb pro zemědělství. 
Pozitivní je i skutečnost, že zájem o spolupráci se školou ze strany 
zaměstnavatelů pokračuje a aktivita je na straně zaměstnavatelů. 
Co nám spolupráce přináší? Podniky nám zapůjčují moderní ze-
mědělskou mechanizaci, kterou si z finančních důvodů nemůžeme 
pořídit, pro potřeby výuky. Poskytují nám materiál a suroviny pro 
praktické vzdělávání. Pro žáky i pedagogy realizují přednášky na 
odborná témata, zvou nás na odborné konference a prezentují mo-

derní prvky zemědělské výroby. Umožňují žákům i pedagogům 
odborné exkurze do svých provozů, zabezpečí pro žáky odbor-
né praxe i brigády. Pro pedagogy zajistí odborné stáže na svých 
pracovištích podle potřeb a zájmu pedagogických pracovníků. 

Jak velký je tento rok zájem o školu?
Od roku 2018 pomalinku stoupal zájem o studium oborů na naší 
škole. Zlom nastal až v letošním roce. Proti loňskému roku nám 
stoupl počet přihlášek o 90%. Zájem nás velice potěšil, ale na 
druhou stranu musíme počkat na to, kolik nám uchazeči odevzdají 
skutečně zápisových lístků. Jsem optimista a myslím si, že 1. září 
2021 přivítáme v naších třídách podstatně více žáků, než tomu 
bylo v loňském školním roce. Důvod v navýšení počtu podaných 
přihlášek vidím ve změně marketingové strategie, kterou jsme 
začali v letošním školním roce realizovat. Věřím, že až dotáhneme 
celou strategii do úspěšného konce, počet přihlášek ještě stoupne.
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KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®

Věděli jste, že výrobky a produkty pocházející z regionu Kunětické hory, Bohdanečska, Holicka a Par-
dubic se mohou ucházet o značku KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®? Tato značka garantuje 
zejména místní původ výrobku a vazbu na oblast těchto tří regionů, navíc také kvalitu produktu a jeho 
šetrnost k životnímu prostředí.

To vše ocení nejen turisté, kteří si chtějí pořídit pravý a kvalitní 
suvenýr z Kraje Pernštejnů, ale také místní obyvatelé, kteří chtějí 
nákupem podpořit „svého” místního výrobce.
Místním živnostníkům, zemědělcům, malým a středním firmám 
proto značka přináší především:
• konkurenční výhodu a zvýšení odbytu, 
• propagaci a reklamu pro jejich produkty,
• sounáležitost s regionem a vzájemnou spolupráci.

Propagace značky a značených výrobků probíhá formou jednot-
ných reklamních tiskovin (katalog výrobků, novin Doma v Kraji 
Pernštejnů), prostřednictvím médií (webové stránky), sociálních 
sítí (facebook, Instagram) a na společných akcích a prezentacích 
výrobců.

Značka je udělována těmto typům výrobků a produktů:
• Potraviny a zemědělské produkty - např. mléko, sýry, maso, ryby, 

pečivo, obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje (šťávy a mošty), 
med apod.

• Řemeslné výrobky a umělecká díla - např. výrobky ze dřeva, 
keramiky, skla nebo papíru, slaměné ozdoby, krajky, šperky, ná-
bytek, upomínkové předměty, pohlednice apod.

• Přírodní produkty – např. lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty 
z rostlin pro kosmetické účely, kompost, minerální voda apod.

Rozšiřte naše řady certifikovaných producentů a přidejte se k nám! 
K získání značky potřebujete vyplněnou žádost o udělení značky, 
kterou zašlete místní koordinátorce. Po schválení žádosti Certifi-
kační komisí Vám bude udělen certifikát, který opravňuje k užívání 
značky na dobu 2 let s možností dalšího prodloužení. 

Chcete vědět víc? Kontaktujte koordinátorku značky.
Ing. Aneta Svatoňová 
Tel: 608 147 094
E-mail: svatonova.masrkh@gmail.com
www.facebook.com/krajpernstejnu
www.regionalni-znacky.cz/kraj-pernstejnu/

Seznam certifikovaných výrobků značky Kraj Pernštejnů regionální produkt® (k 12. 2. 2021):
Producent Název výrobku Web

Rybniční hospodářství, s.r.o. Pernštejnský kapr www.pernstejnskykapr.cz

Diana Houdová Mléčné výrobky z Farmy Apolenka www.apolenka.org

Mgr. Monika Pavlisová Řemeslná zmrzka z mňam káry www.zmrzlina.kunetice.cz

Jiří Václavík Jedlé houby Václavík www.jedlehouby.cz 

František Richter Švestky z Podůlšan www.ceskesvestky.cz 

Ladislav Soukal Zelenina z Rokytna www.ladislavsoukal.cz

FONTICULUS, spol. s r.o. Sudličkovy ovocné destiláty a likéry www.fonticulus.cz

AGROSPOL HOSTOVICE, a.s. Jablka www.agrospol-hostovice.cz 

Jan F. Veselý Houslař Jan F. Veselý www.luthier-vesely.com

Pavel Janoš Pardubický perník Pavel Janoš www.pernikjanos.cz

Dominik Láznička Květový med www.vcelarstvi-laznicka.cz 

Ing. Jan Sochor Dolanská husa  

Věra Skutilová Farmářské brambory z Chvojence  

Truhlářství Mrštík s.r.o. Tradiční výrobky z masivu www.jmtruhlarstvi.estranky.cz

Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců 
Veverkových“ Živanice

Syrové kravské mléko ze Živanic www.zodzivanice.cz 

Josef Branda Holická zmrzlina u Pepeho www.facebook.com/zmrzlina-u-pepeho 

Edita Bízová Umělecké fotografie www.editbphoto.com

KNEDLÍKY KADAVÝ, spol. s. r.o. Knedlíky Kadavý www.knedlikykadavy.cz

MgA. Hana Krauseová Hanako autorské doplňky www.hanakodesign.cz

Zemědělská společnost Ostřetín a.s. Čerstvé mléko z Ostřetína www.zsostretin.cz
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MMAASS  MMoorraavvsskkoottřeebboovvsskkoo  aa  JJeevvííčsskkoo  oo..pp..ss..  
MAS MTJ působí v jihovýchodní části Pardubického 
kraje. Jedná se o periferní území správního obvodu ORP 

Moravská Třebová s výraznou potřebou dotační podpory rozvoje regionu. 
Významnou metodickou pomoc při zpracování žádostí o dotaci poskytují 
všem zájemcům zaměstnanci MAS MTJ, kteří administrují 3 operační 
programy, a to PRV, IROP a OPZ. MAS se zabývá také aktivitami 
podpory vzdělávání a spoluprací se školami, setkáváním komunit, 
plánováním rozvoje území, realizuje program Malý LEADER 
podporovaný Pardubickým krajem a organizuje příměstské tábory. Od 
roku 2018 MAS podpořila 105 investičních a 41 neinvestičních 
projektů.  Všechny uvedené aktivity významně přispívají k podpoře 
udržitelného rozvoje území. 

               
              

Pomáháme rozvíjet venkov 
 
 MAS MTJ podporuje kromě investic do občanské vybavenosti 
a rozvoje podnikání  také zemědělské subjekty napříč celým územím, 
jak je patrné z uvedené mapy. Od roku 2018 bylo podpořeno 29 
zemědělských projektů, z toho 10 je již řádně dokončeno a 
proplaceno. Dalších 19 projektů podaných v roce 2020 je aktuálně 
v realizaci. Největší zájem ze strany zemědělců je o pořízení nových 
strojů, protože všechny trápí zastaralá a poruchová technika. Malé 
zemědělské farmy často používají techniku starou 50-60 let. Dalším 
problémem na farmách je hodně ruční práce ve stájích, kterou lze 
z větší části nahradit stroji. Na obrázku je nově pořízený rozebírač 
balíků, který usnadňuje přípravu krmení a podestýlku ve stájích. 
 

Aktuálně připravujeme v MAS novou rozvojovou strategii na další roky. Zemědělci, podnikatelé, NNO i obce 
nás mohou kontaktovat se svými připravovanými záměry na emailu: mas.mtj@seznam.cz. Podrobné informace: 
http://www.masmtj.cz/aktuality 

 

 Co se u nás povedlo ? 
 
V roce 2020 byl úspěšně dokončen dosud největší projekt, podpořený 
přes MAS dotací ve výši 9,49 mil Kč, zaměřený na vybudování 
sociálního bydlení v Jevíčku. Projekt byl pro město Jevíčko sice 
hodně administrativně náročný, ale díky odbornému vedení města a 
dobré spolupráci všech zainteresovaných osob a firem se podařilo 
vybudovat hezké sociální bydlení s 5 bytovými jednotkami.  
 
Čím byl projekt výjimečný ? Výběrové řízení vyhrála místní firma pana 
Františka Hanzala, která do rekonstrukce zapojila místní subdodavatele. Tím 
zajistila v době „covidové“ práci místním šikovným řemeslníkům a umožnila 
jim podílet se na velmi zdařilém díle. Novým nájemníkům, kteří si nové byty 
opravdu zaslouží, přejeme lepší start do dalšího života.

Zdroj: foto MAS MTJ 

Zdroj: archív MAS, stav před a po dokončení 
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Plemeno Aberdeen Angus je celosvětově nejrozšířenější plemeno 
masného skotu a to především díky takzvanému mramorování - 
schopnost ukládání jemného tuku mezi svalová vlákna, což má 
za následek jemnost masa, jeho křehkost a nezaměnitelnou 
chuť. Nezanedbatelná je také ranost tohoto plemene, díky které 
se poražená zvířata (jejich maso) označují jako mladá (např. maso 
z mladého býka).

Národní hřebčín Kladruby nad Labem je čtenářům známý přede-
vším díky chovu starokladrubských koní. Vždyť s datem založení 
dvorního hřebčína 1579 se jedná o jeden z nejstarších hřebčínů na 
světe. Více než 440 let tak generace po generaci pokračuje v tradici 
chovu koní, spolu s péčí o zdejší krajinu. Rozloha této mimořádné 
lokality zapsané i na seznam UNESCO je 1310 hektarů a předsta-
vuje ustálenou skladbu polí, luk a lesů pro naplnění soběstačnosti 
v základních komoditách. Národní hřebčín Kladruby nad Labem 
však není jen areál ve stejnojmenné obci, ale spravuje zároveň 
historické stáje ve Slatiňanech a v Heřmanově Městci – a i na tyto 
areály a jejich rozvoj se hřebčín soustředí. 

Na rozhraní Čechy a Moravy v obci Chrastová Lhota se nachází rodinná farma zabývající se 
pastevním způsobem chovu masného plemene Aberdeen Angus ve vlastním pastevním areálu. 
Na polnostech v majetku rodiny pěstují bez použití jakékoli chemie potřebné objemné krmi-
vo. Farma se snaží dopřát jejich zvířatům pohodový život na pastvinách, nebo v zimovišti. 
Nepoužívají soju, kukuřici, antibiotika, šroty ani stimulátory růstu.

Místní akční skupina Svitava z. s. představuje 
projekt rodinné farmy

Na rozhraní Čech a Moravy v obci Chrastová Lhota se nachází rodinná
farma zabývající se pastevním způsobem chovu masného plemene
Aberdeen Angus ve vlastním pastevním areálu. Na polnostech v majetku
rodiny pěstují bez použití jakékoli chemie potřebné objemné krmivo.
Farma se snaží dopřát jejich zvířatům pohodový život na pastvinách,
nebo v zimovišti. Nepoužívají soju, kukuřici, antibiotika, šroty ani
stimulátory růstu. 

Plemeno Aberdeen Angus je celosvětově
nejrozšířenější plemeno masného skotu a to
především díky takzvanému mramorování -
schopnost ukládání jemného tuku mezi svalová
vlákna, což má za následek jemnost masa,
jeho křehkost a nezaměnitelnou chuť.
Nezanedbatelná je také ranost tohoto plemene,
díky které se porážená zvířata (jejich maso) 
 označují jako mladá (např. maso z mladého
býka).

Pan Hejl si pořídil přepravník na balíky, kterým
byl nahrazen používaný zastaralý a technicky
nevyhovující vlek. Tento projekt byl finančně
podpořen z Programu rozvoje venkova,
prostřednictvím 2. výzvy z PRV Místní akční
skupiny Svitava z. s. Celkové výdaje projektu
činily 393 tis. Kč, přičemž obdržená dotace činí
270 tis. Kč. Přínosem bylo zejména
zefektivnění práce a také výrazné snížení
nákladů farmy a její vyšší
konkurenceschopnosti.

Kontaktní informace:
Místní akční skupina Svitava z. s. 
kancelar@massvitava.cz
www.massvitava.cz

Místní akční skupina Svitava z. s. představuje projekt rodinné farmy

Národní hřebčín, to nejsou jen Kladruby nad Labem

Pan Hejl si pořídil přepravník na balíky, kterým byl nahrazen 
používaný zastaralý a technicky nevyhovující vlek. Tento projekt 
byl finančně podpořen z Programu rozvoje venkova, prostřednic-
tvím 2. výzvy z PRV Místní akční skupiny Svitava z. s. Celkové 
výdaje projektu činily 393 tis. Kč., přičemž obdržená dotace činí 
270 tis. Kč. Přínosem bylo zejména zefektivnění práce a také vý-
razné snížení nákladů farmy a její vyšší konkurenceschopnosti.

Kontaktní informace:
Místní akční skupina Svitava z. s.
kancelar@massvitava.cz
www.massvitava.cz

V závěru loňského roku byla dokončena rekonstrukce zařízení 
pro výcvik koní ve Slatiňanech. Práce byly zahájeny v roce 2019 
a předmětem úprav byla především stávající krytá jízdárna z konce  
sedmdesátých let minulého století, spolu s vybudováním moderní 
venkovní jízdárny, která doposud ve Slatiňanech chyběla. Venkov-
ní plocha o rozměrech 100 x 50 m disponuje vlastním systémem 
závlahy využívající srážkovou vodu z okolních staveb – ty jsou 
jímány v průběhu roku do podzemní železobetonové akumulační 
jímky o užitném objemu 530 m3. Voda je pak distribuována přes 
drenážní potrubí pod plochou jízdárny a umožňuje tím udržení 
optimální vlhkosti povrchu v průběhu kalendářního roku. Díky 
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VYHRÁVEJTE POBYTY NA HRADECH A ZÁMCÍCH!

Fotosoutěž
Fotosoutěž probíhá od 15. 7. 2020 do 30. 9. 2021

Vyfoťte se s 1 východočeským a 1 dolnoslezským hradem či zámkem

O co se hraje?
50 cen: Volné vstupné na hrady a zámky, poukazy do restaurací, kaváren

4 hlavní ceny: Pobyty na českých a polských hradech a zámcích www.castlesandpalaces.eu

tomuto systému, vyvážené směsi křemičitého písku s přídavkem 
geotextilie a vlastním rozměrům jízdárny, je zde možné pořádat 
i oficiální soutěže spřežení. S tím jsou spojeny úpravy spočívající 
v rozšíření zázemí pro diváky o novou tribunu umožňující sledování 
dění jak na venkovní jízdárně, tak i v kryté hale. Dokončená stavba 
je zároveň připomínkou výročí 75 let chovu starokladrubských 
vraníků ve Slatiňanech

Na začátku roku 2021 byla zahájena rekonstrukce stájí v Heřmano-
vě Městci. Tento historický soubor budov dokončených v roce 1875 

knížetem Ferdinandem Bonaventurou Kinským leží trochu skrytý 
za řadou domů Masarykova náměstí. Jedná se ucelený komplex 
staveb, který je od svého vzniku kontinuálně využíván k výcviku 
koní bez větších úprav a letošní rekonstrukce je jedinou cestou, jak 
tuto tradici v Heřmanově Městci zachovat. Dominantou areálu je 
jednoznačně objekt stájí, trojtraktová stavba se zdobnými fasádami 
z barevně odlišených režných cihel. Tento motiv je sjednocující 
i pro doplňující stavby areálu – letní stáje, kovárnu a ubytovnu 
zaměstnanců. A právě záchrana těchto fasád je jedním z nejnároč-
nějších úkolů rekonstrukce. Stavební obnova je plánovaná na necelé 
dva roky a návštěvníci po otevření budou moci obdivovat kromě 
obnovených prostor i zrestaurovanou galasedlovnu s mobiliářem 
knížecího rodu Kinských.

Výše uvedené akce by nebylo možné realizovat bez podpory zři-
zovatele, Ministerstva zemědělství České republiky
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Odpovědně ke krajině

Zemědělský svaz letos vyhlásil soutěž pro zemědělce Odpovědně 
ke krajině. Cílem této soutěže je ukázat, že produkční zemědělství 
hospodaří v souladu s přírodními principy a v souladu se zásadami 
trvale udržitelného rozvoje.

„Zemědělství je základem naší civilizace už několik desítek tisíc let 
a jeho hlavním posláním je zajistit dostatek potravin. V posledních 
desetiletích vzrostl jeho význam i při údržbě krajiny a produkční 

Spálené pole bez života? Kdepak! 
Půdoochranná technologie při pěstování 
širokořádkových plodin

Možná jste si ve svém okolí všimli polí, které svým vzezřením pů-
sobily v jarních měsících jako mrtvý kus půdy. Opak je ale pravdou 
a 5-8 centimetrů pod zemí již klíčí nový život.
Jedná se o speciální technologii pásového setí širokořádkových 
plodin, jako je například kukuřice, za účelem ochrany erozně ohro-
žených pozemků před smyvem půdy z pole následkem přívalových 
dešťů. Principem této technologie zvané Strip-Till je setí plodiny 

zemědělci nejsou těmi, kdo krajinu poškozují. „Naprostá většina 
zemědělců se chová odpovědně a chceme ukázat příklady, které 
toto tvrzení podporují,“ řekl předseda Zemědělského svazu ČR 
Martin Pýcha.
K hlavním hodnoceným kritériím v soutěži patří kvalita osevního 
postupu, použití vhodných technologií práce na půdě, bilance 
organické hmoty a živin v půdě, metody signalizace výskytu škod-
livých organismů a způsoby ochrany rostlin a tvorba a údržba 
krajinných prvků.
„V zemědělství ani v ochraně životního prostředí neexistují jedno-
duchá řešení, která nám jsou někdy nabízena. Vždy jde o komplex 
opatření, jejichž cílem je zajistit dostatek potravin a minimalizovat 
dopad na okolní prostředí,“ zakončil Martin Pýcha.
Vítězové soutěže budou vyhlášeni na podzim tohoto roku.

Zdroj: ZS ČR

do zpracovaných pásků, zatímco v meziřádku zůstává meziplo-
dina vysetá v předcházejícím roce. Pokud tato meziplodina není 
vymrzající jako například svazenka je nutné porost potlačit, což se 
provádí desikací, aby měla nově zasetá plodina dostatečný prostor 
pro vzejití. Desikací dojde k uschnutí nadzemních částí rostlin, 
přičemž kořeny a pletiva rostliny poskytují i nadále protierozní 
ochranu povrchu pozemku. Takový porost tak dokáže udržet bez 
projevů eroze i 80mm úhrn srážek za hodinu.
V České republice je přibližně polovina zemědělské půdy ohrožena 
vodní erozí, přičemž 1 cm ornice se tvoří řádově desítky až stov-
ky let. Je proto důležité erozně ohrožené pozemky před smyvem 
nejúrodnější vrstvy půdy chránit a technologie Strip-Till je jednou 
z možností, jak toho dosáhnout. Tato technologie také umožňuje 
zapravení organických hnojiv do půdy, což podporuje její strukturu 
a život v ní.
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Muzeum v přírodě Vysočina

Muzeum v přírodě Vysočina je od roku 2019 společně s Hanáckým 
muzeem v přírodě, Muzeem v přírodě Zubrnice a Valašským mu-
zeum v přírodě součástí Národního muzea v přírodě.

V 60. letech 20. století začal Luděk Štěpán, zakladatel Muzea v pří-
rodě Vysočina, provádět první výzkumné práce věnované lepšímu 
poznání hodnotných památkových objektů v na území bývalého 
okresu Chrudim a jeho okolí. V jeho hlavě se zrodila myšlenka 
vybudovat expozici lidového stavitelství na Veselém Kopci. V roce 
1972 byl zpřístupněn první interiér – tkalcovská světnička – v used-
losti č. p. 4, která je jediným objektem stojícím na původním místě. 
Usedlost je připomínaná již v roce 1654 v berní rule. Od 70. let 20. 
století se na Veselý Kopec začaly přenášet a rekonstruovat další ob-
jekty typické pro část oblasti zvané České Horácko. Zdejší expozice 
díky nim přináší svědectví o bydlení a hospodaření drobných země-
dělců od poloviny 19. století do poloviny 20. století.  K zajímavým 
a unikátním stavbám patří polygonální – konkrétně čtrnáctiboká 
– stodola ze Sádku u Poličky, která tam stála od konce 17. století. 
Na Veselém Kopci je kolem původního náhonu soustředěna také 
jedinečná kolekce památek na vodní pohon, mlýn s varnou povidel 
a stoupou na kroupy, stupník na tříslo, olejna a pila.
Život našich předků si můžeme na Veselém Kopci připomenout 
nejen při prohlídce jednotlivých objektů, ale také při speciálních 
programech. V letošním roce mohou návštěvníci během akce Vezmi 
cep, pojď na mlat v polovině srpna zjistit a při některých ukáz-
kách si také přímo vyzkoušet, jak se v minulosti mlátilo obilí cepy 
a ruční mlátičkou, jak se pomocí lopaty vějačky, fukaru a čisticího 
mlýnku oddělovalo zrno od plev, k čemu všemu se dala využít 
sláma, které stroje mohly pohánět stabilní motory či elektromotory. 
Svého využití se dočká například suška ovoce, na jejíž lískových 
roštech se budou sušit nakrájená jablka, nebo suška lnu, ve které 

se seznámí se zpracováním lnu a získávání vláken. Při speciální 
komentované prohlídce Mlynáři a sekerníci na přelomu července 
a srpna návštěvníci dostanou nejen výklad o technických stavbách 
na vodní pohon a výjimečné práci sekernických mistrů, ale uvidí 
také ukázku křesu mlýnských kamenů.
V roce 1993 se muzeum rozšířilo o další expoziční areál – nynější 
památkovou rezervaci lidové architektury Betlém v Hlinsku zahr-
nující ojedinělý urbanistický soubor převážně roubených staveb 
z 18. a 19. století ležící ve středu města. Roubené domky si na 
bývalých obecních pastvinách začali stavět drobní řemeslníci od 
poloviny 18. století. Od konce 19. století a zejména v první třetině 
20. století se stal Betlém domovem pro rodiny továrních dělníků. Ve 
zpřístupněných objektech si tak mohou návštěvníci prohlédnout díl-
ny a obydlí tkalce, hračkáře, ševce, pilníkáře nebo továrního dělníka 
i expozici vesnických masopustních obchůzek a masek z Hlinecka, 
které jsou součástí světového kulturního dědictví UNESCO.
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Miroslav Krčil, DiS.
předseda správní rady
AGROVENKOV, o. p. s.

Záměry Informačního střediska pro rozvoj 
zemědělství a venkova Pardubického kraje
Cíl:
• Bezplatné poskytování informací různými způsoby, především 

elektronickými formami komunikace

Témata poskytovaných informací:
• Uplatňování principů společné zemědělské politiky
• Rozvoj venkovského prostoru
• Náležitá aplikace zákonných požadavků a dodržování zásad 

správné zemědělské praxe
• Ochrana spotřebitelů (potravinová bezpečnost)

Formy poskytovaných informací:
• Internet, e-mail, SMS
• Zpravodaje
• Osobní kontakt (semináře, konzultace)

Informační podpora:
• Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (ÚZEI)

Pracoviště Informačního střediska 
pro rozvoj zemědělství a venkova 
Pardubického kraje

Pracoviště Chrudim
Poděbradova 909, PSČ 537 01 Chrudim
II. patro č. dv. 214 a 215
Ing. Vanda Rektorisová, Msc., tel. 469 622 390
e-mail: oakcr@chrudim.cz

Pracoviště Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191, PSČ 562 01 Ústí nad Orlicí
I. patro č. dv. 210
Ing. František Smítal, tel. 465 553 267 
e-mail: agr.kom.uo@seznam.cz

Pracoviště Pardubice
Křičeň 102, 533 41 Křičeň
Ing. Josef Štěpanovský, tel. 607 115 245
e-mail: oakpa@volny.cz

Na jednotlivých pracovištích získáte mnohé potřebné 
informace k zemědělské problematice.

Informace pohodlně a zdarma!
Pokud budete chtít dostávat důležité informace v elektronické 
podobě, pošlete svoji poštovní i elektronickou adresu emailem 
či formou SMS na:
jurneckova.agrovenkov@gmail.com
agrovenkov.uo@tiscali.cz, nebo mobil: 604 676 492

Vaše rozhodování bude efektivnější a spolehlivější!
Budete o všem vědět včas a zdarma!

Ing. Petra Jurnečková                                   
ředitelka
AGROVENKOV, o. p. s.

Zpravodaj Informačního střediska pro rozvoj zeměděl-
ství a venkova Pardubického kraje je vydáván za finanční 
podpory MZE, dotačního programu 9.F.e. - Regionální 
přenos informací

Na internetovém portálu www.agrovenkov.com najdete ak-
tuální informace, které jsou shromažďovány z několika zdro-
jových webů. K odběru článků se můžete přihlásit kliknutím 
na „Odběr aktualit“ v horní zelené liště.
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