
SÍŤ VZDĚLÁVACÍCH
A PORADENSKÝCH STŘEDISEK
PRO PODPORU HOSPODAŘENÍ
ŠETRNÉHO K PŘÍRODĚ A KRAJINĚ

Jaké služby nabízíme...
… zemědělcům
Klíčovou aktivitou je tzv. mobilní poradenství, které spočívá 

v osobních konzultacích přímo na klientově farmě. Výhodou je

zejména možnost najít řešení "na míru" konkrétnímu problému,

ale také menší časová náročnost pro klienta – nemusí za pora-

denstvím dojíždět. Individuální konzultace je často také jedinou

možností, jak dosáhnout reálné pozitivní změny v krajině.

Informace mohou zemědělci dále získávat v naší telefonické a

on-line poradně nebo si je mohou sami vyhledat na interneto-

vých stránkách www.zdravakrajina.cz. Praktické postupy v šetr-

ném hospodaření budou rovněž shrnuty v připravované publikaci

("Rádce" pro praxi), která bude zdarma distibuována v zájmo-

vém regionu.

Zdravá krajina je síť poradenských středisek zaměřených na podporu šetrného hospodaření v krajině. 
Tato síť poskytuje kvalifikované, individuálně koncipované vzdělávání a osvětu v oblasti vlivu zemědělství 
na přírodu a krajinu. Hlavní cílovou skupinou jsou především zemědělci jakožto klíčový partner ochrany 
přírody při uplatňování principů trvale udržitelného využívání české krajiny. Pozornost je ale věnována 

i dalším skupinám – žákům mateřských a základních škol, studentům zemědělství a ekologie, 
úředníkům státní správy a dalším, u kterých je žádoucí zvyšovat povědomí 

o významu zemědělství pro péči o krajinu.

Které organizace tvoří Zdravou krajinu?
Hlavním realizátorem a koordinátorem projektu je nevlád-
ní nezisková organizace DAPHNE ČR – Institut aplikované
ekologie z Českých Budějovic spolupracující s pěti partne-
ry: ZO ČSOP Libosváry, Stanice „Pomoc přírodě“, CEGV Cas-
siopeia, Novohradská občanská společnost a město Týn
nad Vltavou.

Kde a kdy projekt probíhá?
Projekt probíhá od února 2006 do ledna 2008 ve dvou úze-
mích v jižních a západních Čechách. Na území Jihočeské-
ho kraje se jedná o region vymezený správními obvody obcí
s rozšířenou působností Týn nad Vltavou, České Budějovi-
ce a Trhové Sviny, na území Plzeňského kraje pak o Doma-
žlicko a část Tachovska.

Naše specializace
Komplexní plány péče o farmu: Na základě biologického
průzkumu jsou navržena optimální opatření směřující 
k zachování přírodních hodnot území včetně nalezení
vhodných dotačních titulů. Farmář zde vystupuje v roli
rovnocenného partnera aktivně se účastního celého pro-
cesu, což umožňuje nalézt řešení šetrné k přírodě a zá-
roveň realistické z pohledu zemědělce.
Specifické poradenství (např. primitivní plemena hospo-
dářských zvířat, extenzivní pastevní systémy, alternativy
k průmyslovému zemědělství, venkov jako místo pro ži-
vot).
Náměty k diverzifikaci výroby a zlepšení hospodaření
(např. zpracování dřeva, ekologické vytápění, automaty
na mléko, místní produkty)
Poradenství k šetrným způsobům hospodaření a péči 
o krajinu (údržba luk a pastvin, zatravňování, výstavba
rybníků, břehová a rozptýlená zeleň, výsadba lesů apod.)
Informace k povinnostem daným legislativou (např.
havarijní plán, nitrátová směrnice, cross-compliance, evi-
dence krmiv a hnojiv a další).
Informace a potřebné podklady k žádostem o dotace,
zpracování žádosti o dotace (např. platby v soustavě
Natura 2000, agro-envi opatření), pomoc s přípravou pro-
jektové žádosti včetně vyhledání vhodného finančního
zdroje
Zprostředkování odborných informací, kontaktů a zkuše-
ností (např. místní akční skupiny, odbyt místních produk-
tů, specializovaní poradci, poradenské firmy).
Pořádání odborných seminářů pro zemědělce s témati-
kou šetrné hospodaření



… žákům mateřských a základních škol 
Pro ně jsou připraveny vzdělávací programy zaměřené na rozvoj

schopností dětí vnímat okolní krajinu a uvědomit si její hodnotu.

Přípravu a realizaci programů zajišťuje Stanice "Pomoc přírodě",

která disponuje pro tyto účely ideálním přírodním areálem, kde

si děti mohou vše doslova "osahat".

… studentům středních a vysokých škol
CEGV Cassiopeia pořádá exkurze zaměřené na poznání vlivu

zemědělských činností na přírodu a krajinu, příklady vhodného 

a nevhodného hospodaření, ukázky fungování vybraných farem 

a další. 

ČSOP Libosváry organizuje týdenní pastevecké praxe, jejichž

smyslem je poznat „na vlastní kůži“ život zemědělce a zároveň

lépe porozumět vlivům hospodaření na přírodu a krajinu. 

… širší odborné i laické veřejnosti 
Odborné informace a zkušenosti předáváme prostřednictvím

tisku (články, krátké zprávy), internetu (webové stránky projek-

tu, odborné portály zaměřené na zemědělství a ochranu přírody)

i prezentací na vybraných seminářích a konferencích.

Jaké jsou průběžné výsledky?
V prvním roce realizace vznikla funkční síť středisek, která si

vzájemně vyměňují zkušenosti a spolupracují při řešení

poradenských problémů. Každé ze středisek vytvořilo a spustilo

své vzdělávací programy, kterých se do současné doby zúčastni-

lo již více než 1000 klientů. 

Mobilní poradenství zaznamenalo značný úspěch. Dosud bylo

řešeno přes 70  problémů týkajících šetrného hospodaření. 

V této fázi se již projevuje nárůst aktivní poptávky po službách,

kdy klienti přicházeji sami s žádostí o konzultaci.

Velký zájem o tuto formu osvěty potvrzují i výsledky pilotního

průzkumu potřeb (viz graf) – většina klientů sice uvedla jako

nejčastější zdroj informací zemědělskou agenturu a odborná

školení, avšak zároveň se jako nejpotřebnější ukázaly být právě

osobní konzultace. 

Jakým směrem se bude Zdravá krajina vyvíjet?
budeme pokračovat v oslovování nových klientů v rámci
všech zájmových území
na základě podnětů od klientů budeme dále vylepšovat 
a rozšiřovat nabídku služeb (nová poradenská témata,
zapojení dalších odborníků atd.)
v případě aktivního zájmu klientů rozšíříme působnost
sítě za hranice stávajících území
bude pokračovat další vzdělávání a specializace poradců
včetně získávání zkušeností v zahraničí
zaměříme se na koordinaci aktvit s dalšími projekty v rámci
nově vzniklé platformy

Modelové příklady spolupráce s farmářem
Mladý zemědělec, který převzal hospodářství po rodičích,
plánuje chov ovcí nebo skotu v ekologickém zemědělství
pro produkci masa a mléka. (zájem o chov primitivních
plemen hospodářských zvířat, extenzivní pastevní systé-
my). V rámci Zdravé krajiny poskytujeme asistenci a odbor-
né konzultace jak v oblasti hospodaření (specializované
poradenství na alternativní pastvu) tak v oblasti krajinné
ekologie (revitalizace lomu, návrh lokálního ÚSES a dal-
ší).
Během průzkumného rozhovoru u klienta – drobného
zemědělce byl identifikován problém přílišného zamo-
kření jednoho z oraných pozemků. Navrhli jsme proto
klientovi jeho zatravnění spolu s možností využití podmá-
čeného místa jako napajedla pro dobytek. Pro usnadnění
realizace záměru jsme dodali i podrobný návod k souvise-
jícím administrativním procedurám. Uvedená změna zna-
mená významný přínost jak pro zemědělce (efektivnější
využití pozemku), tak pro přírodu a krajinu (snížení eroze,
eliminace splachů hnojiv a agrochemikálií, zvýšení biodi-
verzity).
Drobný zemědělec hospodařící na trvalých travních po-
rostech měl zájem o zpracování plánu péče o farmu. Bylo
provedeno podrobné botanické, entomologické a ornito-
logické zhodnocení pozemků a navrženy optimální způso-
by hospodaření z ohledem na kvalitu ekosystémů a reálné
možnosti farmáře. Klient projevil pro věc značné zaujetí 
a proto do budoucna předpokládáme další spolupráci za-
měřenou na vyhodnocení dopadu navržených opatření.

Kontakt
DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie
Husova 622/45, 370 05 České Budějovice
tel. 385 311 019, www.zdravakrajina.cz, www.daphne.cz

Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Vzdělávacích programů a praxí se zůčastnilo již několik set osob

a zvláště pastevecké praxe jsou pro účastníky, pocházející ves-

měs z městského prostředí, neopakovatelným zážitkem.
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