
aktivity partnerů, realizace 
projektů PRV v regionu

Celostátní síť pro venkov 
Jihomoravský kraj
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Vážení přátelé venkova, 
dostává se Vám do rukou publikace, ve které bychom 
rádi přiblížili činnost Celostátní sítě pro venkov Jiho-
moravského kraje (dále jen Síť) za období 2009 až 2012. 
Blíží se konec plánovacího období Programu rozvoje 
venkova ČR 2007 až 2013. Vhodná doba pro ohlédnutí 
a zhodnocení naší činnosti v průběhu fi nančního ob-
dobí, jehož etapa pomalu končí. Je namístě hodnotit 
konkrétní kroky a akce, které se udělaly, s přínosem, 
jaký pro region měly, co se podařilo a naopak, co je 
třeba v budoucnu změnit. Cílem činnosti Sítě Jihomo-
ravského kraje bylo předávat zkušenosti se žádostmi 
o dotační podporu, zlepšit informovanost o politice 
rozvoje venkova, zlepšit spolupráci mezi státní správou 
a subjekty činnými ve venkovských oblastech, vytvá-
řet vhodné podmínky pro partnerství mezi veřejným, 
soukromým a neziskovým sektorem, koordinovat in-
formační toky mezi místní, regionální a národní úrov-
ní, organizovat odborné konference a semináře (např. 

k problematice péče o krajinu, udržení vody v krajině, 
k životu na venkově), podpořit atraktivitu venkovského 
území Jihomoravského kraje atd.
Chtěl bych i touto cestou poděkovat členům a partne-
rům Tematické pracovní skupiny SUCHO, Celostátní 
sítě pro venkov Jihomoravského kraje, kteří se aktivně 
zapojili do řešení problematiky zemědělského sucha, 
degradace půdy, záplav i podmoků na jižní Moravě. 
V současnosti se tato problematika řeší již v dalších re-
gionech ČR. Výstupy z činnosti naší tematické pracov-
ní skupiny jsou vodítkem pro partnery z postižených 
regionů.
Jedním ze členů Sítě v našem kraji je i Krajské sdružení 
NS MAS Jihomoravského kraje, se kterým spolupracu-
jeme od r. 2010. V publikaci jsou představeny úspěš-
né projekty, jež byly realizovány na území MAS a které 
byly podpořeny z Programu rozvoje venkova.

 Ing. Karel Venera
 Ředitel Krajské agentury pro zemědělství a venkov 

 Jihomoravský kraj

 Úvodní slovo
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Celostátní Síť pro venkov Česká republika – základní charakteristika

Jihomoravský kraj

Síť KAZV Jihomoravský kraj

Tematická pracovní skupina Jihomoravského kraje

Konference „Voda v krajině“

Celostátní konference „Půda – základ udržitelného rozvoje!“ 

Analýza „Možnosti degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí“ 

Vyjádření partnerů Sítě Jihomoravského kraje 

Zajímavé aktivity CSV a jejich partnerů v rámci Jihomoravského kraje 

Krajské sdružení NS MAS ČR Jihomoravského kraje 

Příklady úspěšně realizovaných projektů osy IV. PRV 2007–2013 v Jihomoravském kraji 

V souladu s nařízením Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 
15. prosince 2006, kterým se stanovují podrobná pravi-
dla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o pod-
poře pro rozvoj venkova z EAFRD, byla Česká repub-
lika, stejně jako ostatní členské země EU, povinna do 
31. 12. 2008 zřídit Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť). 
Činnost Sítě České republiky byla ofi ciálně zahájena 
11. listopadu 2008 na jednání Monitorovacího výbo-
ru Programu rozvoje venkova. Zřizovatelem Sítě je 
Ministerstvo zemědělství. Síť je podřízena společné 
Evropské síti pro rozvoj venkova, která byla ofi ciálně 
představena na konferenci k rozvoji venkova ve dnech 
16. a 17. října 2008 na Kypru.

Hlavní myšlenkou Sítě je sdílení zkušeností a poznat-
ků a jejich předávání směrem k aktérům podílejících se 
na rozvoji venkova a zemědělství. Síť je komunikační 
platformou PRV. Velmi důležitý je i přístup zdola na-
horu, který umožní získávání zpětné vazby pro orgány 
státní správy.

Vysvětlivky zkratek používaných v textu:
CSV  Celostátní síť pro venkov
KAZV  Krajská agentura pro zemědělství a venkov
TPS  Tematická pracovní skupina
JMK  Jihomoravský kraj
KS NS MAS Krajská síť Národní sítě místních akčních skupin
PRV  Program rozvoje venkova
VÚMOP  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
ČHMÚ  Český hydrometeorologický ústav

Celostátní síť pro venkov 
Česká republika – základní charakteristika

Mezi dlouhodobé cíle Sítě patří:
∞ Seskupit organizace a státní správu zapojenou do 

podpory rozvoje venkova a zemědělství. Tím se při-
spěje ke stabilizaci venkovských oblastí a zmírnění 
odlivu populace do měst. 

∞ Vytvářet vhodné podmínky pro partnerství mezi ve-
řejným a soukromým sektorem za účelem technické 
pomoci pro projekty národní a mezinárodní spolu-
práce. 

∞ Podpořit implementaci a hodnocení politiky rozvoje 
venkova a zemědělství sdružením expertů. Experti 
budou v rámci tematických pracovních skupin koor-
dinovat výměnu odborných materiálů a informací. 

∞ Sběr a zpracovávání informací a údajů o nejlepší praxi, 
poznatcích a osvědčených postupech s cílem iden-
tifi kovat, šířit a upevňovat nejefektivnější nástroje 
rozvoje venkova a zemědělství a zvýšit tak účinnost 
politiky rozvoje venkova a zemědělství. 

∞ Organizace seminářů, setkání a pracovních sekcí, tý-
kajících se subjektů podílejících se na rozvoji venkova 
a zemědělství. Šíření informací o Programu obnovy 
venkova, dostupném poradenství, problematice ven-
kova a zemědělství. 
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Jihomoravský kraj
Síť KAZV 

Jihomoravský kraj

Podnebí Jihomoravského kraje patří k nejteplejším 
z celé České republiky. Na jižní Moravě je v nížinách 
velmi úrodná půda. Úrodnost je ale limitována výraz-
nými výkyvy počasí a to buď výrazným suchem nebo 
povodněmi. Zejména jižní část kraje je postihována ze-
mědělským suchem a současně jsou zde největší roz-
livové a záplavové plochy v České republice. Tyto dva 
extrémy zásadně ovlivňují péči o krajinu a zemědělské 
hospodaření. Pěstují se zde obiloviny, řepka, kukuřice, 
okrajově zelenina a ovoce. Na území kraje se nacházejí 
největší plochy vinic v České republice. V posledních le-
tech došlo k výraznému poklesu stavu hospodářských 
zvířat skotu i prasat. V Jihomoravském kraji pracuje od 
r. 2010 tematická pracovní skupina, zaměřená na do-
pady extremního sucha v aridních oblastech. Jedním 
z výstupů je i analýza s cílem navrhnout možná opat-
ření k zachování kvality půdy, zlepšení vodního režimu, 
životního prostředí a kvality života na venkově.

Koordinátorem krajské sítě Jihomoravský kraj je Krajská 
agentura pro zemědělství a venkov Jihomoravský kraj. 
Do působnosti KAZV Jihomoravský kraj spadají násle-
dující Agentury pro zemědělství a venkov: AZV Blansko, 
AZV Brno, AZV Břeclav, AZV Hodonín, AZV Vyškov, 
AZV Znojmo.

Celostátní síť pro venkov Jihomoravského kraje (dále 
jen Síť) zahájila svoji aktivní činnost na podzim roku 
2009, kdy zástupci Sítě podrobněji představili svoje plá-
nované aktivity na akci pořádané pro veřejnou správu 
a odbornou veřejnost. V úvodu na konferenci vystoupili 
zástupci Sítě JMK a informovali o činnosti Sítě a o oblas-
tech možné spolupráce s partnery Sítě. Hlavní program 
akce byl zaměřen na problematiku pozemkových úprav, 
představili se možnosti čerpání dotací z Programu roz-
voje venkova na stavbu vodovodů, kanalizací a čistíren 
odpadních vod.

Významnou aktivitou, podporovanou Sítí JMK, bylo 
vytvoření komunikační platformy mezi veřejnou správ-
nou, odbornými institucemi, vysokými školami a nezis-
kovými organizacemi v rámci regionu. V průběhu tří 
let fungování Sítě zprostředkovali pracovníci KAZV/AZV 
v rámci seminářů pro partnery Sítě předání informací 
k dotacím a jejich správnému čerpání; ve spolupráci 
s partnery Sítě připravili pro zájemce informační akce 
k možnostem rozvoje venkovského regionu JMK; za-
jistili podporu akcí, které přispěly k zapojení seniorů do 
občanských aktivit; v rámci podpory aktivit typu „far-
mářské trhy“ přispěli k propagaci regionálních potravin 
a místních produktů JMK atd. Jako příklad zajímavé re-
alizované aktivity Sítě je možno uvést akci z listopadu 
roku 2010, kdy byla uspořádána exkurse do bioplynové 
stanice ve Švábenici. Partnerům Sítě – zástupcům obcí, 
mikroregionů, podnikatelské veřejnosti a dalším zájem-
cům bylo umožněno shlédnout způsob efektivní zpra-
cování bioodpadu.

KAZV Jihomoravský kraj
Kotlářská 902/53, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:
Ing. Dagmar Adámková – koordinátorka Sítě
mobil: 725 503 073
e-mail: dagmar.adamkova@mze.cz 

Brno
7196,5 km2

1 166 830
pěstování obilovin, řepky, kukuřice, 
vinné révy, okrajově zelenina, ovoce

Krajské město
Rozloha kraje
Počet obyvatel
Zemědělství

Ke zdařilým projektům PRV se řadí budování cyklostezek

V průběhu akce účastníci navštívili i navazující výrobní 
provoz podniku - kompostárnu, kde byly vidět
další možnosti zpracování produktů vznikajících v rám-
ci činnosti bioplynové stanice.

Značná část aktivit Sítě JMK byla zaměřena na řešení 
problematiky péče o krajinu, udržení vody
v krajině a na zachování kvality života ve venkovských 
regionech. Tato témata byla řešena v rámci
Tematické pracovní skupiny (dále jen TPS) SUCHO. Po-
drobnější informace o činnostech této TPS jsou
uvedeny v dalších kapitolách této brožury.
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Tematická pracovní skupina 
Jihomoravského kraje

V květnu 2010 Řídící orgán PRV Celostátní sítě pro ven-
kov schválil vznik tematické pracovní skupiny KAZV 
Jihomoravský kraj (dále jen „TPS“), s pracovním ná-
zvem TPS SUCHO. Členové týmu pracují v průběhu 
celého roku. Pozornost je zaměřena nejen na ohrože-
ná území Jihomoravského kraje, ale i na další rizikové 
oblasti ČR, které jsou postiženy negativními jevy, jež 
jsou důsledkem měnících se klimatických podmínek 
(rychlé střídání epizod sucha a záplav a z toho plynou-
cími problémy například s vodní a větrnou erozí, de-
gradací půdy, podmoky, záplavy, rozlivy atd.).
Informace získané z aktivit TPS SUCHO jsou využívány 
jako podkladové materiály pro stanovení dlouhodo-
bé koncepce života na venkově a možných činností 
v aridních oblastech. Odborné výstupy budou pod-
kladem pro stanovení zemědělské a dotační politiky 
v aridních oblastech z evropských i národních fondů 
po roce 2013. Kmenovými členy a partnery TPS SU-
CHO jsou vedle zástupců Ministerstva zemědělství 

V letech 2010 pracovala TPS 
v rámci projektu CSV s názvem:
Možnosti zachování plnohodnotného života 
v oblastech dlouhodobě postižených suchem 
v Jihomoravském kraji – Tematická pracovní skupina.

V roce 2011 byl pro práci TPS otevřen 
v rámci CSV projekt s názvem:
Možnosti zachování plnohodnotného života 
v aridních oblastech ČR – 
Tematická pracovní skupina.

V roce 2012 je činnost TPS podpořena 
v rámci projektu CSV s názvem:
Možnosti zachování plnohodnotného života 
v aridních oblastech ČR 2012 – 
Tematická pracovní skupina.

Členy odborného týmu TPS jsou:
Ing. Karel Venera – KAZV Jihomoravský kraj
MVDr. Ivan Veselý – AZV Znojmo
Ing. Dagmar Adámková – AZV Břeclav
Ing. Ivan Landa, CSc. – MZe, 
Odbor environmentální podpor
RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc. – ČHMÚ,
pobočka Brno
Ing. Jan Vopravil, PhD. – VÚMOP Praha
Ing. Vítězslav Vlček, PhD. – Mendelova universita
Antonín Osička – ZD Bulhary
Bc. Ivo Pokorný – POMONA Těšetice
Ing. Antonín Homola – ZEPRO Přítluky
Ing. Josef Čačík – PATRIA Kobylí

Pracovní jednání TPS SUCHO v Lednici Obec Vavřinec, kaplička

a Krajské agentury pro zemědělství a venkov Jihomo-
ravského kraje také zástupci ČHMÚ, pobočky Brno; 
VÚMOP Praha v.v.i; Mendelovy univerzity Brno a další 
zástupce odborné zemědělské veřejnosti. V letošním 
roce se pracovní tým rozšířil o další významné subjek-
ty – státní podnik Povodí Moravy a Povodí Vltavy. 
V uplynulých dvou letech byla činnost TPS SUCHO 
vždy završena v daném roce odborně zaměřenou kon-
ferencí. V roce 2010 to byla konference na regionální 
úrovni s názvem „Voda v krajině“, v roce 2011 se ko-
nala celostátní konference „Půda – základ udržitelného 
rozvoje“. Po dvouletém období, které bylo zaměřeno 
na sběr dat, informací a navazování kontaktů, byly při-
praveny podmínky pro realizaci konkrétní spolupráce 
se zemědělskými subjekty. V roce 2012 se zpracovva-
la odborná analýza „Možnosti degradace půdy a její 
ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí“ 
a její vystupy jsou od konce listopadu roku 2012 pre-
sentovány na odborných akcích a setkáních.
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Významná aktivita 
TPS SUCHO v roce 2010

Téma konference bylo zaměřeno na řešení problémů 
venkovské krajiny jižní Moravy, proměnlivost podnebí 
jižní Moravy a jeho dopady na hospodaření s vodou 
v krajině. 
Výjimečnost konference byla v tom, že to bylo poprvé, 
kdy se v rámci jednoho tématu, tedy problému ochra-
ny půdy a udržení vody v krajině, prezentovaly spo-
lečně související odborné bloky problému a to půdní 
eroze vodní a větrná, dopad proměnlivosti podnebí 
jižní Moravy na krajinu, nakládání s vodními zdroji 
jižní Moravy a závlahový režim zemědělských plodin 
a jeho zařízení. Bylo to poprvé, co se sešli na širším 
fóru u jednacího stolu zástupci státní správy, zeměděl-
ských subjektů, odborných ústavů, vysokých škol, pod-
niků, samosprávy a neziskových organizací. Aktuálně 
byl do programu zařazen i příspěvek Povodí Moravy 
o situaci právě probíhajících povodní. Konference dala 
základ spolupráce nadšených partnerů Sítě JMK.

Obr. 6

Obr. 7

Významná aktivita 
TPS SUCHO v roce 2011

Tematicky navázala na konferenci z roku 2010. Program 
byl obsahově zaměřen na vliv přírodních jevů na kraji-
nu; vhodná agrotechnická a technická opatření v posti-
žené krajině a ekonomiku a zemědělskou politiku. 
Na konferenci bylo deklarováno, že problém sucha se 
na našem území zvyšuje v souvislosti s rostoucí pro-
měnlivostí klimatu a jeho změnami. Celoroční úhrn srá-
žek je normální (roční průměr), avšak rozložení srážek 
se mění tak, že se zvyšuje četnost přívalových srážek; 
snižuje se jejich infi ltrace, ale roste eroze půdy. Tyto kli-
matické změny mají za následek postupné rozšiřování 
území aridních oblastí na jižní Moravě a ve středních 
Čechách. 
Alarmující prognóza: V případě „nicnedělání“ se arid-
ní oblasti rozšíří do dvaceti let na cca 1/3 území, do 
50 let na převážnou část České republiky. 

Sborník z konference 
Voda v krajině 2010

Dopady půdního sucha na vegetační 
vývoj porostů pšenice

Utužená a suchá půda neplní v krajině 
žádné své přirozené funkce

Lesní studánka 
na Vysočině

Pozemkové úpravy přispívají k udržení vody v krajině

Místo realizace: Lednice na Moravě (okres Břeclav)
Termín realizace: 26. května až 27. května 2011 

Místo realizace: Lednice na Moravě (okres Břeclav)
Termín realizace: 31. května až 1. června 2010

Celostátní odborná konference Regionální vědecká konference 

„Půda – základ udržitelného rozvoje!“
zaměřená na degradaci půdy ve vazbě na kvalitu života 
na venkově.

„Voda v krajině“
zaměřená na zemědělské sucho 
v Jihomoravském kraji.
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Významná aktivita CSV v roce 2012 realizovaná 
na území Jihomoravského a Středočeského kraje

Od března roku 2012 se zpracovávala na území Jiho-
moravského kraje (okres Břeclav) a Středočeského kraje 
(okres Kladno), odborná analýza k ověření rizikových 
a degradačních faktorů půdy. Jedním z výstupů odbor-
né práce jsou návrhy možných opatření k zachování 
kvality půdy, zlepšení vodního režimu, zlepšení život-
ního prostředí a kvality života na venkově. Analýza byla 
výjimečná v tom, že byl poprvé odborný dokument 
zpracováván na základě přímé spolupráce se zeměděl-
skými subjekty. Průběžně byly dílčí výstupy prověřová-
ny přímo v terénu na vybraných lokalitách, vše v úzké 
spolupráci se zemědělci. Významným výstupem jsou 
i aktuální data ekonomických dopadů zemědělského 
sucha v aridních oblastech. Konečné výsledky jsou od 
listopadu roku 2012 prezentovány na odborných se-
tkáních a získaná data jsou nabídnuta k využití všem 
partnerům Sítě, kteří žijí v postižených oblastech nebo 
se o danou problematiku zajímají. Výstupy budou dále 
sloužit i jako podkladový materiál pro přípravu SZP po 
roce 2013Generálním dodavatelem Analýzy je VÚMOP 
Praha, v.v.i.; odbornou část zaměřenou problematiku 
klimatu řešil ČHMÚ, pobočka Brno. 

Vyjádření partnerů 
a spolupracovníků Sítě Jihomoravského kraje 

k aktivitám CSV a TPS SUCHO Jihomoravského kraje

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
Tematická pracovní skupina Možnosti zachování pl-
nohodnotného života v aridních oblastech ČR se od 
svého založení naplno věnovala získání dostatečně 
vypovídajících materiálů pro stanovení dlouhodobé 
koncepce udržení a rozvoje aktivit a zachování živé-
ho venkova v oblastech postihovaných zemědělským 
suchem. Její činnost lze charakterizovat jako vzorovou 
i pro další TPS, neboť svojí prací nejen naplňuje poslá-
ní TPS, ale výrazně přispěla i k rozvoji dalších oborů 
a výzkumných aktivit. Především lze kladně hodnotit 
vysokou míru spolupráce mezi odborníky, zemědělci, 
obcemi a subjekty státní správy, které tak dávají záru-
ku získání skutečně relevantních podkladů a vytvoření 
hodnotných výstupů, které jsou použitelné k prevenci 
ochrany půdy, vody a krajiny nejen v regionu Jihomo-
ravského kraje. 
Z těchto činností lze vyzdvihnout řešení problematiky 
výskytu a hodnocení sucha, ochrany půdy před degra-
dací a prevence povodní ve vztahu k zachování života 
na venkově. Za výzkumnou instituci VÚMOP v.v.i. si vel-
mi vážím této vzájemné spolupráce, protože i pro nás 
je především důležité mít dostatek vstupních informací 
o zkoumaném území, těsné propojení s uživateli vý-
sledků výzkumu a vývoje a následný přenos výsledků 
VaVaI do praxe. 

 
 Ing. Jiří Hladík

 Ředitel VÚMOP Praha v.v.i.

Okresní agrární komora Břeclav
Díky aktivní činnosti TPS se podařilo v regionu navázat 
konkrétní spolupráci státní správy, odborných ústavů 
a vysokých škol s provozní praxí při řešení problémů 
zemědělského sucha, záplav, eroze a podmoků. Vzhle-
dem k tomu, že dlouhodobě nebyla tato problematika 
v našem regionu řešena, vítáme tyto aktivity jako první 
krok, na který je ale třeba navázat dalšími. Věříme, že 
tyto výsledky podpoří naše dlouhodobé a oprávněné 
požadavky na změnu pohledu dotační politiky v arid-
ních oblastech jižní Moravy. Cesta, která byla analýzou 
„Možnosti degradace půdy a její ovlivnění změnou kli-
matu na příkladu aridních oblastí“ zahájena, se nesmí 
zastavit. Zemědělci svou činností berou jako samozřej-
most péči o krajinu. Je nejvyšší čas, aby si toto uvědo-
mila i nezemědělská veřejnost. Produkční zemědělství 
je garantem života na venkově a zárukou zdravé krajiny 
pro budoucnost. 

 Antonín Osička
Místopředseda OAK Břeclav

Předseda ZD Bulhary

V posledních letech došlo k výraznému poklesu 
chovu hospodářských zvířat

Místo realizace: Jihomoravský kraj – okres Břeclav; 
Středočeský kraj – okres Kladno
Termín realizace: březen až listopad 2012

Odborná analýza: 

„Možnosti degradace půdy a její ovlivnění 
změnou klimatu na příkladu aridních 
oblastí“
s orientací na ekonomické dopady sucha.
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Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno
Přesto, že si to často ani nepřipouštíme, každý z nás 
je ovlivněn počasím. Ovšem na venkově vnímáme vliv 
počasí daleko více. Je proto zcela logické, že Český 
hydrometeorologický ústav (dále jen ČHMÚ) se zapojil 
do činnosti TPS „SUCHO“, protože takto může přímo 
spolupracovat s uživateli svých výstupů a ověřovat 
si využití předávaných podkladů a jejich hodnocení 
v praxi. Další významnou součástí naší spolupráce je 
přímé zapojení zemědělských podniků do měření me-
teorologických prvků v jejich oblastech. Tímto dochází 
ke zpřesňování podkladů i pro hodnocení vlivů počasí 
na zemědělství. 
Rok 2012 byl pro zemědělce z podhledu průběhu po-
časí velmi nepříznivý. Již podmínky pro výsevy pře-

Ovocnářská unie Moravy a Slezska
Z pohledu zástupce zemědělské společnosti hospoda-
řící v oblasti jižní Moravy, ale i jako člena předsednictva 
Ovocnářské unie České republiky, hodnotím činnost 
Sítě Jihomoravského kraje jako velmi přínosnou. 
Vážím si širokého spektra zúčastněných organizací 
a osob, které umožňuje profesionální, vysoce odborné 
a daty podložené jednání o nastolených tématech. 
Z pohledu praxe jsou mi velmi blízká témata zejména 
z oblasti řešení zemědělského sucha. Tato problemati-
ka je pro region, ve kterém hospodaříme, velice aktuál-
ní. Práce v TPS umožňuje čerpat informace a přenášet 
je dále zemědělské veřejnosti. 
Pevně věřím, že aktivity Celostátní sítě pro venkov 
a činnosti TPS SUCHO přispějí k zvýšení společného 
uvědomění zemědělců, obyvatel regionu i zástupců 
správních orgánů, že řešení udržitelnosti plnohodnot-
ného života v aridních oblastech je naší společnou věcí.

 Bc. Ivo Pokorný
 předseda OUMS

 ředitel POMONA Těšetice a.s.

Obec Krásensko
Obec Krásensko držitel titulu Vesnice roku 2010 Jiho-
moravského kraje 
Z pohledu starostky malé obce mohu konstatovat, že 
také díky činnosti Celostátní sítě pro venkov Jihomo-
ravského kraje, našly obce společný prostor komunika-
ce mezi státní správou a venkovem zastoupeným ve-
řejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem. 
Obce získávají na základě organizovaných seminářů 
a pracovních setkání informace o Programu rozvoje 
venkova. V rámci tohoto Programu rozvoje venkova se 
obcím, neziskovým organizacím, podnikatelům a ze-
mědělcům podařilo sehnat nemalé fi nanční prostředky 
na svůj rozvoj, čímž se život na venkově stává atraktiv-
ní a zamezuje se odlivu populace do měst. 
      

Hana Šíblová
   starostka obce Krásensko

zimujících plodin byly v roce 2011 poznamenány su-
chem. Mrazy na přelomu ledna a února, hlavně však 
18. května způsobily rozsáhlé škody. Navíc se již od 
počátku jara projevovalo sucho. Přesto, že z hlediska 
klimatologického jsou naše úrodné oblasti sušší nebo 
přímo suché, byl vliv sucha roku 2012 mimořádný, což 
se projevilo na výrazným snížením výnosů. Neumíme 
ovlivnit průběh počasí, ale je nutné hledat společně, 
tedy zemědělci a agroklimatologové, jak negativním 
vlivům předcházet. V tomto pohledu je spolupráce 
mezi ČHMÚ a odbornou veřejností pracující v TPS ne-
zastupitelná a vítaná. 

 RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.
 Ředitel ČHMÚ, pobočka Brno

Zemědělské sucho na území České republiky ve vegetačním období, zdroj ČHMÚ
(míra ohrožení na základě analýzy aktuální vláhové bilance za období 1961 – 2000, metoda indexů)



Zajímavé aktivity CSV 
a jejich partnerů 

v rámci Jihomoravského kraje
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Krajská agentura pro zemědělství a venkov organizova-
la v rámci aktivit Sítě setkání starostů Jihomoravského 
kraje. Akce se uskutečnila v jednacím sále MěÚ Poho-
řelice. Zástupci samosprávy byli seznámeni s činností 
a plánovanými aktivitami Celostátní sítě pro venkov. 
Dalšími body programu byly problematika pozemko-
vých úprav a možnosti čerpání dotací při realizaci vo-
dovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Byly před-
staveny úspěšně dokončené konkrétní projekty, které 
v místě realizace přispěly ke zkvalitnění života obyvatel 
daného regionu.

Místo realizace: Pohořelice (okres Brno – venkov)
Termín realizace: září 2009

Místo realizace: Kobylí (okres Břeclav), Brno
Termín realizace: listopad 2009, listopad 2011

Akce: Akce: 

Setkání starostů Jihomoravského kraje 
v Pohořelicích
Seminář k možnosti čerpání dotaci z PRV

Setkání partnerů CSV k Portálu Farmáře
Seminář pro partnery Sítě 
a aktéry rozvoje venkovského prostoru

Agentura pro zemědělství a venkov Břeclav připravila 
v listopadu 2009 setkání zemědělské veřejnosti okresů 
Břeclav, Hodonín a Znojmo a dalších partnerů Sítě se 
zástupci rezortu Ministerstva zemědělství. Cílem akce 
bylo informovat o reformě trhu s vínem v Evropské unii 
a České republice, o nových předpisech ES a přiblížit 
možnosti využívání portálu Farmář, (byly předvedeny 
praktické ukázky). Setkání se uskutečnilo v sále spo-
lečnosti PATRIA Kobylí. Pro velký zájem se v roce 2011 
konaly další dva jednodenní semináře k tématu portál 
Farmáře v počítačové učebně Krajské agentury pro ze-
mědělství a venkov Jihomoravského kraje. Semináře se 
setkaly s velmi pozitivní odezvou, neboť každý účast-
ník měl k dispozici počítač, na kterém si mohl všechny 
sdělené informace ihned vyzkoušet prakticky na reál-
ných datech svého podniku. Účastníci měli možnosti si 
také vzájemně vyměnit zkušenosti s administrováním 
projektů a byli upozorněni na nejčastější chyby v po-
daných žádostech.

Technologické zařízení čistírny odpadních vod

Čistírna odpadních vod je pro udržitelný rozvoj 
obce nutností

Seminář v sále společnosti PATRIA Kobylí

Počítačová učebna KAZV JMK

dovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Byly před-
staveny úspěšně dokončené konkrétní projekty, které 
v místě realizace přispěly ke zkvalitnění života obyvatel 
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Myšlenka uspořádat ve Vyškově farmářské trhy vznikla 
v létě 2011. Ministerstvo zemědělství, Agentura pro ze-
mědělství a venkov Vyškov s městem Vyškov, ve spo-
lupráci s Agrární komorou, uspořádaly první trh na 
podzim 2011. Byla využita výhodná poloha budovy 
Agrodomu, sídla Agentury pro zemědělství a venkov ve 
Vyškově. Přes značnou konkurenci místních „marketů“ 
byl zájem kupujících o nabízené regionální produkty 
veliký. Zasloužené pozornosti se těšily například výrob-
ky místních podnikatelů z oblasti řeznicko-uzenářské 
a pekařské, zájem byl i o výrobky a produkty místních 
chovatelů a pěstitelů. Velmi dobrý ohlas na první vyš-

Od roku 2010 organizují Agentury pro zemědělství 
a venkov Znojmo, Vyškov, Hodonín, Blansko, Brno–
venkov a Břeclav pod hlavičkou CSV pro partnery 
Sítě a zemědělské podnikatelé hospodařící v jednotli-
vých okresech setkání za účelem předání aktuálních 
informací k PRV. Účastníci mají možnost se seznámit 
s aktuálními změnami v dotační politice, změnami 
v legislativě v resortu zemědělství, jsou seznamováni 
s aktivitami Sítě a jsou jim představovány zajímavé pří-
klady realizovaných projektů PRV.. V roce 2012 byl pro-
gram obohacen o další body. Byly předány informace 
o průběhu farmářských trhů na krajské úrovni i v jed-
notlivých regionech a zájemci měli možnost si vymě-
nit zkušenosti s organizací akcí tohoto typu. Novinkou 
a pro zemědělce zajímavým bodem bylo vystoupení 
zástupců jednotlivých MAS působících v konkrétních 
regionech. Zástupci MAS informovali o možnostech 
spolupráce s podnikatelským sektorem a nastínili mož-
nosti čerpání fi nančních prostředků pro zemědělské 
aktivity. 

kovský farmářský trh vyvolal na jaře 2012 uspořádání 
dalšího (opět úspěšného) farméřského trhu – opět na 
ploše v okolí Agrodomu. Následná jednání Agentury 
pro zemědělství a venkov ve Vyškově, Agrární komo-
ry, města Vyškov a Pivovaru Vyškov vyústilo v dohodu 
o pořádání farmářských trhů v pravidelných čtvrtlet-
ních intervalech. V létě roku 2012 se ukázalo, že jde 
o správně zvolenou cestu, neboť rozsáhlé prostory 
pivovaru umožnily rozšířit farmářské trhy o návazné 
kulturně-společenské akce a nabídly vhodné prostory 
pro prezentaci úspěšných projektů PRV a zajímavých 
aktivit partnerů Sítě.

Pravý moravský česnek

Farmářské trhy ve Vyškově

Seminář v sále AZV Znojmo

Tvarožná Lhota

Tvarožná Lhota

Místo realizace: Vyškov
Termín realizace: listopad 2011, květen 2012, 
listopad 2012

Místo realizace: Brno, Blansko, Břeclav, Hodonín, 
Vyškov, Znojmo
Termín realizace: duben 2010, duben 2011, 
duben 2012

Akce: Akce: 

Presentace partnerů Sítě 
na regionální akci – Farmářské trhy 
Presentace PRV a CVS na regionální akci 
Podpora regionálních potravin a  místních produktů, 
prodej ze dvora

Informace o činnosti Sítě 
a možnosti čerpání dotací PRV
Seminář o možnostech čerpání dotaci z PRV, 
změny v legislativě
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Agentura pro zemědělství a venkov Břeclav, ve spolu-
práci s MAS Dolní Morava, připravila v roce 2010 akci 
„Cesty k sobě“, jejíž cílem bylo aktivovat seniory na ven-
kově, ukázat jim prostor k uplatnění a možnosti zapo-
jení se do občanských aktivit. Tematicky akce navázala 
na projekt národní spolupráce MAS Dolní Morava, MAS 
Strážnicko a MAS Společná cesta „Společné putování 
za dědictvím regionů“, jehož výstupem bylo vytvoření 
soupisu hmotného a nehmotného kulturního dědic-
tví regionu. Akce „Cesty k sobě“ vhodně doplnila akti-
vity projektu spolupráce realizovaného v rámci osy IV 
LEADER, kde jednou z činností je práce se skupinou ob-
čanů v důchodovém věku. Senioři jsou neocenitelnou 
a často opomíjenou studnicí vědomostí a zkušeností. 

Výsledkem dvoudenního neformálního setkání byla 
výměna zkušeností mezi partnery Sítě a předání in-
formací o činnosti Sítě v rámci Jihomoravského kra-
je i na národní úrovni v rámci České republiky. Byly 
projednány návrhy užší spolupráce mezi KAZV JMK 
a MAS JMK, byly představeny a zhodnoceny dopady 
zajímavých zrealizovaných projektů PRV, které pat-
ří mezi příklady dobré praxe nejen v Jihomoravském 
kraji. Proběhla živá diskuse k tématům zaměřeným na 
zkušenosti s implementací Programu LEADER – účast-
níci byly seznámeni s prezentací nejzajímavějších pro-
jektů žadatelů i vlastními projekty MAS. Součástí bylo 
hodnocení projektu KS MAS JMK „Tradice a inovace ve 
venkovském cestovním ruchu na Jižní Moravě“. Velmi 
povedenou akci organizovala Síť Jihomoravského kraje 
ve spolupráci s MAS Kyjovské Slovácko v pohybu.

V kulturním domě v Josefově se v prosinci r. 2010 usku-
tečnilo setkání seniorů a seniorských organizací. Obec 
Rostěnice, obec Kozojízdy, obec Tvarožná Lhota, Spo-
lek z Dubňan, obec Hrušky – vlastivědný kroužek, obec 
Josefov, obec Kostice, obec Prušánky – spolek seniorů, 
obec Rohatec – klub důchodců, obec Starý Poddvo-
rov, obec Terezín – všechny tyto obce a sdružení byly 
na akci zastoupeny a presentovány. Akce měla mimo 
jiné za cíl upevnit spolupráci mezi partnery Sítě a ak-
téry rozvoje venkova – místními akčními skupinami 
a seniorskými organizacemi. Měla podpořit zapojení 
seniorů do aktivit v jejich „domovských“ regionech, 
prohloubit spolupráci mladší a starší generace a pod-
nítit zapojení všech občanů do dění na venkově. Cílem 
bylo i ukázat, jak široký záběr aktivit mohou senioři mít.

Senioři jsou neocenitelnou a často opomíjenou 
studnicí vědomostí a zkušeností

Kouzlo ruční práce

Větrný mlýn německého původu z roku 1870 
ve Starém Poddvorově

Opatření k udržení vody v krajině, obec BlatničkaOchutnávka místního cukroví

Místo realizace: Josefov (okres Hodonín)
Termín realizace: prosinec 2010 Místo realizace: Milotice – Šindleny (okres Hodonín)

Termín realizace: červen 2011

Akce: Akce: 

Cesty k sobě
Život na venkově, setkání seniorů

Spolupráce na venkově a další rozvoj 
metody LEADER v Jihomoravském kraji
Setkání partnerů Sítě



Úspěšné projekty 
místních akčních skupin 

Jihomoravského kraje
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Místní akční skupiny Jihomoravského kraje spolupra-
cují od r. 2007, kdy vzniklo neformální sdružení s cílem 
rozvíjet vzájemnou spolupráci a sdílet zkušenosti zís-
kané realizací projektů rozvoje venkova. Od září 2009 
má sdružení právní subjektivitu a působí jako Krajské 
sdružení Národní sítě místních akčních skupin ČR (dále 
jen KS NS MAS JMK).
V současné době je v Jihomoravském kraji evidováno 
12 místních akčních skupin, z nichž 10 je členem KS NS 
MAS JMK a 9 je podpořeno z PRV. Další se připravují na 
nové programové období. Ve své činnosti MAS úzce 
spolupracují nejen s partnerskými organizacemi a sub-
jekty v rámci svého regionu, ale navazují spolupráci jak 
s dalšími partnery v rámci celého Jihomoravského kra-
je tak i mimo jeho území. Cílem je navázání spolupráce 
s těmi subjekty, které mohou významným způsobem 
přispět k rozvoji jihomoravského venkova.
Logicky nejbližšími partnery v rámci kraje jsou Celo-
státní síť pro venkov a veřejná správa a samospráva Ji-
homoravského kraje . Výsledkem spolupráce jsou zre-
alizované projekty, uspořádané semináře, publikované 
propagační materiály a řada drobných aktivit.

Co přinesl realizovaný projekt žadateli/regionu: 
V rámci projektu se uskutečnilo šest dvoudenních 
vzdělávacích akcí spojených s tematicky zaměřenými 
exkursemi. Aktivity v rámci projektu ukázaly vzájem-
nou provázanost problematiky ochrany kulturního 
dědictví venkova a venkovského cestovního ruchu pri 
tvrobě pěších tras, venkovských muzeí a dalších pro-
duktů venkovského cestovního ruchu na jižní Moravě.
Připravené bloky byly obsahově zaměřeny na: regio-
nální pohádky a pověsti, poutní místa a poutní tradice, 
regionální gastronomie, tradice a současnost vinařství, 
tradiční řemesla, drobné sakrální památky. Projekt byl 
schválen k realizaci v rámci 9. kola PRV v rámci opatření 
III.3.1., realizace probíhala v letech 2010–2011. Projekt 
napomohl zvýšit vzdělanostní úroveň podnikatelů ve 
venkovském cestovním ruchu v širším regionu Jižní 
Moravy.

Zmíníme zde alespoň některé z nich:
∞ společná prezentace na agrosalonu Země živitelka,
∞ realizace společného vzdělávacího projektu Tradice 

a inovace ve venkovském cestovním ruchu na jižní 
Moravě, 

∞ příprava společných projektů a aktivit zaměřených na 
marketing místních produktů a venkovského cestov-
ního ruchu, 

∞ vzájemná komunikace a výměna zkušeností s reali-
zací projektů v rámci Programu rozvoje venkova ČR 
2007- 2013 a ostatních programů a grantů, 

∞ seminář LEADER pro jižní Moravu na půdě Jihomo-
ravského kraje.

Krajské sdružení NS MAS ČR 
Jihomoravského kraje 

Sídlo sdružení: Sloup 221, 679 13 Sloup v Moravském krasu
Kontaktní osoba: Ing. Jozef Jančo, předseda; Anna Čarková, místopředsedkyně
Kontakty: e-mail: jihomoravsky.leader@seznam.cz , tel. 511 141 728, www.nsmascr.cz

Registrační číslo projektu: 09/008/3310a/564/001662
Žadatel: Krajské sdružení NS MAS ČR 
Jihomoravského kraje
Dotace z PRV: 460 000 Kč

Tradice a inovace ve venkovském 
cestovním ruchu na jižní Moravě

Název projektu: 
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Příklady úspěšně realizovaných projektů 
osy IV. PRV 2007–2013 v Jihomoravském kraji 

Co přinesl realizovaný projekt žadateli/regionu: 
Projekt řešil rekonstrukci zámeckého skleníku, který 
chátral a svým vzhledem hyzdil okolí unikátních kul-
turních památek (Löw Beerových vil) ve Svitávce. V mi-
nulosti byl skleník využíván jako zázemí při pořádání 
kulturních akcí v místním parku. Cílem projektu bylo 
znovu se vrátit k tomuto využití a rozšířit ho o další 
aktivity. Jeho opravou se zlepšila kvalita místního pro-
středí, občané i místní subjekty dostali nové prostory 
ke konání různých kulturních, společenských nebo 
sportovních akcí. 
Na skleníku se upravilo 110m² omítek, vznikla nová 
střecha o rozloze 153m², která byla zakryta střešní kry-

Co přinesl realizovaný projekt žadateli/regionu: 
Pozitivním faktorem vybudovaného komunitního cen-
tra v objektu Římskokatolické farnosti je víceúčelové 
využití objektu, kde se nyní mohou setkávat mládež, 
sociálně ohrožené skupiny, senioři či maminky na ma-
teřské dovolené. Současně vzniklo místo, které budou 
moci obyvatelé užívat k rodinným oslavám. Mimo pra-
videlné akce bude objekt komunitního centra sloužit 
i pro jednorázové akce jako např. přednášky, výstavy, 
společná setkání apod. Konkrétními výstupy projektu 
jsou zrekonstruovaná budova pro potřeby komunitné-
ho centra, vybudované hygienické zázemí a zázemí 
multifunkčního sálu centra, zrekonstruovaný chodník 
bezbariérový vjezd a nová výstavní galerie. 

tinou břidlicí barvy černé, s měděným oplechováním tl. 
0,63mm. Zajistila se statika budovy, která bude odolávat 
přírodním živlům po několik let. Dále tato akce zlepšila 
vzhled celého parku a zapadla do celé koncepce Löw-
-Beerových vil, které jsou na seznamu významných 
kulturních památek.
Přes park povede v budoucnu cyklotrasa, která se bude 
napojovat na mezinárodní cyklistický koridor Brno–
Hradec Králové. Tento záměr jistě zvýší návštěvnost 
městyse, obyvatelé regionu Boskovicka, turisté a cyk-
listé si budou moci prohlédnout unikátní památky, zú-
častnit se akcí konaných v parku.

Sídlo MAS: MěÚ Boskovice, Masarykovo nám. 1/2, 680 18 Boskovice
Kontaktní osoba: Ing. Olga Ondráčková, manažer MAS
Kontakty: e-mail: ondrackova@masboskovickoplus.cz, tel. 777 111 078, www.masboskovickoplus.cz

MAS Boskovicko PLUS, o.s.
Název MAS: 

Registrační číslo projektu: 09/007/41200/009/000308
Žadatel: Městys Svitávka
Dotace z PRV: 436 233 Kč

Registrační číslo projektu: 09/007/41200/009/000304
Žadatel: Římskokatolická farnost Olešnice na Moravě
Dotace z PRV: 799 718 Kč

Název projektu: Název projektu: 

Rekonstrukce skleníku 
v parku městyse Svitávka

Komunitní centrum 
Římskokatolické farnosti Olešnice

Centrum po rekonstrukci

Centrum před rekonstrukcí



30 31

Co přinesl realizovaný projekt žadateli/regionu: 
Projekt řešil obnovu zámeckého sklepa sv. Floriána, kde 
byla vytvořena vinařská expozice, dále instalaci ven-
kovního mobiliáře a značení zajímavostí a turistických 
cílů v obci. Projekt zvýšil atraktivitu obce pro turisty.

Co přinesl realizovaný projekt žadateli/regionu: 
Realizací tohoto projektu vznikla sklepní expozici vi-
nařství a vinohradnictví. V rámci projektu došlo také 
k obnově povrchu komunikace a chodníků a k parko-
vým úpravám veřejného prostranství před sklepem. 
Projekt přispěl ke zvýšení návštěvnosti a k propagaci 
vinařské obce Božice. Projekt vytvořil 1,5 pracovního 
místa pro ženy.

Sídlo MAS: Dvořákova 21, Znojmo, 669 02
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Schvomová, projektová manažerka
Kontakty: e-mail: schvomova@seznam.cz, tel.: 775 975 004, www.znojemskevinarstvi.cz

Název MAS: 

MAS Znojemské vinařství, o.s.

Registrační číslo projektu: 09/006/41200/077/000061
Žadatel: Obec Bohutice
Dotace z PRV: 702 812 Kč

Registrační číslo projektu: 09/006/41200/077/000062
Žadatel: Obec Božice
Dotace z PRV: 372 079 Kč

Název projektu: Název projektu: 

Zlepšení infrastruktury a vzhledu 
obce s vytvořením vinařské expozice 
v zámeckém sklepě

Sklepní expozice – řemesel vinohradnictví 
a vinařství s úpravou veřejného 
prostranství
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Co přinesl realizovaný projekt žadateli/regionu: 
Projekt byl zaměřen na obnovu jihohanáckého kroje, 
který byl z území vytlačen netradičním krojem kyjov-
ským. Díky činnosti pracovní skupiny MAS Společná 
cesta, která dělala osvětu jihohanáckému kroji, se do 
rozšiřování obnoveného kroje zapojilo v území více 
neziskových organizací a obcí. 

Co přinesl realizovaný projekt žadateli/regionu: 
Věž kostela zbudovaného v r. 1235 byla v havarijním 
stavu a hrozilo její zborcení. Díky rekonstrukci byla za-
chráněna nemovitá kulturní památka, která patří mezi 
nejstarší na Moravě. Do tubusu umístěného v báni pod 
křížem byly vloženy společně s původními dokumenty 
z let 1910 a 1952 a mincemi raženými v r. 1800 i propa-
gační materiály MAS Společná cesta.

Co přinesl realizovaný projekt žadateli/regionu: 
Projekt řešil stavbu multifunkčního objektu pro vol-
nočasové aktivity za využití původních stavebních 
technologií – hliněných omítek. Součástí projektu bylo 
i školení zaměřené na tvorbu a natahování těchto omí-
tek a novodobé využití koní na venkově. Při ukázkách 
prstové techniky byly nápomocny i děti. Projekt nava-
zuje na síť hippostezek a pěších stezek, na jejichž vy-
budování se podílí i MAS Společná cesta, která na tyto 
aktivity získala celkem 1 537 600 Kč. MAS podporuje 
komplexnost a provázanost projektů v území.

Sídlo MAS: Rostěnice-Zvonovice 109, 682 01 Vyškov
Kontaktní osoba: Ludmila Kolářová, manažerka MAS
Kontakty: e-mail: mas.spolecnacesta@seznam.cz, tel.: 723 000 640, www.spolecnacesta.cz

Název MAS: 

Místní akční skupina Společná cesta, občanské sdružení

Registrační číslo projektu: 09/008/41200/112/001236
Žadatel: Manner, občanské sdružení 
Dotace z PRV: 333 000 Kč

Registrační číslo projektu: 09/008/41200/112/001157
Žadatel: Obec Kučerov
Dotace z PRV: 1 457 847 Kč

Registrační číslo projektu: 10/009/41200/112/000283
Žadatel: PROCYON, o. s., 
Dotace z PRV: 720 000 Kč

Název projektu: 

Název projektu: Název projektu: 

Venkov patří do krojů

Oprava věže kostela sv. Petra a Pavla 
v Kučerově

A co děti?… Mají si kde hrát! 

Jihohanácký kroj

Kostel sv. Petra a Pavla v Kučerově Areál Prycyon
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Co přinesl realizovaný projekt žadateli/regionu: 
V rámci projektu byly propagovány zapomenuté tra-
diční ovocné stromy, jako jsou na Strážnicku v podhůří 
Bílých Karpat jabloně Parména zlatá, Jadernička mo-
ravská, Malinové hornokrajské, hrušně Krvavka, Pastor-
nice, slívy Durancie, Špendlík žlutý, moruše a vzácné 
oskeruše. Tyto druhy a odrůdy byly zdokumentovány 
a byl vytištěn plakát „Vzácné ovoce Čecha Moravy“. 
Společným výstupem projektu je publikace „Kuchař-
ka z venkova Čech a Moravy“ obsahující recepty na 
přípravu tradičních jídel, jak z ovoce, tak i dalších darů 
přírody našich regionů. Na území MAS Strážnicko byly 
v Sudoměřicích, v Tvarožné Lhotě a v Hroznové Lhotě 
vysázeny genofondové sady, ve kterých byly umístěny 
naučné panely. V sezoně můžete ochutnat čerstvé, su-
šené či moštované výrobky z vybraných druhů a od-
růd vzácného ovoce, např. na akcích: dubnové Slav-

nosti oskoruší ve Tvarožné Lhotě, zářijové Strážnické 
vinobraní, říjnové Výstavy ovoce a tradičních jídel v Ko-
zojídkách a listopadová Svatomartinská husa s ochut-
náváním mladých vín v Sudoměřicích. Na Strážnic-
ku můžete navštívit místa zpřístupněná projektem. 
Na farmě Dúbravka vyrábí víno, pěstují meruňky a slívy 
a naleznete zde vinařskou expozici s občerstvením. 
Na Salaši Travičná můžete navštívit zahradu léčivých 
a užitných bylin, expozici ovocnářství a krajiny Bílých 
Karpat. Pálenice a moštárna ve Strážnici se zabývá pěs-
titelskou výrobou moštů a pálenek, nachází se tu ex-
pozice zpracování ovoce a vína s ukázkou tradičních 
technologických postupů. Zajímavá je i Kulinářská ex-
pozice v Kozojídkách, kde vystavují ovoce a pořádají 
ochutnávky tradičních jídel. 

Sídlo MAS: Vinohradská 35, 696 62 Strážnice
Kontaktní osoba: Mgr. Vít Hrdoušek, manažer MAS
Kontakty: e-mail: hrdousek@straznicko.cz , tel.: 518 325 703, www.straznicko-mas.cz 

Název MAS: 

„Strážnicko“ Místní Akční Skupina

Registrační číslo projektu: 08/005/4210a/452/000015
Žadatel: „Strážnicko“ Místní Akční Skupina
Dotace z PRV: 1 356 000 Kč

Název projektu: 

Venkovské tradice v krajině 
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Co přinesl realizovaný projekt žadateli/regionu: 
Realizací projektu došlo k vytvoření nové jedinečné 
kulturně – historické zajímavosti regionu. Bylo zpří-
stupněno 38 metrů chodeb a prostory se třemi kruho-
vými mistnostmi, nad kterými byla postavena menší 
budova s historickou expozicí a informačními tabule-
mi. Zpřístupněním středověkých chodeb doplněných 
o historickou expozici nalezených archeologických 
vykopávek došlo k vytvoření nové turisticky atrak-
tivní zajímavosti v jedné z nejmenších obcí v MAS.
„Počátky projektu „Přeskačského podzemí“ sahají do 
roku 2004, kdy se při budování splaškové kanalizace 
v obci v hloubce asi 2,5 m, objevily podzemní prostory. 
Přestože chodby byly částečně zasypané, podařilo se 

Co přinesl realizovaný projekt žadateli/regionu: 
Výsledkem realizace projektu je zrekonstruovaná bu-
dova zámečku, která slouží jako galerie hraček a hut-
ního skla. Zámeček byl kupován se záměrem uchování 
objektu pro příští generace (nádvoří a zahrada kolem 
zámečku vždy sloužila vesnici pro nejrůznější akce – 
např. stavění máje, dětské dny, divadlo, letní zábavy 
apod.) a s cílem umožnit jeho využití pro širokou veřej-
nost z regionu i celé ČR – k naplnění tohoto cíle bude 
sloužt nově zřízené muzeum současné umělecké hrač-

prozkoumat 40 m dlouhou hlavní chodbu, širokou při-
bližně 150 cm a vysokou 170 až 200 cm a dále úzkou 
chodbu se třemi kruhovými místnostmi o průměru 
cca 3 m, z nichž dvě mají větrací komín. Chodby jsou 
vykopány v hornině zvané „hadec“ a jsou velmi za-
chované. I když kvůli vybudování kanalizace musel být 
tento prostor opět uzavřen, zastupitelstvo obce roz-
hodlo tyto prostory zprístupnit verejnosti. V následu-
jícím období jsme hledali puvodní vchod do podzemí. 
Následne byl tento prostor opet otevren a zacali jsme 
s jeho cištením. Vycištení provedli brigádnicky místní 
obyvatelé.

ky a galerie skla. Na základě projektu byly provedeny 
úpravy zahrnující dokončení schodiště včetně zábradlí, 
výrobu a montáž vstupních dveří do sklepa a drobné 
stavební úpravy zdiva a podlah ve sklepě, doplnění vý-
plně otvorů o kované okenní mříže a o ochrannou mříž 
ke vstupním dveřím. Bylo pořízeno kompletní vybavení 
výstavních prostor Galerie - sokly, vitríny, svítidla, skla, 
informační panely a štítky. Prostor před Galerií byl upra-
ven novými sadovými úpravami. 

Sídlo MAS: Palackého 57, 672 01 Moravský Krumlov
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Schneiderová, manažerka MAS
Kontakty: e-mail: o�  ce@zivepomezi.cz , tel.: 515230240 , www.zivepomezi.cz

Název MAS: 

Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko

Registrační číslo projektu: 08/005/41200/046/000593
Žadatel: Obec Přeskače
Dotace z PRV: 817 308 Kč

Registrační číslo projektu: 10/011/41200/046/001844
Žadatel: Galerie 1602 o. p. s.
Dotace z PRV: 625 500 Kč

Název projektu: Název projektu: 

Podzemí v Přeskačích Galerie 1602 – sklo a současné umění
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Co přinesl realizovaný projekt žadateli/regionu: 
Ve Studnicích se můžete projít přírodní rezervací Stud-
nické louky, navštívit kostel Sv. Jiljí, který je krásnou do-
minantou obce. Co však ve Studnicích chybělo? Tako-
vá podpora cestovního ruchu, jakou je pěší trasa nebo 
naučná stezka a ani neexistovala odpočinková místa 
pro místní občany, turisty a návštěvníky. Projekt se 
soustředil na odstranění tohoto nedostatku. Nová trasa 
seznamuje zájemce s historií obce a celé Drahanské 
vrchoviny formou vyprávění pověstí, které se o této 
oblasti tradují. Stezka tedy plní nejen funkci volnoča-
sového vyžití, ale také zvyšuje povědomí lidí o jejich 
rodném kraji

Co přinesl realizovaný projekt žadateli/regionu: 
Mlékárna Otinoves je významným producentem pří-
rodního plísňového sýru Niva. Její tradice sahá do roku 
1929. Výroba sýru a jeho expedice klade mimo prosto-
rových i další specifi cké nároky na skladování obalo-
vého materiálů - hliníkových přířezů (fólií), do kterých 
je sýr přímo balen, etiket a termoetiket, kartonů urče-
ných k expedici sýru a dalšího souvisejícího obalového 
materiálu, jako jsou strečové fólie aj. Obalový materiál 
dovážejí do mlékárny kamiony v paletách a a ty byly 

uskladňovány s dalšími s dalšími komponenty potřeb-
nými pro výrobu sýru (pytlíková sůl), nahradními díly 
a materiálem potřebným pro údržbu provozu. Výsled-
kem projektu je nově zrekonstruovaná budova skladu 
obalového materiálu pro sýr Niva včetně nové tech-
nologie, při splnění všech hygienických požadavků 
pro skladování obalového materiálu v potravinářském 
provozu. 

Sídlo MAS: Sloup 221, 679 13 Sloup v Moravském krasu
Kontaktní osoba: Ing. Jozef Jančo, manažer MAS
Kontakty: e-mail: masmk@seznam.cz, tel.: 511 141 728, www.mas-moravsky-kras.cz

Název MAS: 

MAS Moravský kras o. s.

Registrační číslo projektu: 09/008/41200/105/001288
Žadatel: Občanské sdružení Studánky
Dotace z PRV: 153 450 Kč

Registrační číslo projektu: 09/008/41200/105/001278
Žadatel: Mlékárna Otinoves s.r.o.
Dotace z PRV: 975 000 Kč

Název projektu: Název projektu: 

Za pověstmi Drahanské vrchoviny Rekonstrukce stávajícího objektu 
na sklad obalového materiálu
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Co přinesl realizovaný projekt žadateli/regionu: 
Zanedbané studny ve špatném technickém stavu, ne-
byly příliš velkou ozdobou venkovských návsí. Díky 
projektu byly proměněny v kulturní prvky obcí s mno-
ha novými funkcemi a zvýšenou estetickou hodnotou. 
V blízkosti studní byla vybudována odpočinková místa 
pro místní obyvatele i projíždějící cykloturisty. Projekt 
je dobrým příkladem využití zdánlivě nepotřebných 
zapomenutých prvků vesnického života. 

Co přinesl realizovaný projekt žadateli/regionu: 
Projekt umožnil nákup nerezových tanků na usklad-
nění vína a šťáv, ve kterých proudí chladicí kapalina 
a udržuje tak požadovanou teplotu. Tanky lze snadno 
sanitovat a udržovat tak v dokonalé čistotě, což přispívá 
ke zlepšení hygieny výrobního procesu. Díky projektu 
vznikl nový regionální produkt – vinný mošt.

Co přinesl realizovaný projekt žadateli/regionu: 
Projekt podpořil vznik unikátní stálé expozice, která 
připomíná události obou světových válek. Díky dotaci 
byly upraveny prostory, byl pořízen mobiliář pro rozší-
ření expozice a zlepšení podmínek pro provoz „Military 
biografu“. Prostor byl vybaven nábytkem a audiovizu-
ální technikou a slouží zejména pro přednášky a video-
projekce zaměřené na boj proti neonacismu. Realizací 
projektu vzniklo místní centrum pro vzdělávání, pod-
poru vojenských tradic a rozvoj cestovního ruchu.

Sídlo MAS: Masarykovo nám. 39, 697 01 Kyjov
Kontaktní osoba: Anna Čarková, manažerka MAS
Kontakty: e-mail: leader.ks@centrum.cz , tel.: 518 610 180, www.kyjovske-slovacko.com 

Název MAS: 

Kyjovské Slovácko v pohybu

Registrační číslo projektu: 08/005/41200/082/000453
Žadatel: Svazek obcí Mikroregionu Podchřibí
Dotace z PRV: 726 621 Kč

Registrační číslo projektu: 08/005/41200/082/000491
Žadatel: Občanské sdružení Krušpánek 
Dotace z PRV: 153 000 Kč 

Registrační číslo projektu: 09/007/41200/082/000317
Žadatel: Štěpán Maňák
Dotace z PRV: 480 000 Kč

Název projektu: Název projektu: Název projektu: 

Voda, voděnka… aneb obnova 
kulturně-historických prvků v centrech 
obcí Mikroregionu Podchřibí

Muzeum generála Ingra Zlepšení kvality výroby vína, moštu 
a ovocných šťáv 
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Co přinesl realizovaný projekt žadateli/regionu: 
Cílem projektu byla obnova dětského hřiště v obci 
Horní Smržov. Děti si samy vybraly v anketě sestavu, 
kterou by chtěly do prostoru hřiště umístit. Součástí 
projektu bylo i vybudování odpočinkového altánku pro 
společné setkávání dětí a rodičů, pořádání dětských 
dnů, ale i řemeslných jarmarků. Součástí projektu bylo 
také umístění informační tabule s tipy na turistické cíle 
v okolí, která přispěla ke zvýšení informovanosti v této 
lokalitě.

Co přinesl realizovaný projekt žadateli/regionu: 
Předmětem projektu byla obnova zastaralých a nevy-
hovujících 80 dřevěných bud pro telata v zemědělském 
areálu v Třebětíně. Nově pořízené boudy slouží pro 
udržení telat v čistotě a tak přispívají ke snížení rizika 
nákazy infekcemi. Díky realizaci tohoto projektu došlo 
z hlediska zootechnických požadavků na odchov telat 
ke zlepšení jejich welfare – tj. ke zvýšení spokojenosti 
telat a snížení jejich nemocnosti a dále také ke zlepšení 
pracovních podmínek ošetřujícího personálu. 

Sídlo MAS: Vísky 96, 679 33, adresa kanceláře: Pražská 870, 679 61 Letovice
Kontaktní osoba: Petr Dvořáček, manažer
Kontakty: e-mail: dvoracek@maspartnerstvi.cz , tel.: 774 457 340, www.maspartnerstvi.cz 

Název MAS: 

MAS Partnerství venkova

Registrační číslo projektu: 09/008/41200/133/000986
Žadatel: Obec Horní Smržov
Dotace z PRV: 389 950 Kč

Registrační číslo projektu: 10/010/41200/133/001586
Žadatel: Ledeko, a.s.
Dotace z PRV: 192 000 Kč

Název projektu: Název projektu: 

Dětské hřiště Boudy pro telata
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