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Vážení příznivci venkova,

Ministerstvo zemědělství se již tradičně, jako 
jeden z vyhlašovatelů, zapojilo do soutěže
Vesnice roku. Letos je navíc ve znamení 
projektu „Rok venkova 2017“, jehož cílem 
je podpořit rozhodující skupiny podnikatelů 
v obcích do tří tisíc obyvatel a motivovat je 
zakládat a udržovat provozovny na venko-
vě. Iniciátorem projektu a jeho nositelem 
je Asociace malého a středního podnikání. 
Tuto aktivitu velmi vítám, rád jsem se zúčast-
nil i slavnostního předávání cen nejlepším 
podnikatelům na venkově a profesním spol-
kům, které se konalo na agrosalonu Země 
živitelka 2017.

Také díky soutěži Vesnice roku máme mož-
nost každoročně vidět, co se nám na venko-
vě podařilo, čím se můžeme pochlubit, jak 
vzájemná podpora a pevné vazby v obcích 
přispívají k jejich zvelebení, aktivnímu životu 
obyvatel a zejména k vytváření společného 
domova, kde se dobře cítí mladí i staří.

Nedílnou součástí soutěže Vesnice roku je 
již od roku 2007 ocenění Oranžová stuha. 

Tu udělujeme obcím, kterým se daří spolu-
pracovat se zemědělskými nebo lesnickými 
podniky, případně s místními dobrovolný-
mi organizacemi myslivců, rybářů, včelařů. 
Společně pak rozvíjejí venkov, jeho tradice 
i sportovní a společenský život.

Prostřednictvím této publikace můžete na-
hlédnout do obcí oceněných v krajském 
kole soutěže a vítězné obce celostátního 
kola Oranžové stuhy ČR roku 2017.

Gratuluji všem vyznamenaným a přeji jim, 
aby měly stále dost občanů, kteří budou rádi 
a ochotně přispívat k dalšímu rozvoji našeho 
venkova. Pevně věřím, že ocenění a peněž-
ní odměna povzbudí další obce účastnit se 
soutěže Vesnice roku v příštím roce.

 Marian Jurečka
 ministr zemědělství

Slovo ministra 

 Marian Jurečka
 ministr zemědělství

Oranžová stuha roku 2017
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Vyhlašovatelé soutěže:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Spolek pro obnovu venkova ČR
Ministerstvo zemědělství
Svaz měst a obcí ČR

Spoluvyhlašovatelé soutěže:
Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, Kancelář prezidenta republiky,  
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Sdružení místních samospráv ČR, Svaz kni-
hovníků a informačních pracovníků a jednotlivé kraje.
Soutěž je organizována ve dvou kolech – krajském a celostátním. V rámci krajských kol jsou 
udělována následující hlavní ocenění:

Zlatá stuha – vítěz krajského kola
Vítězná obec zpravidla nejvíce a jednoznačně osloví komisi a vyváženě obstojí ve všech 
posuzovaných oblastech, kterými jsou prezentace společenského života, aktivita občanů  
a podnikatelů, celkový obraz vesnice, úsilí o kvalitní občanskou vybavenost a infrastrukturu, 
spolupráce obyvatel, péče o zeleň, přírodní prvky a veřejná prostranství, práce s mládeží, 
zájem o historii, tradice a okolí, úroveň zpracování koncepčních dokumentů, ale také využí-
vání informačních technologií.

Modrá stuha – za společenský život
Znakem společenského života vesnice je mj. to, že jej vytvářejí lidé nejen pro ostatní, ale  
i pro sebe. Hodnotí se také péče o duchovní hodnoty obce, utužování venkovské komunity 
a návaznost na tradice.

Bílá stuha – za činnost mládeže
Oceňovány jsou aktivity místních spolků v oblasti výchovy mladé generace, práce s dětmi  
v knihovně či vytváření podmínek pro trávení volného času.

O soutěži Vesnice roku
v Programu obnovy venkova

Do letošního 23. ročníku soutěže Vesnice roku se přihlásilo celkem 213 obcí. Cílem soutěže 
je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit roz-
manitost a pestrost uskutečňování programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost 
na význam venkova.

Soutěže se mohou zúčastnit obce a sídla venkovského charakteru se statutem města a měs-
tyse, která mají maximálně 7 500 obyvatel, a která mají zpracovaný Program obnovy vesnice 
(více o podmínkách soutěže na www.vesniceroku.cz).



Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
Oceňovány jsou také snahy o revitalizaci navazující otevřené krajiny, např. výsadby tradič-
ních stromořadí a obnova druhové skladby.

Oranžová stuha – za spolupráci obce se zemědělským subjektem
Cílem ocenění je povzbudit představitele obcí, zemědělce hospodařící v obci a občany ke 
vzájemné spolupráci, která povede ke zvelebování obce a ke zlepšení života na venkově. Jsou 
vyhledávány, zveřejňovány a oceňovány příklady dobré spolupráce obce a zemědělského 
subjektu (zemědělského nebo lesnického podniku) či obce a místní dobrovolné organizace 
z resortu zemědělství (např. myslivců, rybářů, včelařů). Partnerství ze strany obce může být 
naplňováno také v rámci dobrovolného svazku obcí nebo místní akční skupiny. 

Ocenění je udělováno od roku 2007 a od tohoto roku se Ministerstvo zemědělství účastní 
soutěže jako jeden z vyhlašovatelů soutěže. Krajská kola soutěže Vesnice roku se usku-
tečnila v květnu a červnu. Celostátní hodnotitelská komise poté navštívila obce oceněné 
Oranžovou stuhou v krajských kolech na začátku září. Posuzovala obce podle hodnotících 
kritérií a vybrala jednu obec, která se stala nositelem titulu Oranžová stuha České republiky 
roku 2017.

S oceněním Oranžová stuha je spjata finanční odměna ve formě dotace rozpočtu Minister-
stva zemědělství (MZe) z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova administrova-
ném Ministerstvem pro místní rozvoj. Obec, které bylo uděleno ocenění v rámci krajského 
kola soutěže, získá finanční odměnu, resp. dotaci až do výše 600 tis. Kč, a to dle možnosti 
MZe pro daný rok. Obec, která se v rámci celostátního kola umístila na třetím místě, získá 
finanční odměnu, resp. dotaci až do výše 700 tis. Kč, a to dle možnosti MZe pro daný rok. 
Obec, která se v rámci celostátního kola umístila na druhém místě, získá finanční odměnu, 
resp. dotaci až do výše 800 tis. Kč. Obec, která se v rámci celostátního kola umístila na 
prvním místě, získá finanční odměnu, resp. dotaci až do výše 900 tis. Kč, a to dle možnosti 
MZe pro daný rok.

Více o soutěži naleznete na subportálu Venkov na webu www.eagri.cz/venkov.

Hodnotící kritéria:
U hodnocených obcí se posuzuje: podíl místních zemědělských subjektů na zaměstnanosti 
obyvatel obce, spolupráce při péči o veřejná prostranství a kulturní krajinu, koncepční do-
kumenty a společné projekty, místní produkty a jejich marketing, využití netradičních zdro-
jů energie, nezemědělské aktivity a také prezentace obce během hodnocení, připravenost 
obce, organizace návštěvy, celkový dojem obce, zpracování Jednotné informace o obci.

Členové celostátní hodnotitelské komise:
Ing. Petra Ziková, Ministerstvo zemědělství
Ing. Martina Petržílková, MBA, Státní zemědělský intervenční fond
Ing. Lenka Rychlá, Zemědělský svaz ČR
Romana Zemanová, Národní síť Místních akčních skupin ČR
Ing. František Winter, Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
Ing. Marie Straková, Ph.D., Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
Ing. Stanislav Rampas, Spolek pro obnovu venkova ČR
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Brniště

Obec Brniště se nachází v severovýchodní části okresu Česká Lípa v Liberec-
kém kraji v podhorském pásmu Lužických hor. Obec spravuje čtyři katastrální 
území a je rozdělena na šest místních částí (Brniště, Jáchymov, Hlemýždí, Lu-
hov, Nový Luhov a Velký Grunov).

Oranžová stuha
Libereckého kraje

roku 2017

Česká Lípa
Liberecký
Severovýchod

Brniště 102,
471 29
Brniště

www.brniste.cz

1 346
2 671,65 ha

Okres
Kraj

NUTS 2

Adresa
obecního

úřadu

Web

Počet obyvatel
Rozloha obce

Praha

Brno

Liberecký kraj
Brniště



V obci podniká 33 ekonomických subjektů 
zaměřených na zemědělskou či potravinář-
skou činnost, lehký průmysl a služby. Míra ne-
zaměstnanosti v obci klesla v roce 2016 pod 
2 %. Obec má platný územní plán schvále-
ný v roce 2012 a územní studii na výstavbu 
rodinných domů. Dále digitální povodňový 
plán, instalované hladinové čidlo na Panen-
ském potoce a zpracovaný Program rozvoje 
obce na období 2017–2021.

Díky aktivitě obce, pomoci řady místních 
spolků a zejména zemědělského subjektu 
ZOD Brniště a.  s. a jím založeného Podral-
ského nadačního fondu (PNF) panuje v obci 
čilý a rozmanitý společenský život. Je zde 
realizována řada kulturních a sportovních 
akcí. Z těch nejdůležitějších je třeba zmínit 
Masopust, Brnišťský půlmaraton, Brnišťskou 
pouť, Festival jurt, Den dobrovolných hasi-
čů, Dožínky, Den kynologů a Svatomartinský 
jarmark. V roce 2013 bylo prostřednictvím 
PNF vybudováno Ekocentrum, sloužící jako 

vzdělávací centrum k výchově dětí a mlá-
deže k ochraně životního prostředí a příro-
dy. Obec vydává pravidelně dvouměsíčník 
Zpravodajství.

Nejvýznamnějším partnerem obce je ZOD 
Brniště a.s., které patří mezi nejmodernější 
a nejúspěšnější zemědělsko-potravinářské 
podniky v České republice a vykazuje vel-
mi dobré a nadprůměrné hospodářské vý-
sledky. Je největším českým chovatelem krůt. 
Vynikající výsledky má i v chovu mléčného 
skotu a produkci mléka. Patří k předním 
chovatelům černostrakatého holštýnského 
skotu.
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Obec očima hodnotitelské komise ocenění Oranžová stuha

Krajskou hodnotitelskou komisi zaujal lokální i nadregionální rozměr společenské odpověd-
nosti firmy ZOD Brniště a.s., která je realizována prostřednictvím Podralského nadačního 
fondu a spolupráce s obcí. Výsledkem těchto aktivit je například 6 km dlouhá tematická 
poznávací trasa Stezka hastrmanů v Brništi nebo revitalizace objektu a území původního 
zemědělského brownfieldu na Ekocentrum Brniště, které se stalo významným nositelem 
společenského dění v obci.



Čejetice

Obec Čejetice leží na rozhraní Strakonicka a Písecka v tradičně zemědělském a rybářském 
regionu. Obec tvoří pět místních částí: Čejetice, Mladějovice, Sudoměř, Sedlíkovice a Sedliště. 

Nástupcem původního JZD Čejetice se stala společnost Agro Čejetice s. r. o. Společnost 
se zaměřuje především na rostlinnou výrobu a chov brojlerových kuřat a je významným 
místním zaměstnavatelem. Vzájemné vztahy obce Čejetice a společnosti Agro Čejetice, je-
jichž sídla jsou ve společné budově Obecního úřadu, jsou standardně na velice dobré úrov-
ni. Společnost Agro Čejetice se podílí na údržbě krajiny a na realizaci protipovodňových 
opatření, spolupracuje s obcí v rámci zahraničního partnerství se švýcarskou obcí Oberwil.

Oranžová stuha
Jihočeského kraje

roku 2017

Strakonice
Jihočeský
Jihozápad

Čejetice 106,
386 01
Strakonice

www.obec-cejetice.cz

921
2 103 ha

Okres
Kraj

NUTS 2

Adresa
obecního

úřadu

Web

Počet obyvatel
Rozloha obce

Praha

Brno
Jihočeský

kraj

Čejetice

1. místo v celostátním
 hodnocení



V místní části Mladějovice se úspěšně roz-
víjí spolupráce s firmou p. Jaromíra Tomana, 
soukromého zemědělce a místostarosty 
obce. Jeho farma je zaměřena na prodej 
konzumních brambor a brambory tak velice 
často putují přímo na stůl místních občanů. 
V Mladějovicích představuje farma navázání 
na rodinnou tradici selského rodu Tomanů, 
jehož hospodaření bylo kdysi kolektivizací 
přerušeno. Představuje kus pokračující staré 
tradice této obce. Jednomu z představitelů 
rodu Tomanů se podařilo i obnovení oddílu 
Selské jízdy v regionu, který kdysi zakládal 
jeden z jeho předků. Tento oddíl Selské jíz-
dy je nyní vítaným účastníkem pietních aktů  
v prostorách Žižkova bojiště, pořádaných 
obcí Čejetice.

Aktivní jsou v obci i myslivecká sdružení,  
MS Lípa Čejetice a MS Lužice Mladějovice. 
Myslivecké sdružení v Čejeticích se aktivně 
začalo věnovat dětem, pod svůj patronát  
vzalo oddíl mladých střelců, Čejetické snipery, 

a vede je nejen ke sportovní střelbě, ale i ke 
vztahu k přírodě a k obci. Zároveň uspořá-
dalo pro děti úspěšné Myslivecké dopoledne 
s ukázkami živých zvířat a spoustou soutěží.

Tradiční je spolupráce s Krajským školním 
hospodářstvím, protože rybářství je prostě 
doménou tohoto regionu a 16 rybníků zdo-
bí Čejeticko v hojné míře. Jde o spolupráci 
v údržbě hrázových porostů a v chovu ryb 
v obecních rybnících. Obec od Krajského 
hospodářství kupuje rybí násadu a rovněž 
mu prodává odchované ryby. Cílem veške-
ré spolupráce obce, zemědělských subjektů  
a našich spolků je, aby Čejetice byly pro-
sperující obcí v tradičně zemědělské oblasti  
a místem, kde budou lidé rádi žít.
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Obec očima hodnotitelské komise ocenění Oranžová stuha
Hodnotitelskou komisi zaujala spolupráce obce se třemi velkými zemědělskými subjek-
ty. Jejich spolupráce je velmi provázaná, spočívá v údržbě místních komunikací a polních 
cest, ořezu větví u nově vybudovaných cyklostezek, v péči o památkovou zónu Jana Žižky  
z Trocnova u Sudoměře, likvidaci biologicky rozložitelných odpadů. Prezentace obce byla 
na velmi dobré úrovni a byla z ní patrná symbióza všech zúčastněných subjektů. Komisi 
velice zaujala úcta k předkům, historii, uvědomění si kořenů a udržování tradičních zvyků 
Selské jízdy a staročeské Konopické.



Hradec
nad Svitavou

Hradec nad Svitavou vždy byl a stále je obcí se zemědělskou tradicí. Vývoj obce byl 
přerušen odsunem německého obyvatelstva, všechny zvyky a obyčeje původní komunity 
byly ukončeny. Zachována zůstala pouze křesťanská pouť. Významným rodákem byl kněz 
Engelmar Hubert Unzeitig, který byl v roce 2016 blahořečen.

Oranžová stuha
Pardubického

kraje roku
2017

Svitavy
Pardubický
Severovýchod

Hradec nad
Svitavou 230,
569 01
Hradec nad Svitavou

www.hradecnadsvitavou.cz

1 685
2 474 ha

Okres
Kraj

NUTS 2

Adresa
obecního

úřadu

Web

Počet obyvatel
Rozloha obce

Praha

Brno

Pardubický kraj
Hradec

nad Svitavou



Dnes je Hradec nad Svitavou prosperují-
cí obcí, která má na svém území 5 velkých 
zemědělských subjektů, 12 drobných ze-
mědělců a chovatelů a 10 aktivních spolků. 
Spolupráce obce a vzájemná komunikace se 
všemi subjekty funguje výborně. Vzhledem 
k délce a rozloze obce je při její údržbě 
nezbytná součinnost obce a zemědělských 
subjektů. Obec má zpracovaný a schválený 
Územní plán obce a Komplexní pozemkové 
úpravy, kde postupně probíhá realizace spo-
lečných zařízení. 

V současné době je vybudováno 6,5 km pol-
ních cest a vysázeno 329 listnatých stromů.  
V obci se nachází biocentra lokálního vý-
znamu, která jsou součástí regionálního 
biokoridoru a zahrnují i vzácné a biologicky 
cenné lokality. Při péči o krajinu se pozitivně 
projevuje dodržování pravidel Cross Com-
pliance zemědělskými subjekty. Významným 

zemědělským pracovištěm v obci je stanice 
Ústředního kontrolního a zkušebního ústa-
vu zemědělského, která má celostátní pů-
sobnost a zabývá se zejména odrůdovým 
zkušebnictvím. Na pozemcích stanice je  
v délce asi 1 km vysázena stará jabloňová 
alej se vzácnými odrůdami jabloní. V obci se 
nacházel brownfield, který zakoupil soukro-
mý majitel a nyní objekt postupně opravuje. 

Aktivity spolků přinesly do obce mnoho 
nových tradic a kulturních akcí, kterých se 
občané účastní. Díky tomu postupně došlo 
ke stmelení a vytvoření pospolitosti v obci.
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Obec očima hodnotitelské komise ocenění Oranžová stuha
Hodnotitelskou komisi přesvědčil fakt, že zemědělství je zde integrální součástí obrazu 
života obce a významně se podílí na udržitelném rozvoji okolní krajiny. Hospodaří zde 12 
zemědělských subjektů a menších záhumenkářů. Díky vstřícnému přístupu všech stran při 
realizaci pozemkových úprav bylo obci umožněno uskutečnit plánované projekty polních 
cest na obecních pozemcích a v přípravě jsou další. Spolupráce mezi obcí a zemědělskou 
společností Sylan, s. r. o. (největší zemědělský podnik v obci) probíhá i v oblasti zabezpe-
čování protierozních opatření. V minulosti totiž byla obec postižena lokálními povodněmi. 
Obec podporovala zemědělskou společnost Sylan, s. r. o, při budování kompostárny, která 
byla kolaudována v lednu 2017.



Kolinec

Městys Kolinec leží v podhůří Šumavy a je tvořen z osmnácti místních částí. Kolinecko 
bývalo nazýváno v historii krajem ovesných baronů. Z toho vyplývá, že se nachází v ze-
mědělsky nepříliš bohaté oblasti s množstvím pastvin a lesů. Historicky chudý podhorský 
kraj ovšem nabízí krásnou přírodu. Z toho důvodu je dnes Kolinecko zajímavou turistic-
kou destinací s kvalitním ubytovacím zázemím a nádhernou krajinou oceňovanou cyklisty 
i ostatními návštěvníky.

Oranžová stuha
Plzeňského kraje

roku 2017

Klatovy
Plzeňský
Jihozápad

Kolinec 28,
341 42
Kolinec

www.kolinec.cz

1 405
5 110 ha

Okres
Kraj

NUTS 2

Adresa
obecního

úřadu

Web

Počet obyvatel
Rozloha obce

Praha

Brno

Plzeňský kraj

Kolinec



Na Kolinecku hospodaří mnoho zeměděl-
ských subjektů, a to zejména v oblasti pas-
tevního využívání zemědělských pozemků 
pro chov masného i mléčného skotu. Do-
minantním zemědělským subjektem je ved-
le rodinných farem Zemědělské obchodní 
družstvo Kolinec, které úzce spolupracuje 
s městysem Kolinec. Spolupráce probíhá na 
úrovni společenské i praktické a obě strany 
také realizují společné projekty. Městys dále 
spolupracuje s místními spolky, které se sta-
rají o údržbu zeleně a přírodních prvků, jako 
jsou malé rybníky, ve vlastnictví obce.

Kolinecko není jen oblastí pastvin, ale důleži-
tou roli hraje také lesní hospodářství. Městys 
sám vlastní více než 700 ha lesních pozemků. 
V této oblasti probíhá velice živá spolupráce 
se Sdružením vlastníků obecních a soukro-

mých lesů, která se projevuje na poli spo-
lečně organizovaného prodeje dřeva i pro 
drobné vlastníky lesa, v poradenství i při or-
ganizování dnů lesní pedagogiky pro mládež.

Pro další rozvoj městyse i zemědělských 
subjektů jsou využívány dotační programy 
Operačního programu Životní prostředí, 
Ministerstva zemědělství, Programu rozvoje 
venkova a další.
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Městys očima hodnotitelské komise ocenění Oranžová stuha
Komisi zaujalo především to, že představitelům městyse není lhostejná péče o zeleň  
a o krajinu. Mnozí z nich se aktivně věnují zemědělské činnosti, a to je snad nejlepším dů-
kazem příkladné spolupráce obce a zemědělského subjektu. Oranžová stuha Kolinci nepo-
chybně patří. V poslední době se výrazně zlepšila spolupráce s dominantním zemědělským 
podnikem – ZOD Kolinec, který se zabývá chovem kuřat na výkrm, chovem mléčného  
i masného skotu. V obci podniká také řada soukromých zemědělců, řada těchto farem se 
věnuje ekologickému zemědělství a agroturistice, například ranče v Podolí, v Mlázovech, 
lamí farma v Bernarticích. Labužníci ocení kolinecké řeznictví Konvalinka, které vyrábí uze-
niny podle původních receptur. Příkladná je i činnost osvětová, např. organizování dnů lesní 
pedagogiky pro mládež.



Praha

Brno

Královéhradecký
kraj

Nahořany

Nahořany

Malebná vesnice, jejíž historie se datuje od roku 1415, leží v Královéhradeckém kraji a spadá
pod okresní město Náchod. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je Nové Město nad 
Metují. Obec Nahořany je historicky zemědělská obec a hrdě se k tomuto titulu hlásí, 
zkrátka zemědělské podnikání je ruku v ruce spjato s obcí Nahořany.

Oranžová stuha
Královéhradeckého 

kraje roku
2017

Náchod
Královéhradecký
Severovýchod

Nahořany 76,
549 07
Nahořany

www.nahorany.eu

576
1 416 ha

Okres
Kraj

NUTS 2

Adresa
obecního

úřadu

Web

Počet obyvatel
Rozloha obce



Spolupráce zemědělských podniků probí-
há především na bázi zimní údržby, pomoci  
s technikou, kterou obci zdarma zapůjčují jak 
drobní zemědělci, tak větší podniky. Obec 
využívá čerpací stanici Nahořanské a.  s., kde 
za zvýhodněných podmínek čerpá naftu pro 
technické služby v obci. Spolupráce samo-
zřejmě probíhá i mezi hasiči a zemědělci, 
jako příklad lze uvést opakované čerpání 
vody po přívalových deštích na trávníkové 
školce společnosti Agro CS a.  s. 

Společnost Povodí Labe s.  p. poskytla své 
pozemky pro přípravu realizace cyklotrasy 
okolo přehrady Rozkoš, na které s obcí velmi 
úzce spolupracuje. V současné době obec 
jedná s firmou Agro CS a.  s., která zdarma 
přislíbila technickou pomoc při realizaci vy-
čištění kanalizační výpusti v Nahořanech.

Aktivit v oblasti spolupráce je velmi mno-
ho, od drobných sponzorských darů, až po 
podporu dětí ze Sboru dobrovolných hasičů 
Nahořany, či Spolku žen Nahořany a Mys-
liveckého spolku. Myslivci v současné době 
řeší i přemnožení divokých prasat, kteří 
zemědělcům dělají nemalé škody na jejich 
úrodě. Děti ze školky a školy pravidelně na-
vštěvují zemědělce, kteří pro ně mají vždy 
připravený zajímavý program. Seznamují nej-
mladší generaci s chovem hospodářských 
zvířat a s postupy v rostlinné výrobě.
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Obec očima hodnotitelské komise ocenění Oranžová stuha

Hodnotitelskou komisí byla oceněna aktivní spolupráce obce se zemědělskými subjekty  
Nahořanská a. s., AGRO CS a. s. i drobnými zemědělskými podnikateli v katastru obce. 
Podnikatelské zemědělské subjekty se významně podílí na společenském životě v obci 
finanční podporou aktivit. Dále poskytují techniku a pomáhají se zimní údržbou komuni-
kací a veřejných prostranství. Díky vstřícnému přístupu představitelů obce, zemědělských 
podniků, soukromých drobných zemědělců a Povodí Labe s.  p. mohla z iniciativy obce 
vzniknout cyklotrasa kolem vodní nádrže Rozkoš. V současné době je na této cyklotrase 
připravována realizace infocentra. 



Praha

Brno
Jihomoravský

kraj
Nová Lhota

Nová
Lhota

Nová Lhota je obec v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji, v CHKO Bílé Karpaty, 19 km
jihozápadně od Veselí nad Moravou. Je to nejvýše položená obec Jihomoravského kraje 
a protéká jí Lhotský potok.

Život člověka je zde od nepaměti spjat s okolní krajinou plnou cenných květnatých luk 
s bohatým výskytem orchidejí, původních lesů, starých ovocných sadů a políček. Okolní 
krajina je příkladnou ukázkou harmonického soužití člověka s přírodou.

Oranžová stuha
Jihomoravského kraje 

roku 2017

Hodonín
Jihomoravský
Jihovýchod

Nová Lhota 355,
696 75

www.novalhota.cz

676
2 500 ha

Okres
Kraj

NUTS 2

Adresa
obecního úřadu

Web

Počet obyvatel
Rozloha obce



V obci působí dva dominantní zemědělské 
subjekty. Prvním je Kvatro-ekostatek, spol. s r. o., 
který se specializuje na chov skotu a koní  
a provozuje jezdecký klub. V podniku pra-
cuje 22 zaměstnanců. Dále zde naleznete 
Ekofarmu Balada, s. r. o., pro kterou je typický 
chov jatečních jehňat a skotu plemene High- 
land. Další významnou firmou v obci je ze-
mědělský podnik Petra a Františka Maláro-
vých. Spolupráce zemědělských subjektů 
a obce spočívá v obnově a údržbě okolní 
krajiny i veřejných prostranství obce v letním 
i zimním období. Místní zemědělci, zahrád-
káři, včelaři a ostatní občané vyrábí množ-
ství místních produktů, jako domácí tlučené 
máslo, kozí a kravský sýr, chléb, marmelády, 
sirupy, sušené ovoce všeho druhu, ovocné, 
bylinné a další destiláty. 

Pro komplexní pozemkovou úpravu obec 
ve spolupráci se zemědělskými subjekty při-
pravila koncepční dokument – Studii odto-
kových poměrů, protierozních a vegetačních 
opatření. Zemědělské subjekty svým mate-
riálně-technickým vybavením pečlivě udržují 
propachtované obecní pozemky, aktivně 

vypomáhají obci při výsadbách zeleně nebo 
čištění cenných lokalit. 

Poblíž zemědělského areálu obec provozuje 
místní centrum environmentálního vzdělává- 
ní, certifikovanou přírodní výukovou zahradu 
a protierozní zahradu. Ekocentrum je mís-
tem konání informačních setkání pro země-
dělce, vlastníky a uživatele půdy i zástupce 
obcí. Společné prostory ekocentra i země-
dělského areálu tvoří již dlouhá léta dobré 
zázemí pro místní spolky myslivců a včelařů. 

Nová Lhota je od roku 2010 první českou 
obcí v Evropské alianci půdy a krajiny (Eu-
ropean Land and Soil Alliance) a šíří tak mezi 
zemědělci osvětu, příklady dobré praxe či 
zajišťuje výměnu zkušeností se zahraničními 
partnery s cílem podpořit trvale udržitelné 
zacházení s půdou na území obce. 

Společnost NL Aktiv s.  r.  o. hospodařící v obec- 
ních lesích příkladně zrekonstruovala s pod-
porou Programu rozvoje venkova nevyuží-
vanou budovu fary na turistickou ubytovnu, 
kterou provozuje od roku 2011.

18-19

Obec očima hodnotitelské komise ocenění Oranžová stuha
Obec Nová Lhota získala ocenění Oranžová stuha za příkladné partnerství obce se země-
dělskými subjekty a místními spolky, které se společně a aktivně zapojují do obnovy kra-
jiny. Za zmínku stojí spolupráce v probíhajícím procesu komplexních pozemkových úprav, 
vzorná je činnost ekocentra a úspěšná rekonstrukce fary podporující místní agroturistiku.



Nový
Kostel

Svůj název obec získala díky stavbě kostela v roce 1613, avšak první písemná zmínka o obci
pochází až z roku 1714. Obyvatelstvo obce se živilo především zemědělstvím, také tkalcov-
stvím a později domáckým houslařským průmyslem. Největšího rozmachu dosáhla obec 
před dosídlením v roce 1945.

V současné době se v obci nachází základní škola s 1. – 5. ročníkem, mateřská škola, poš-
ta a knihovna. Působí zde také sportovní oddíl TJ Jiskra, myslivecké sdružení Kopanina, 
Sbor pro občanské záležitosti, občanské sdružení „Vesnický mažoretky“, hotel u Špejcharu, 
Ranch Eldorado a „Golden River Ranch“. Do katastru obce Nový Kostel patří katastrální 
území Hrzín, Mlýnek, Lesná, Kopanina, Horka, Čižebná, Oldřišská a Božetín.

Oranžová stuha
Karlovarského kraje 

roku 2017

Cheb
Karlovarský
Severozápad

Nový Kostel 27,
351 34
Skalná

www.novy-kostel.cz

520
4 371, 77 ha

Okres
Kraj

NUTS 2

Adresa
obecního

úřadu

Web

Počet obyvatel
Rozloha obce

Praha

Brno

Karlovarský
kraj

Nový Kostel



Západní oblast území České republiky, do 
které spadá i Nový Kostel, je spolu se sou-
sedními oblastmi Saska a Bavorska známa 
častým výskytem slabších zemětřesení. Nový 
Kostel je také jednou z lokalit v Karlovar-
ském kraji, kde jsou instalovány větrné elek-
trárny. Poblíž Nového Kostela stojí nyní čtyři 
větrné elektrárny, které vlastní firma Kastl.

Největším zemědělským subjektem v obci je 
společnost SPO-ZEM Nový Kostel s. r. o., která 
patří k největším dodavatelům českých bio- 
potravin. Spolupracuje s obcí v rámci údrž-
by čistoty a pořádku na veřejných prostran-
stvích. Kvalitní produkty poskytuje rodinná 
ekofarma KZS s. r. o., která je zaměřena na 
chov skotu bez tržní produkce mléka a chov 
ovcí masného plemene. Velmi prospěšná je 
spolupráce zemědělských subjektů a obce 
v rámci údržby a opravy komunikací. Firma 
Moravia například na své náklady vybudovala 
na komunikaci ve vlastnictví obce opěrnou 
zídku s odvodněním. 

V obci naleznete také rodinu Zelinkových, 
která provozuje nejen hotel s restaurací, ale 
je i vlastníkem Ranche s jízdárnou koní pro 
veřejnost. Na svém zařízení organizují coun-
try dny, dětské tábory, svatby a mnoho dal-
ších akcí. Obec společně s občany prosazuje 
zachování zemědělské produkce, občané 
si mohou zakoupit lokální potraviny přímo  
u místních výrobců, a to i v biokvalitě. 

Vzájemná výpomoc obce a zemědělců je 
zde vidět na každém kroku, a to je jistě 
správné, protože obec jsou i podnikatelé, 
kteří tu žijí, pracují a snaží se zvelebovat obec 
a pokračovat v odkazu svých předků.

Jednou v roce obec pořádá oslavy jara - 1. máj, 
kde se všichni zemědělci se svými stroji se-
jdou společně s občany a oslaví tak společně 
příchod nové sezóny, která je čeká. Tato akce 
má velikou oblibu a účastní se jí přes 600 
návštěvníků.
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Obec očima hodnotitelské komise ocenění Oranžová stuha
Hodnotitelskou komisi nejvíce zaujala úzká spolupráce obce s místními zemědělskými sub-
jekty, mezi kterými dochází ke vzájemné přirozené komunikaci. Spolupráce mezi místními 
zemědělskými subjekty a obcí je realizována především prostřednictvím úklidu veřejných 
prostranství, naplňování společného projektu zaměřeného na „černé skládky“ a opravo-
váním a údržbou místních vozovek. Obecní úřad také poskytuje zemědělcům poradenství  
a pomoc při zajišťování a administraci finančních prostředků z dotačních příležitostí. Komi-
se ocenila hlavně rekonstrukci chátrajících budov, kde byl založen „Golden River Ranch“ 
s jízdárnou, která je pro obec významná v rámci agroturistiky. Příkladná je i spolupráce 
provozovatele Ranche Eldorado s obcí, který poskytuje rozvoz mléčných výrobků a výva-
řovnu pro občany.



Srbská
Kamenice

Obec Srbská Kamenice leží v údolí říčky Kamenice při hranici s Národním parkem České 
Švýcarsko v II. zóně CHKO Labské pískovce. Dominantou obce je stavba kostela sv. Václava
na návrší nad obcí. V obci se zachovaly mnohé stavby původní lidové architektury, jak 
roubené, tak kombinované, které byly v minulosti využívány jako zemědělské usedlosti. 
Najdete zde i dvě přírodní rezervace: Arbu a Za pilou, které jsou významným útočištěm 
pro mnoho chráněných druhů živočichů a rostlin.

Oranžová stuha
Ústeckého kraje

roku 2017

Děčín 
Ústecký
Severozápad

Srbská Kamenice 54,
407 15
Srbská Kamenice

www.srbska-kamenice.cz

275
1 175,8 ha

Okres
Kraj

NUTS 2

Adresa
obecního

úřadu

Web

Počet obyvatel
Rozloha obce

Praha

Brno

Ústecký kraj

Srbská
Kamenice



V současné době je obec významnou turis-
tickou lokalitou, která je hojně navštěvována 
turisty. Tímto směrem se i odvíjí spoluprá-
ce s farmou Milana Tyrychtra a Národním 
parkem České Švýcarsko. Před několika lety 
začal společný projekt výsadby ovocných 
stromů do krajiny. Vysazují se původní odrů-
dy ovocných stromů, které zde měly vždy 
své místo. Byl založen obecní ovocný sad  
a současně byly osázeny meze. Vhodné 
odrůdy dodal a při následné péči pomáhá 
Školní statek Libverda v Děčíně. 

Další významná spolupráce je realizována 
při budování naučných stezek obcí. Stezky 
jsou budovány na pozemcích obce, Národ-
ního parku České Švýcarsko a zemědělce.  
V tomto projektu obec pokračuje již něko-
lik let. Vznikly naučné stezky, odpočinková 
místa, zpřístupnily se tůně. Vše je doplněno 
o vhodný mobiliář a naučné tabule, které 
informují turisty o přírodních a kulturních 
památkách v obci. 

V letošním roce ve spolupráci s místním ze-
mědělcem vzniklo „Venkovské zemědělské 

muzeum“. Exponáty do tohoto muzea byly 
věnovány místními občany. 

O rybník za obcí a říčku Kamenici, která 
protéká obcí, se starají členové Českého 
rybářského svazu. Toky využívají také ke 
sportovnímu rybolovu. Obec již několik let 
ve spolupráci s Národním parkem České 
Švýcarsko provozuje pro návštěvníky obce 
a okolí informační centrum. Zde jsou pre-
zentovány zajímavosti o obci a zároveň pro-
dávány regionální výrobky a produkty pod 
značkou „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regio- 
nální produkt® “.
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Obec očima hodnotitelské komise ocenění Oranžová stuha
Komise ocenila nepostradatelnou spolupráci obce a místního zemědělce pana Milana  
Tyrychtra, který se podílí na údržbě veřejného prostranství a výsadbě původních ovocných 
stromů. Pan Tyrychtr se mimo jiné zabývá chovem japonského druhu skotu. V obci byla 
vidět pospolitost a nasazení místních občanů, zejména při vzájemné spolupráci na ukázce 
místních produktů.



Praha

Brno

Olomoucký
kraj

Vrbátky

Vrbátky

Vrbátky leží v hanácké rovině mezi městy Prostějov a Olomouc. Obec je tvořena třemi 
osadami – Dubany, Vrbátky a Štětovice. Rozvoj obce je od druhé poloviny 19. století spjat 
s místním cukrovarem. V každé místní části se nachází základní občanská vybavenost. 
Snem místních je stavba sportovní haly, která byla slavnostním poklepem základního ka-
mene zahájena právě při návštěvě krajské hodnotitelské komise.

Oranžová stuha
Olomouckého kraje 

roku 2017

Prostějov
Olomoucký
Střední Morava

Vrbátky 41,
798 13
Vrbátky

www.vrbatky.cz

1 708
1 326,13 ha

Okres
Kraj

NUTS 2

Adresa
obecního

úřadu

Web

Počet obyvatel
Rozloha obce

3. místo v celostátním
hodnocení



V obci působí několik zemědělských sub-
jektů – ZD Vrbátky, kterému k hospodaře-
ní několik pozemků pronajímá právě obec, 
Zlatá farma ve Štětovicích, soukromí země-
dělci Milan Indrák či Zdeněk Spurný. S obcí 
spolupracují především při údržbě veřejných 
prostranství, sekání trávy, příkopů podél cest, 
výsadbě stromů, úklidu sněhu. Zapůjčují obci 
stroje a vybavení v případě sezónních prací. 
Ve Vrbátkách jsou aktivní i dobrovolné spol-
ky – myslivců, včelařů, rybářů a nový spolek 
Štětovická slipka, které pomáhají s vysazová-
ním stromů i údržbou veřejných prostranství. 

Zlatá farma ve Štětovicích se nachází v bý-
valém zemědělském areálu, který několik 
desítek let chátral a v posledních letech je 
postupně obnovován a rekonstruován.  Zla-
tá farma se zabývá chovem českého straka-
tého skotu (čestr), z části vyprodukovaného 
mléka je přímo v místní minimlékárně vyrá-
běn např. tvaroh, smetana, ricotta, jogurtové 
mléko, nakládaný sýr, kefír a další. Produkty se 
mohou pochlubit regionální značkou „Hanác-
ké vérobek“ a „HANÁ regionální produkt“.

Prodejna i mlékomat s čerstvým mlékem 
jsou veřejnosti přístupné sedm dní v týdnu, 
stejně jako prohlídka celé farmy. Konají se tu 
exkurze pro mateřské a základní školy, pří-
městský tábor i dny otevřených dveří.
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Obec očima hodnotitelské komise ocenění Oranžová stuha
Obec Vrbátky získala ocenění Oranžová stuha za příkladnou spolupráci obce se zeměděl-
skými subjekty a místními spolky, které se společně podílejí na obnově vesnice a rozvoji 
venkova a aktivně se zapojují do obnovy krajiny. Ve spolupráci se všemi zemědělskými  
a dobrovolnými subjekty (myslivci a včelaři) je v obci prováděna údržba zeleně podél 
účelových komunikací, včetně vysazování původních dřevin a zimní údržba. Komise ocenila 
snahu, cíle a vize paní Ing. Zlaty Mádrové, která provozuje Zlatou farmu a je velkým příno-
sem pro celou obec Vrbátky.



Praha

Brno Zlínský kraj

Žlutava

Žlutava

Žlutava leží ve Zlínském kraji, na tzv. „Křižovatce regionů – Hané, Slovácka a Valašska“. 
Západní a severní část katastru leží v přírodním parku Chřiby. Obec je situována v severo-
západní části zlínského okresu a rozprostírá se na úpatí Chřibské vrchoviny. Obec byla 
založena kolem roku 1650 majitelem napajedelského panství Janem Rotalem.

Oranžová stuha
Zlínského kraje

roku 2017
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Spolupráce mezi obcí a zemědělskými sub-
jekty je oboustranně přínosná. Již na prv-
ní pohled obci dominují především sady 
místního ovocnáře pana Aleše Marčíka. 
Na téměř 40 ha lze najít jabloně, hrušně, 
nektarinky, meruňky a slivoně. Ovoce je 
zde pěstováno v integrovaném systému  
a je označeno ochrannou známkou SISPO.  
Tento druh hospodaření se velmi pozi-
tivně odráží na vzhledu okolní krajiny a je 
významným krajinotvorným a ochranným 
prvkem. 

V obci se rovněž nachází ekofarma, zamě-
řující se na extenzivní chov ovcí, krav a koní. 
Extenzivně obhospodařované pastviny jsou 
rovněž významným krajinotvorným prvkem. 
Na farmě je také možno realizovat jezdec-
tví nebo hipoterapii, pořádají se zde výsta-

vy chovatelů a spolu s možností ubytování 
je tak farma podstatným článkem v rozvoji  
agroturistiky v obci i přilehlém okolí. Ná-
vštěvníci se mohou občerstvit v místním 
Chro-chro baru. 

Za zmínku stojí také početný zahrádkářský 
spolek čítající okolo 30 členů, který se stra-
nou běžných zahrádkářských aktivit rovněž 
stará o údržbu veškeré zeleně a květeny  
v obci. Obec intenzivně komunikuje a spo-
lupracuje i s ostatními zemědělskými sub-
jekty, které na katastru obce hospodaří. 
Tato spolupráce přináší z dlouhodobého 
hlediska největší přínosy. 

Mottem obce je láska k půdě – rodné hrou-
dě a pozemkům ve vlastnictví obce, které 
jsou spravovány s péčí řádného hospodáře.
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Obec očima hodnotitelské komise ocenění Oranžová stuha
Již na první pohled komisi zaujaly v obci dominantní rozlehlé ovocné sady, o které pečuje 
místní sadař. Mezi obcí a sadaři funguje intenzivní spolupráce, která je oboustranně pří-
nosná. V rámci společných projektů tak došlo například k vysázení obecních stromořadí 
či alejí. V obci je početný zahrádkářský spolek, v jehož péči je veškerá obecní zeleň a díky 
tomu je Žlutava příjemným a kvetoucím místem. V obci se nachází také ekofarma, která 
má výrazný vliv na rozvoj agroturistiky. Je možno zde nalézt také pálenici, početný spolek 
včelařů, myslivců, nebo malou komunitní kompostárnu.  Spolupráce mezi obcí a místními 
zemědělci je velmi dobrá a společnými silami se aktivně podílí na udržování a rozvíjení 
obce. Spolu s aktivním přístupem obce a všech místních občanů je tak obec Žlutava ideál-
ním místem k návštěvě i životu.
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