
Sociální zemědělství/podnikání – 1. workshop proběhl v Jihočeském kraji 
 
Ve dnech 12. - 13. září 2018 proběhl první ze série čtyř workshopů, které budou zaměřeny 
na problematiku sociálního zemědělství/podnikání. První akce byla realizována na území 
Jihočeského kraje, konkrétně v Českých Budějovicích a okolí (bližší informace o ostatních 
akcích jsou na http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/akce/narodni-uroven-csv/celostatni-sit-
pro-venkov-ve-spolupraci.html). 
 
„Seminární“ část probíhala v jedné z poslucháren na Jihočeské univerzitě. Zde byly 
účastníkům předneseny připravené příspěvky odborných lektorů a byla možnost diskutovat 
o získaných informacích jak s přednášejícími, tak s ostatními účastníky akce (podrobný 
program je uveden na pozvánce k dané akci). Jednotlivé prezentace budou po posledním 
workshopu umístěny na webové stránky MZe. 
O zahraniční zkušenosti v oblasti sociálního zemědělství se podělil pan Alessandro 
Triantafyllidis, ředitel organizace AIAB Liguria (http://www.aiabliguria.it/chi-siamo/) se sídlem 
v Janově v Itálii (foto z vystoupení). Ten mimo jiné uvedl, že v Itálii jsou sociální farmy z 60% 
tvořeny ekofarmami. Velký požadavek na ruční 
práci na těchto farmách přispívá k rozvoji 
pracovních návyků sociálně znevýhodněných 
osob, které tam pracují. Velmi důležitým prvkem 
v rozvoji těchto farem je diverzifikace (realizuje ji 
70 % ekofarem, které se zabývají soc. 
zemědělstvím) – v Itálii se zaměřují na přímý 
prodej z farmy, dodávky do škol, agroturistiku, 
zavádění inovací atd.  V rámci Programu rozvoje 
venkova (PRV) mohou zemědělci čerpat finanční 
zdroje na přizpůsobení faremních prostorů pro 
sociální zemědělství, dále na vzdělávání farmářů 
a na podporu spolupráce (Opatření 16). 
 
Odborná exkurze proběhla na farmě Bemagro a.s., která má sídlo v Malontech a vznikla 
v roce 1994 z bývalých státních statků (http://www.bemagro.cz). Dnes hospodaří na bezmála 
dvou tisících hektarech v podhůří Novohradských hor. Většinu rozlohy zaujímají louky  
a pastviny, orná půda tvoří téměř jednu čtvrtinu – 470 hektarů. V Bemagru jsou využívány 
principy biodynamického zemědělství, které vedou k celkové harmonizaci společnosti i jejího 
okolí, k ozdravování půdy, rostlin, zvířat a tím ke kvalitnější produkci potravin. Společnost se 
přihlásila k plnění podmínek organizace Demeter International a v červenci roku 2015 
obdržela i certifikát se značkou Demeter. Farma v minulosti také získala ocenění „Bartákův 
hrnec“ pro nejlepšího ekologického zemědělce za rok 2015.   
V Bemagru pracuje více než 50 stálých zaměstnanců, kterým v sezóně pomáhá až  

10 brigádníků. Společnost se skládá ze sedmi 
„buněk“. Dvě základní jsou Rostlinka a Chov zvířat, 
k nim patří čtyři menší - Malá rostlinka, Mlékárna, 
Obchod a Krajina, a samostatnou buňkou je i 
správa podniku, které říkají Zázemí (toto 
pojmenování a částečně i filozofie farmy vychází  
z antroposofie Rudolfa Steinera). Zaměstnanecká 
„politika“ farmy je realizována tak, aby bylo 
zajištěno co nejvíce pracovních možností pro 
obyvatele z daného regionu, a pro zaměstnance je 
zabezpečována řada zajímavých faremních aktivit.  
Z PRV 2007-2013 byla postavena jímka, z PRV 
2014-2020 probíhá aktuálně realizace několika 

projektů (například jsou realizovány investice do zemědělského podniku, prostřednictvím 
MAS je realizováno několik projektů ve faremní mlékárně (budova mlékárny na fotografii). 
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