
V projektech se soustředíme zejména na
pomoc s praktickou realizací ochrany pří-
rody v zemědělském podniku, na komuni-
kaci s pracovníky státní správy ochrany
přírody na místní úrovni, vzdělávací aktivi-
ty; zprostředkování diskusí s odborníky na
nejrůznější témata od biodiverzity na ze-
mědělském podniku až po změnu klimatu.
Založili jsme Klub Ekozemědělci přírodě,
jehož členy jsou ekologičtí zemědělci, kte-
rým není osud krajiny, ve které žijí a hospo-
daří, lhostejný a mají zájem, být svým od-
povědným přístupem vzorem pro ostatní
hospodáře. Klub má v současné době 56
členů z celé republiky.

Pro vybrané modelové podniky byly
v průběhu let zpracovány plány hospoda-
ření pro údržbu „míst pro přírodu“, které
obsahovaly doporučení na způsob jejich
ochrany nebo zlepšení vhodným manage-
mentem. Byla vybavena informační cen-
tra, ve kterých ekologičtí zemědělci se-
znamují veřejnost, jak se dá skloubit ze-
mědělské hospodaření s činnostmi pros-
pívajícími půdě, vodě a druhové rozmani-
tosti. Informační místa najdete například
na krkonošské Farmě Hucul, s. r. o., nebo
Biofarmě Slunečná na okraji NP Šumava
nebo na ekologickém hospodářství rodiny
Kadeřávkových ve Věcově. Ve vybraných
podnicích umis�ujeme informační tabule

pro návštěvníky, které prezentují jak vlast-
ní zemědělskou činnost podniku, tak pří-
rodní hodnoty území, historii místa a akti-
vity hospodářů pro přírodu a krajinu, kte-
rou obhospodařují.

Posledním z řady projektů je „Ekozemě-
dělci přírodě. Prosazení nových přístupů
v agro-envi programech. Modelové farmy
jako vzor pro ochranu přírody a krajiny
v zájmovém území Olomouckého, Morav-

skoslezského a Zlínského kraje“ podpoře-
ný z Programu švýcarsko-české spoluprá-
ce prostřednictvím Nadace partnerství.
Jde o dvouletý projekt, který letos v červnu
završí další etapu našich aktivit. Vedle již
zmíněných témat bylo naším cílem zapojit
se do přípravy návrhů budoucích agro-
environmentálních opatření a prosazovat

nový přístup k jejich vyšší účinnosti pomo-
cí faremních plánů.

Uskutečnili jsme tři vzdělávací semi-
náře – jejich tématy byly: 

Krajinné prvky, jejich definice, význam,
registrace, péče a zakládání (Kočov, 29.
listopadu 2011); Agroenvironmentální opa-
tření, krajinné prvky a ochrana přírody
(Vrážné – Hynčice, 29. května 2012),
Agroekosystém – příležitost ke spolupráci
ve prospěch člověka i přírody (Horka nad
Moravou, 26. února 2013) a právě připra-
vujeme závěrečný seminář (Fulnek – Jerlo-
chovice, 27. června 2013), ve kterém by-
chom chtěli společně se zemědělci před-
stavit, co se nám podařilo realizovat a dis-
kutovat o tématech a aktivitách projektu
„Ekozemědělci přírodě“ v budoucnosti.

Během uplynulých dvou let jsme společ-
ně s poradci pro ochranu přírody a krajiny
navštěvovali ekologická hospodářství
a jednali o konkrétních opatřeních, která by
zvýšila druhovou rozmanitost přírody
a současně pomáhala například ke zvýše-
ní retenční schopnosti krajiny, chránila pů-
du proti erozi a tak i zvyšovala estetickou
hodnotu obhospodařovaného místa. Na
pozemcích rodiny Vladimíra Lačňáka
ve Vlčicích a manželů Šelongových

Vysazená alej u Lačňákových ve Vlčicích

Biokoridor M. Chytila ve Spálově

Ekozemědělci přírodě je aktivitou, kterou Bioinstitut realizuje již od roku 2006,
tedy téměř od doby svého založení. Inspirací nám byl jeden z projektů švýcarské-
ho výzkumného ústavu pro ekologické zemědělství FiBL – Ekologické země-
dělství podporuje biodiverzitu, na jehož realizaci jsme se tehdy podíleli. Posilová-
ním vztahu ekologických zemědělců, ale i veřejnosti k ochraně a podpoře biodi-
verzity zemědělské krajiny, se díky finančním podporám z různých zdrojů zabý-
váme téměř nepřetržitě až do současnosti.

PROSAZENÍ NOVÝCH PŘÍSTUPŮ V AGRO-ENVI PROGRAMECH
MODELOVÉ FARMY JAKO VZOR PRO OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY V ZÁJMOVÉM

ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO, MORAVSKOSLEZSKÉHO A ZLÍNSKÉHO KRAJE
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v Pustějově byly vysazeny aleje
ovocných i neovocných stromů, ve fázi ná-
vrhu jsou aleje na hospodářství Jiřího Šev-
číka v Jerlochovicích a na Požaze (Stará
Ves u Bílovce), na ekologickém podniku
Břetislava Poulíčka. U rodiny Čáslavových
ve Skorošicích bylo dohodnuto prohlou-
bení tůněk pro obojživelníky; dále byly
navrženy tůňky v Pustějově, na pozemcích
Martina Tichého ve Městě Albrechticích
a společnosti ZS Pitín, a. s.

Mezi modelové podniky sítě bylo zařaze-
no zmíněné hospodářství rodiny Lačňáko-
vých v Rychlebských horách, dále Še-
longových na okraji chráněné krajinné ob-
lasti Poodří (Šelongovi pěstují biozeleninu,
kterou prodávají spotřebitelům formou ko-
munitou podporovaného zemědělství,
KPZ – jde v současné době o nejužší spo-
jení mezi pěstitelem a spotřebitelem)
a společnost ZS Pitín hospodařící na orné

půdě i trvalých travních porostech v Bílých
Karpatech. Těmto a dalším třem ekologic-
kým podnikům byly zhotoveny informační
tabule.

O našich aktivitách jsme průběžně infor-
movali veřejnost prostřednictvím Zpravo-
daje Ekozemědělci přírodě, který vycházel
v BIO – měsíčníku pro trvale udržitelný ži-
vot a zájemci o jejich témata si je mohou
přečíst (stáhnout ve formátu pdf) na našich
stránkách http://www.bioinstitut.cz/
index.html.

Pokud Vás zajímají zkušenosti z naší
práce, stejně jako zkušenosti zemědělců
se spoluprací s námi, rádi se s Vámi setká-
me v Jerlochovicích.

Za Bioinstitut, o. p. s., 
Alena Malíková 

a Pavlína Samsonová

Odkazy: 
http://www.bioinstitut.cz/ekozemedelci. html

INFORMACE O KURZECH
E-mail: info@bioinstitut.cz
Telefonicky: 581 115 181

Vstup volný, občerstvení zajištěno

PŘIHLÁŠKY 
Na kurz v Pustějově posílejte do 6. června,
na závěrečný seminář do 21. června 2013

na info@bioinstitut.cz
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Zpravodaj podpořen z Programu švýcarsko-české
spolupráce 
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