
Podpora farmářů na venkově



MAS Brána Vysočiny

• Jihomoravský kraj

• Vznik 2012, činnost až 2014

• 17 obcí (11 členských)

• 42 členů (obce, školy, NNO, FO, podnikatelé…)

• Území MAS má rozlohu 103,5 km2 a žije zde 13 447 obyvatel.





Analýza rozvojových problémů  a potřeb území 
– Zemědělství - Analytická část SCLLD

Slabě zformovaná místní ekonomika

• Malé rozšíření lokálních produktů, 
nedostatečná nabídka regionálních potravin

• Čerpání služeb z velké části v Brně, kam řada 
obyvatel dojíždí za prací

• Vymizelé výroční tradice a události (hodová 
tradice atd.)

• Neexistující stálá prodejna místních výrobků



Analýza rozvojových problémů    
a potřeb území – Zemědělství -
Analytická část SCLLD
Podniky v MAS – počtem podniků je                                                                              
zemědělství na 5. místě (153 subjektů)

SWOT Slabé stránky 
• Kvalitativní nedostatky v zemědělské výrobě (zastaralé vybavení 

a infrastruktura, absence kapacit pro administraci dotací, nízká prestiž 
profese, slabá spolupráce zemědělců)

SWOT Příležitosti
• Zvýšená podpora potravinové soběstačnosti a regionální produkce České 

republiky
• Aktivizace zemědělství prostřednictvím dotační podpory a spolupráce 

zemědělců a dalších aktérů



Představení aktivit a dopadů pro cílovou 
skupinu/partnerské subjekty/pro MAS
Aktivity MAS Brána Vysočiny 

• Exkurze na několika farmách ve svém území i mimo něj.

• Tematické semináře nejen pro zemědělce.

• Spolupráce s Celostátní sítí pro venkov RO Brno.

• Prezentace činnosti např. na akci TraktorŠOU v Borovníku.

Dopady pro cílovou skupinu

• Přiblížení života na farmě účastníkům.

• Umožnění farmářům prezentovat své vlastní produkty.

• Prostor k výměně zkušeností a možnosti navázání spolupráce.

• Informace o možné dotační podpoře nejen z Programu rozvoje venkova (PRV).



Tišnovské trhy
• Od 2008 obnoveny

• Pravidelně každou sobotu od 31. 3. do 3. 11. 2018 na náměstí Míru v Tišnově 
v době od 8 do 11 hodin.

• Prodejci nabízí především místní zemědělské zboží, řemeslné zboží a další produkty.



Tišnovské trhy

V rámci trhů se v roce 2018 uskutečnilo:

• 31.03. Zahájení pravidelných sobotních trhů

• 21.04. Jarní trhová slavnost – Jaro s mláďaty

• 28.04. Tišnovské trhy + Bleší trhy (Minerály)

V rámci trhů se v roce 2018 uskuteční:

• 28.07. Letní trhová slavnost – výročí 100 let od založení republiky

• 08.09. Tišnovské trhy (chodníček pod radnicí, na náměstí historická vozidla)

• 22.09. Tišnovské trhy + Bleší trhy

• 29.09. Václavské hody (Tišnovské trhy se nekonají)

• 03.11. Ukončení pravidelných sobotních trhů (Minerály)

• 01.12. Tišnovské trhy

• 02.12. Adventní trhová slavnost (pouze pro školy a vybrané instituce)



Komunitní farma Blahoňov

Jsme otevřené sdružení lidí, kteří se snaží 
o vytvoření rozmanité a úrodné 
komunitní zahrady na pozemku 
vzdáleném 25km severně od Brna.
Pracujeme na principu komunitou 
podporovaného zemědělství (KPZ), 
tj. členové přejímají riziko i přínosy, které 
plynou z povahy zemědělské produkce. Více zde: https://farma-blahonov.webnode.cz/



Ekofarma Nelepeč

Kropáčkovi a jejich farma
• BIO Brambory

• Kvalitní konzumní Bio brambory varného typu B/A , struktura pevná , po uvaření netmavne. Je 
vhodná k uskladnění a ke konzumaci po celý rok.

• Kvalitní konzumní Bio brambory. Varný typ B. Je vhodná k uskladnění a ke konzumaci po celý rok.

• BIO Mléko ze dvora

• BIO Mléko z mlékomatu: řeznictví Steinhauser u Penny, Tišnov, Nádražní 1797

• BIO Ovoce

• Třešně: v době sklizně

• Švestky: v době sklizně

• Hrušky

• Jablka

https://www.farmanelepec.cz

https://www.farmanelepec.cz/


Ekofarma Deblín
• Ekofarma se nachází v malé vesnici Deblín u Tišnova. 

• Na celkové rozloze 30 hektarů rodina Štěrbova pěstuje zeleninu, brambory, 
obiloviny a byliny. 

• Je také významným dovozcem zeleniny a ovoce v biokvalitě ze světa.



Exkurze na Ekofarmě Deblín



Seminář  pro zemědělce: Škody způsobené zvěří na 
zemědělských  kulturách, jejich uplatňování 
a vyčíslování v souladu se zákonem .



Semináře pro zemědělce, celonárodní kola výzev 
PRV, informace o celonárodním OP Z a POVEZ



Setkání podnikatelů Tišnovska

V roce 2016 jsme 
spolupořádali setkání 
podnikatelů Tišnovska za 
účasti úspěšných 
podnikatelů, pana Nejeze
a paní Vallové.



Exkurze Maršovský mlýn, údolí Bílého potoka -
chov starokladrubských koní



Exkurze Maršovský mlýn 8.6.2018

MAS Brána Vysočiny, z. s. zve širokou veřejnost
Exkurze Maršovský mlýn za starokladrubskými koňmi

Kde: samota Maršovský mlýn, údolí Bílého potoka
Kdy: 8. 6. 2018 16h až cca 18h

Doprava: vlastní 
v Maršově u kaple odbočka směr Šmelcovna, nad 
Šmelcovnou odbočka doprava na lesní cestu

Program: Prohlídka stájí, povídání o starokladrubských 
koních a jejich historii, představení letošních hříbátek, 
krátké občerstvení, krmení koníků (kdo chce, může si 
s sebou vzít staré pečivo, jablka a mrkev)



Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS 
Brána Vysočiny, z. s., pořádaly v roce 2017            
cyklus akcí

„Místní produkty“ – podpora místních farmářů.



Regionální produkty –
podpora místních farmářů

26. dubna 2017

Sloup



Seminář Regionální produkty - podpora místních 
farmářů (podmínky vzniku regionální značky)



Exkurze na ekologickou 
farmu Drysice – zpracování 

mléka
5. května 2017



Exkurze na ekologickou farmu Drysice 
- zpracování mléka



Exkurze na farmě 
Ráječek

Pěstování zeleniny, možnosti odbytu z farmy

27.5.2017



Exkurze na farmě Ráječek - pěstování zeleniny, 
možnosti odbytu z farmy



Exkurze a workshop na 
farmě Bořitov

Pěstování zeleniny, možnosti odbytu z farmy

16. 6. 2017



Exkurze na farmě v Bořitově - pěstování zeleniny, 
krátké odbytové řetězce



TraktorŠOU Borovník



TraktorŠOU v Borovníku - MAS stánek s úkoly a aktivitami 
pro děti



Konference Krátké dodavatelské řetězce



Konference na téma Krátké dodavatelské řetězce -
Možnosti odbytu ve venkovském prostoru



Film o konferenci spolku Hojnost – do 2:17



Marketing 

Banner



Pexeso



Pexetrio



Brožura



Podpora místních farmářů pokračuje i v r. 2018
Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS Brána Vysočiny, z. s., 
plánují v roce 2018 následující akce, mezi jejichž přínosy patří:

• Povzbudit zájem o problematiku faremního způsobu zemědělství.

• Motivovat účastníky k odběru místních produktů.

• Podpořit spolupráci v rámci KDŘ v regionu.

• Zábavnou formou představit široké veřejnosti zemědělské aktivity, 
jako práci se zemědělskou technikou či chov hospodářských zvířat.



Seminář a workshop 
Komunitou podporované 
zemědělství na Tišnovsku

Jak se stát spolutvůrcem 
svých potravin?

dne  1. března 2018 
v čase 17:00 – 20:00 hod.            



Seminář a workshop Komunitou podporované 
zemědělství na Tišnovsku



MAS Brána Vysočiny 
spolupořádala Jarní 
trhovou slavnost         
s ukázkou živých 
hospodářských 
zvířat 

dne 21.4.2018 od 8.00 hod. 
na náměstí v Tišnově



Jarní trhová slavnost 21.4.2018 v Tišnově



Ekofarma Vařejkův dvůr - příklad dobré praxe 
krátkého dodavatelského řetězce



Exkurze na ekofarmu
Vařejkův dvůr

• Ekofarma Vařejkův dvůr - příklad dobré 
praxe krátkého dodavatelského řetězce

• 26. května 2018 od 10.00 do 15.00 hod.

• Účastníci exkurze se seznámili s 
provozem mléčné farmy a jejich 
přidruženými aktivitami.



Zpracování mléka na farmě

• Praktická brožura Ivan Hrbek – znovuvydání a aktualizace (500 ks včetně CD s fotkami) 

• Aktualizaci brožury z roku 2013 s následujícím obsahem:

• Úvod

• Přehled legislativy s vysvětlivkami

• Mléko jako surovina

• Základy zpracování mléka a výroby sýrů

• Odlišnosti zpracování kravského, ovčího a kozího mléka

• Doporučené postupy pro legalizaci faremního zpracování

a prodeje (tzn. uplatnění v rámci KDŘ+ marketing produktů)

• Balení a označování výrobků

• Obrazová příloha/fotografie

• Projekty PRV – příklady dobré praxe



• TraktorŠOU 17.6. 2018

5. ročník TraktorŠOU v Borovníku (soutěže pro děti                     
i rodiče, prohlídky těžké techniky a další)

• 2 denní exkurze na 4 farmy na Slovensku: září - říjen 2018



Výhled do budoucna – naše další plány

• Propagace 
• Brožura na zpracování masa 
• Brožura na zpracování zeleniny
• Semináře a workshopy
• Exkurze
• Spolupráce s CSV
• Příklady dobré praxe
• Sdílení zkušeností
• Podpora KDŘ – projekt spolupráce
• Propojení MAP se zemědělci



Končíme, balíme…

Děkuji za pozornost

PhDr. Libuše Beranová

Manažerka MAS Brána Vysočiny, z. s.

manager@masbranavysociny.cz
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