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Udržitelné  
zemědělství

Prvky udržitelného zemědělství:
• Precizní (přesné) zemědělství
• Oběhová (cirkulární) ekonomika 
• Náhrada chemizace biologizací
• Živá půda
• Welfare zvířat
• Vztahy k půdě (vlastník vs. nájemce)
• Změna myšlení (konvenční vs. udržitelné)
• Energetika (ostrovní systémy) 
• Adaptace na změny klimatu (sucho)
• Změna genofondu
• Vodní režim
• Krátké odbytové řetězce
• Zemědělství 4.0
• Zelená infrastruktura a krajina
• …

Vazba na progresivní obor RIS3 KHK – Pokročilé zemědělství a lesnictví

Zemědělský výzkum v KHK
VŠÚO Holovousy
VÚ živočišné výroby Kostelec nad Orlicí
VÚ lesního hospodářství a myslivosti Opočno

DG AGRI
Udržitelné zemědělství 
jako priorita v 
novele Jednotné 
zemědělské politiky (CAP)

Světové megatrendy
- rostoucí význam tzv. „vnitřního zemědělství" 
(hydroponie, aeroponie,…)
- rozvoj „městského zemědělství" (vertikální 
farmy)
- nové obchodní modely v zemědělství
- zavádění konceptu „kontejnerových farem"
- využití IoT, umělé inteligence, smart 
sensoriky, BigData a cloudová řešení, 
robotika
- monitoring (půdy, vody, měření uhlíkové 

stopy...) a prediktivní analýzy
- …

Koncept udržitelného zemědělství

3 integrální aspekty
Ekonomický zisk
Péče o životní prostředí
Společenská odpovědnost



Prvky udržitelného 
zemědělství

Precizní zemědělství a 
Zemědělství 4.0

Změna genofondu, 
genobanka, šlechtění, 
reprodukce, ochrana 

rostlin, lesnictví

Welfare zvířat, 
technologie chovů, 
management stád

Sociální 
zemědělství 

Náhrada chemizace 
biologizací, živá půda, 
biodiverzita v zemědělské 
krajině

Péče o krajinu a zelená 
infrastruktura (ÚSES, pozemkové 

úpravy, zeleň v zemědělské krajině)

Adaptace na 
změny klimatu 
(boj se suchem)

Oběhová 
(cirkulární) 
ekonomika

Vztahy k půdě (vlastník vs.
nájemce) a změna myšlení
(konvenční vs. udržitelné)

Krátké dodavatelské řetězce – možnosti 
odbytu ve venkovském prostoru

Energetika (OZE 
a ostrovní systémy)



Implementace konceptu Chytrého venkova 
a udržitelného zemědělství

I. Síťování

II. Podpora znalostí

III. Podpora zavádění chytrých (smart) řešení
Podpora zavádění chytrých řešení v chytrém 

venkově a udržitelném zemědělství, dotační 

podpora ze strany Královéhradeckého kraje

Budování sítě partnerů

Vzdělávání v oblasti chytrého venkova, 

udržitelného a precizního zemědělství, sdílení 

dobré praxe, zdůraznění role obcí v udržitelném 

zemědělství, osvěta, dotační poradenství



Veřejná správa Sdružení, iniciativy Firemní sektor Výzkumný sektor

Zástupci zemědělských družstev,
rodinných a sociálních farem

VÚLHM – Výzkumná stanice Opočno

Síťování – Platforma chytrého venkova a udržitelného zemědělství



Informovanost o problematice (osvěta) 1

Vzdělávání2

Sdílení dobré praxe a exkurze 3

Pořádání akcí (semináře, workshopy, konference)4

Mapování a analýzy5

Podpora znalostí – okruhy aktivit

Poradenství (dotační poradenství)6



Podpora znalostí – konkrétní aktivity

Veletrh dobrých praxí Chytrého venkova 
a udržitelného zemědělství
5. 3. 2020 Hradec Králové
www.chytryregion.cz/chytryvenkov/veletrh

aktivita Celostátní sítě pro venkov „Cesty k chytřejšímu venkovu a udržitelnému zemědělství“

spolupráce
a komunita 

+

http://www.chytryregion.cz/chytryvenkov/veletrh


Podpora znalostí – konkrétní aktivity

Aspekty a praxe využití precizních přístupů a 
technologií v zemědělských ekosystémech 
23. 4. 2020 VŠÚO Holovousy
www.chytryregion.cz/workshop-precizni-zemedelstvi

Identifikace socioekonomického potenciálu venkova 
a rozvoj inkluzivních aktivit zemědělského sektoru 
květen/červen 2020
www.zamestnanyregion.cz/cs/regionalni-centrum-v-akci

aktivity Celostátní sítě pro venkov „Cesty k chytřejšímu venkovu a udržitelnému zemědělství“

http://www.chytryregion.cz/workshop-precizni-zemedelstvi
http://www.zamestnanyregion.cz/cs/regionalni-centrum-v-akci


Podpora znalostí – konkrétní aktivity

Sledujte náš web www.chytryregion.cz a www.chytryregion.cz/chytryvenkov

Sdílejte s námi příklady dobré praxe 
chytrého venkova. Napište nám!

chytryregion@chytryregion.cz

http://www.chytryregion.cz/
http://www.chytryregion.cz/chytryvenkov
mailto:chytryregion@chytryregion.cz


Cíl programu: 

➢ realizovat koncepci Královéhradecký kraj – Chytrý region

➢podpořit chytré technologie a přístupy v obcích Královéhradeckého kraje

Předmět podpory:

• Účel 1: Podpora zpracování a implementace strategických a koncepčních dokumentů týkajících se chytrých technologií 

• Účel 2: Pořízení a implementace chytrých technologií – plnění strategie či koncepce chytré obce či uskupení v území

Vymezení okruhu žadatelů o dotace – subjekty musí být z KHK

• Obce s počtem obyvatel méně než 3 000 obyvatel

• Místní akční skupiny

• Dobrovolné svazky obcí

Podpora zavádění chytrých (smart) řešení – Dotační program 
Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje

Více informací naleznete na Dotačním portále Královéhradeckého kraje 
dotace.kr-kralovehradecky.cz

http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx


DĚKUJI ZA 
POZORNOST
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