
























Průběh celostátního 
kola

Co bylo úkolem?

Představit příklady dobré praxe mezi 
obcí a zemědělským subjektem.

Co se hodnotilo?

Podíl místních subjektů na 
zaměstnanosti obce.

Péče o veřejné prostranství.

Koncepční dokumenty  a společné 
projekty.

Místní produkty a marketing.

Využití netradičních zdrojů energie.



Přehled zemědělských 
aktivit Rudník
29 osob v EZP

15 z nich pobírá jednotnou sazbu na plochu 
SAPS

Obhospodařují 2700 Ha v horských a 
podhorských oblastech KRNAPu

Většina obhospodařované půdy je zařazena v 
režimu AEKO

Aktivně se účastnili projektu Life Corcontica

Údržba komunikací v obci

Údržba intravilánu obce

Exkurze pro děti na farmách Farma Rudník, 
Biomasíčko

Rozvoj cestovního ruchu – Krakonošova stopa, 
Farmářské stezky

Prezentace a prodej faremních produktů na 
akcích pořádaných obcí



Spolupráce s MAS 
Krkonoše

Rudník předsedá MAS Krkonoše od roku 
2018

Zabezpečuje technické zázemí 

Podporuje Krkonošský originální produkt, 
který MAS Krkonoše zastřešuje

Publikuje ve svých Rudnických novinách 
články o činnosti MAS

Zveřejňuje na svém webu aktuální výzvy MAS



Přehled čerpání dotací 
z PRV přes MAS 
Krkonoše
Rudník je nejaktivnější z obcí na území MAS v čerpání 

Po 1. výzvě má v právním aktu 8 žádostí místních zemědělců 
s mírou podpory na jejich projekty v částce cca 4,5 mil 

Rudník taky jako jediný z územních aktéru MAS podal a 2 
žádosti o podporu v opatření na zpracování produktů s 
mírou podpory 315 tis. Kč

Na základě strategie CLLD (komunitně vedeného místního 
rozvoje) je možné čerpat finance na rozvoj zemědělských 
aktivit na území MAS v celkové alokaci 27.439.020 Kč ve 
třech podoopatřeních: 

Investice do zemědělských podniků (alokace 23.439.020 Kč) 
(4.275.122 Kč)

Investice do zemědělských produktů (alokace 2.000.000 Kč) 
(314.500Kč)

Diverzifikace zemědělství (alokace 2.000.000 Kč)

Po vyhlášení 1. výzvy PRV mají rudničtí zemědělci v právním 
aktu 8 žádostí v celkové alokaci 4.589.622 Kč



Co jsme připravili?

1,5 km stezku po rudnickém zemědělství, kde jsem 
se pokusili během 120 min ukázat co umíme

Starosta vyzdvihl spolupráci zemědělského subjektu 
s obcí hlavně oblastech:

- Exkurzí pro žáky školy

- Aktivní účast při řešení a sestavování plánů 
péče o zeleň v obci

- Likvidaci bioodpadu

- Spolupráce při údržbě a úpravě veřejného 
prostranství 

- Spolupráce na údržbě komunikací a lyžařských 
tratí v zimním období

- Zemědělci umožňují vstup na soukromé 
pozemky přes které vedou lyžařské trasy



Studii retenčních a 
protipovodňových nádrží 
(tzv. suchých poldrů)

Celkově bylo zmapováno 122 lokalit v 
katastru obce Rudník a byla na nich 
navrhnuta opatření vedoucí ke zvýšení 
retenční schopnosti území a ke snížení 
průtoku vody obcí při povodňových stavech. 
Opatření byla navržena tak, aby zároveň 
plnila ekosystémové služby a zvyšovala 
diverzitu prostředí pro všechny druhy 
organismů vázané na vodní prostředí. 



Realizované 
projekty přes 
MAS Krkonoše

Farma Rudník
Chov skotu s mléčnou 
produkcí

Farma denně nadojí 
3000l mléka – mléko 
dodává do Pragolaktosu

Jediná farma která dělá 
polničinu

Zaměstnává 18 lidí 
převážně z Rudníku



Krkonošská kozí 
farma
Faremní zpracování kozího 
mléka – sýry

Hospodaří na cca 12ha

Zapojena v Krakonošově stopě

Držitel značky – Krkonoše 
originální produkt

Projekt 
18/001/19210/452/211/002757
Kozí farma Krkonoše - 97 752 Kč

Projekt 
18/001/19210/452/211/002767
Užitkový automobil kategorie N1 
pro kozí farmu - 249 500 Kč



Bolkovský Dvůr
Ovčí farma

Obhospodařuje 50 Ha TTP

Zapojena v projektu Life Corcontica

Ukázka práce se psem při naháňce

Projekt 18/001/19210/452/211/002760 
Přepravník zvířat - 138 00 Kč



Ovcheese
Ovčí farma

Chov ovcí s mléčnou 
produkcí

Obhospodařují 10 Ha

Realizované projekty

18/001/19210/452/211/002
749

Nákup pasterizačního kotle

65 000 Kč

18/001/19210/452/211/002
753

Investice do technického 
vybavení farmy

595 000 Kč



Biomasíčko
Farma obhospodařuje 650 Ha TTP

Chov masného skotu a následné zpracování 
masa

Hospodaří v EKO režimu

Realizovaný projekt 
18/001/19210/452/211/002745

Pořízení strojů – 1 847 000 Kč









Lesní hospodář
Rudník obhospodařuje 300 Ha lesa

Představili jsme hospodářskou knihu

Moderní GPS systém

Plánované projekty na 8. kolo PRV 

- Oplocenky

- Nákup techniky pro zpracování dřeva

- Neproduktivní investice do lesů



Farma Nerz
Obhospodařuje 800 Ha TTP

Realizovaný projekt přes MAS Krkonoše

Projekt 

18/001/19210/452/211/002/002758

Modernizace strojového parku

2 265 594 Kč



Psí spřežení
Farma Vondrák

Obhospodařuje cca 50 Ha TTP

Chov masného skotu

Farmář je zároveň musher

Držitel regionální značky

Projekty 2. výzvy přes MAS

19/003/19210/452/211/001962

Pastevní areály – 232 600 Kč

19/003/19210/452/211/001966

Vozík pro jarní a podzimní projížďky psím 
spřežením – 54 000 Kč 



Myslivecké sdružení
Představili myslivecké 
hospodaření

Stavy a počty zvěře

Udržování remízků 

Zmírňování potencionálních škod 
na majetku obce a zemědělců 
páchanou zvěří

Kroužek Myslivosti v ZŠ Rudník

Spolupráci s obcí na kulturních 
akcích



Rybí líheň Pavel 
Šmahel

Hospodaří na cca 20 Ha

Chov skotu s masnou produkcí

Chov pstruhů

Představil a názorně ukázal rybí líheň

Projekt 

19/00319210/452/211/001933

Nákup zemědělské techniky

594 000 Kč



ZŠ Rudník

Ekologický výchova

Pěstování zeleniny do ŠJ

Recyklace odpadu 

Exkurze do ZD

IROP 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/
0011127, Venkovní učebna, 
Obec Rudník



A domů!
Žáci ZŠ připravili 
pro komisi balíčky s 
místními produkty





Tím nekončíme

• Prezentaci o průběhu soutěže jsme představili:

• Konference MAS v Havlovicích

• Svazek obcí Horní Labe

• Svazek obcí Východní Krkonoše

Rudník děkuje za pozornost


