
Operační skupina  ORLICKO 

 

Členy operační skupiny ORLICKO  se stalo pět právnických osob a jeden SHR zakladatelé 

 Klastru. Obhospodařuji 4 451 ha zemědělské půdy,  z toho 1 903 ha trvalých travních  

porostů, které jsou předmětem  inovačního projektu. 

 

Další členové klastru se stali partnery projektu včetně MAS ORLICKO. Dále jsou členy  

Mendelova univerzita v Brně,  VÚP Troubsko  a  DLF – Trifolium Hladké Životice a  

AgroKonzulta – poradenství. 

 

Pracovní skupina zahájila svoji činnost v únoru 2016 a v současné době pracuje společně s 

broukrem  na konečné podobě projektu. 
 

 



NA PRACOVNÍ SCHŮZKU 
„Zemědělský Klastr  ORLICKO z.s.“ 

 

  Termín konání: 16.02.2016 

  Místo konání: Žamberk, Zemědělská 1004, sídlo klastru 

  Zahájení: 10 00 hodin 

  Program jednání: 

                                          - zahájení 

                                    - informace o zastoupení TTP a jejich předběžné inventarizaci 

                                      v členských podnicích 

                                    - projednání záměru inovace na TTP  

                                    - stanovení postupu práce  a rozdělení úkolů 

                                    - diskuze 

                                    - závěr 
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Základní informace  o zastoupení TTP a jejich intenzitě 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Operační skupina ORLICKO 

I. II. III. IV.

Farma Kaliště s.r.o. 137,35 62,89 74,46 54,20% 49,5 24,96 0 0 0,74

Jamenská a.s. 742,1 500,8 241,4 3520% 0 226,8 0 14,5 0,75

KLAS Nekoř a.s. 1496,2 1049,2 446,9 28,90% 130 165,2 150 1,7 0,66

Šeda  Jaromír 153,1 50,1 103 67,26% 50,1 30,4 22,5 0 0,67

ZEOS Prostřední Lipka s.r.o. * 1275,8 331,5 944,3 74,00% 144,2 385,3 245,4 169,4 0,42

ŽIVA Klášterec n. O. a.s. 646,4 552,5 93,9 14,50% 40 43,9 10 0 0,8

CELKEM 4450,95 2546,99 1903,96 42,77% 413,8 876,56 427,9 185,6 0,67

Operační skupina ORLICKO    -   přehled za podniky 

zastoupení 

TTP v %
TTPorná půdazeměděl.půdapodnik

INTENZITA
VDJ/ha 

zem. P.



Komentář k tabulce: 

 

zornění  57,22%    zastoupení  TTP %         21,73%       46,04%   22,47%    9,76% 

                                                                     (413,8 ha)   (876,56ha) 

I. Intenzivně využívaní ( minimálně 3 sečné, hnojené s možností obnovy)  

II. Středně využívané  (minimálně 2 seče, občas hnojené s možností přísevu) 

III. Extenzivní (bez omezen hospodářského využití) 

IV. Omezené   (ptačí oblasti, chráněná území a pod.)   

 Poznámka * 

* ZEOS Prostřední Lipka – ekologické hospodaření – ostatní konvenční 

** Všechny podniky jsou zařazeny v LFA   -  část v H4  a  H5,  zbytek OA  
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• EIP-AGRI   - www.eip-agri.eu 

• Operační skupiny se skládají z několika partnerů se společným zájmem konkrétního, 

praktického inovačního projektu. Lidé podílející se na operativní skupině by měla být od 

rozmanité kombinace praktických a vědeckých prostředí (zemědělci, vědci, agro-

business a další). Pracují společně na konkrétních, praktických řešení problému nebo 

inovativní příležitost. Operační skupiny jsou akce a výsledek orientované skupiny, kde 

všichni zúčastnění musí spolupracovat. Všichni partneři v operačních skupin by měli mít 

aktivní úlohu při provádění inovační projekt. Politika rozvoje venkova EU mohou 

poskytnout konkrétní příležitosti pro zřizování a financování operační skupiny v období 

2014-2020. Tento EIP-AGRI brožura vám poskytne informace o operační skupiny a na to, 

jak EIP-AGRI síť vám pomůže vytvořit projekt a najít partnery projektu. Brožura & 

Infographic překlady s laskavým svolením: nizozemské Řídícího orgánu pro rozvoj 

venkova Program / Národní sítě pro venkov 
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Evropské inovační partnerství 



 EIP-AGRI Focus Groups 
 

 Celkem bylo zatím ustaveno 23 pracovních skupin. Česká republika nemá zastoupení ani v jedné!  
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  Agrolesnické systémy                                                Smíšené zemědělské systémy                     

  Chov zvířat                                                                   Noví účastníci na trhu do zemědělství 

  Srovnávání výkonu farma                                          Živiny recyklace                            

  Mléčné výrobní systémy                                            Bio zemědělství  

  Choroby a škůdci ve vinohradnictví                         Trvalé travní porosty  

  Ekologickém zájmu                                                      Precizní zemědělství 

  Účinnost hnojiv                                                             Bílkovinné plodiny   

  Lesní biomasa                                                                Dodavatelské řetězce krátké potravinové 

  Ggenetické zdroje                                                         Půdní organická hmota          

  High Nature Value                                                         Půdních chorob přenášených 

  IPM pro Brassica                                                            Voda a zemědělství 

  Eemise chovu hospodářských zvířat  
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Práce EIP AGRI GRUP - Permanent grassland 
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Výstupy EIP GRUP - Trvalé travní porosty  

• Poskytnout zemědělcům vhodnou technologii pro optimalizaci výroby trávy 

včetně způsobů, jak identifikovat a řídit lepších systémů pastvy (Nástroje pro 

podporu rozhodování, informačních a komunikačních technologií, zpracování 

velkých objemů dat) 

•  

Integraci datových sad na místní úrovni a zavést ICT nástroje pro propojení 

poradenské služby a zúčastněných  

 

•  Rozvoj srovnávacích systémů pro trvalé louky a pastviny (například pro 

budoucí mléčného a masného farem) 

• Vyvinout nástroje pro správu pro optimalizaci zvíře -sward s cílem 

maximalizovat produktivitu a biodiverzitu (Včetně adapté zvířat na pastviny 

systémy). 

•  

Vyvinout nástroje pro označování a obchodní služby propojení stálých louky a 

pastviny s místními požadavky 
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Výstupy EIP GRUP - Trvalé travní porosty 

 

• Technické a politické řešení k zachycení vysokou hodnotu kvalitní produkty a 

ekosystémové služby, které zlepšují zemědělce " 

 

• Kvalita života integrace objektivního PG přes posuzování životního cyklu: 

regionalizovanou ekosystémové služby před začlenění do apermanent rámce 

pro řízení travní porosty 

 

• Přenos přístup znalostí jako participačního procesu operačních skupin (rozvoj 

venkova 

 

• Identifikovat různé programy farmers'incentives pro inovace a používat tyto 

znalosti v oblasti vývoje a transferu 
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Počty projektů operačních skupin dle států  2014-2020 
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Přidělené prostředky s PRV  % 

 

 

  

 

 

  



Dáváme si za cíl navázat spolupráci v rámci inovačního  

partnerství  a presentovat naší činnost  rámci EIP AGRI 
 

  

 

 

 

 

      Děkuji za pozornost. 

Jan Šeda, Zemědělský  Klastr ORLICKO z.s. 

email: klastrorlicko@seznam.cz 
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