
Program rozvoje venkova – Podpora operačních 
skupin a projektů EIP 
 
Dne 14. 8. 2017 byly zveřejněny schválené projekty v rámci operace 

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP. V celé ČR bylo 

podáno pouze 15 projektů, v Pardubickém kraji jen jeden projekt – 

ten, který vám chceme nyní představit.  

 
Žadatel projektu „Inovace způsobů stanovení optimálního termínu 
sklizně travních porostů“ s dotací cca ve výši 6 mil. Kč ZEOS s.r.o. 
Prostřední Lipka podepsal Dohodu o poskytnutí dotace z Programu 
rozvoje venkova ČR. Tímto se uzavírají přípravné práce na projektu, 
které odstartovaly v listopadu 2015 založením Klastru ORLICKO, z.s. 
Harmonogram prací je zpracován na 4 roky do konce roku 2021 a 
jedná se o průkopnický projekt spolupráce zemědělců s výzkumnými 
ústavy v našem regionu. 
 
V projektu Operační skupiny Orlicko se jedná o sledování kvality a 
kvantity travních porostů – základního zdroje objemných krmiv pro 
chovatele dobytka v podhorských oblastech. 
 
Cíle projektu jsou:  

1. praktické výsledky sledování travních porostů vzhledem k 
potřebám zemědělců 

2. návrh terénní metody sledování stavu travních porostů a jeho 
vhodnosti ke sklizni (pastvě)  

3. spolupráce mezi výzkumnými subjekty a zemědělskými 
podniky: hodnocení sledování travních porostů, jejich stavu a 
vhodnosti ke sklizni. 

4. návrh polního přístroje, který by na základě korelačních rovnic 
přizpůsobených travním porostům v ČR umožňoval stanovit 
optimální termín sklizně s ohledem na produkci a kvalitu 

 



Naše MAS ORLICKO, z.s. je do projektu zapojena z hlediska publicity. 
Bude se podílet na organizaci propagačních činností. Zatím jsou 
v plánu konference, workshopy, polní dny – dny otevřených dveří, 
prezentace výsledků projektu – články jak v tisku, tak na internetu.  
 
Dovolte mi Vám představit členy týmu.  
Koordinátorem je Ing. Milan Kouřil, který zpracovává podklady, 
zajišťuje administrativu a agendu projektu. 
Žadatelem je firma ZEOS Prostřední Lipka, s.r.o., která je zároveň i 
příjemcem dotace a má na starosti komunikaci s platební agenturou 
SZIF. 
Zapojení zemědělci do projektu jsou Farma Kaliště, Jamenská a.s., 
KLAS Nekoř a.s., Jaromír Šeda a ŽIVA zemědělská obchodní, kteří 
budou na svých pozemcích dělat praktickou část projektu v terénu. 
Výzkumné subjekty jsou 2 - Mendelova univerzita v Brně a  
Zemědělský výzkum, spol. s.r.o. – kteří budou zajišťovat výzkumnou a 
technickou část projektu, odběr a vyhodnocování vzorků apod. 
 
Dalšími členy jsou Agrokonzulta – poradenství, DLF Seeds, s.r.o, MAS 
Orlicko z.s., Zemědělský klastr Orlicko z.s. 
 
Těšíme se na budoucí spolupráci a hlavně praktické výsledky 
projektu, které budou využitelné a přímo psané pro zemědělce 
v našem podorlickém kraji!  
 
Více o projektu: 
 
Projekt Evropského inovačního partnerství (EIP) je tedy zaměřen na 
sledování kvality a kvantity travních porostů - základního zdroje 
objemných krmiv pro chovatele dobytka v extenzivních oblastech. 
Projekt vytvoří metody sledování kvality travní hmoty bez ohledu na 
stanoviště a měl by přinést ojedinělou možnost přesného stanovení 
stavu porostu a jeho vhodnosti ke sklizni. Z tohoto důvodu jsou členy 
OS zemědělci, na jejichž pozemcích bude v provozních podmínkách 
využíváno přístrojové vybavení ke sledování výše uvedeného. 



Předmětem dosažení cíle bude hardware a software pro měření 
pokryvnosti listoví (LAI) umožňující nedestruktivní stanovení plochy 
lisů v porostu. Pro porovnání jsou do projektu zařazeny pozemky s 
přísevem a obnovou travní směsí, pocházející z předchozích 
výzkumných projektů a bez zásahu. 
 
Ing. Ivana Glattová 
MAS ORLICKO, z.s. 
14. 9. 2017 


