
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
A

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA KONFERENCI

PESTRÁ KRAJINA
KTERÁ SE KONÁ VE STŘEDU 3. ÚNORA 2021
V AULE ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE, 

KAMÝCKÁ 129, PRAHA 6 – SUCHDOL

V roce 2018 vyhlásila Asociace 
soukromého zemědělství ČR poprvé 
program Pestrá krajina, jehož smyslem 
je poukázat na to, jak sedláci na rodin-
ných farmách přemýšlejí o konceptu 
svého hospodaření a přes nelehké by-
rokratické překážky či nedostatek času 

neváhají realizovat na svých farmách 
a v jejich okolí pestré osevní postupy, 
vysévat biopásy, budovat drobné 
vodní nádrže, obnovovat či vysazovat 
nové sady, remízky či aleje, nakládat 
šetrně s půdou a dělat mnoho dalších 
opatření prospěšných pro krajinu, 

životní prostředí a celou společnost.
Přijďte si poslechnout, jak program 
vznikal, jak probíhá hodnocení farem 
a načerpat inspiraci z příkladů dobré 
praxe. Budete mít možnost diskutovat 
s oceněnými farmáři, členy hodnotitel-
ské komise a dalšími odborníky.

Akce se bude dle možností konat prezenčně nebo on-line.

Přihlášky na konferenci jsou možné na kontaktech hlavní kanceláře ASZ ČR, tel.: 266 710 413, 
e-mail: kancelar@asz.cz nejpozději do 22. ledna.

www.asz.cz

ÚČAST JE ZDARMAPŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:

Asociace soukromého 
zemědělství ČR

9.00 – 9.30 Prezence účastníků
9.30 – 9.45 Zahájení konference
                       • Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR
                       • Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., rektor ČZU

9.45 – 10.30  Vyhlášení výsledků programu za rok 2020 

  10.30 – 11.30   I. BLOK 
– vystoupení hostů (bude upřesněno)
•  Vystoupení předsedy hodnotitelské komise programu  

Pestrá krajina Daniela Pitka
•  Představení možných opatření v krajině a jejich zavádění  

do praxe (členové hodnotitelské komise programu)

•  Příklady spolupráce zemědělců a ochrany přírody  
(zástupce AOPK)

•  Agrolesnictví a jeho podpora v rámci Společné zemědělské 
politiky po roce 2020 (Radim Kotrba)

11.30 – 12.00  Coffee break

  12.00 – 13.30   II. BLOK 
– panelová diskuse s hosty a oceněnými sedláky

13.30 Závěr konference a ochutnávka farmářských produktů


