
        
 
 

Pestrá krajina 

pravidla programu 

1. Cíl programu 

1.1. Cílem programu je zejména: 

- zvýšení kreditu sedláků, rodinných farem směrem k stávajícím či 

potenciálním propachtovatelům pozemků, sousedům, spotřebitelům, celkově před 

veřejností; 

- ověření dlouhodobé argumentace ASZ ČR a potvrzení správnosti jejích teoretických principů; 

- „marketingový“ přínos pro ASZ ČR a její členy – zveřejnění konkrétních příkladů realizace 

prospěšných opatření v krajině – kontinuální propagace na různých úrovních; 

- v budoucnu případně snaha o prosazení možnosti plnit prostřednictvím zapojení do 

programu podmínky agroenvi či greeningu; 

- prezentace v místě prostřednictvím informační tabule, že je úspěšně vyhodnocený sedlák 

realizátorem „Pestré krajiny“ ve svém okolí; 

- poukázání na nepromyšlenost některých dotačních opatření, na které často zemědělec 

nedosáhne, ačkoliv se ochraně zdrojů a krajině skutečně ve svém okolí intenzívně věnuje; 

- identifikace překážek, které brání nebo omezují realizaci či nějak poškozují zakladatele 

konkrétního opatření; 

- podpora členům v realizaci opatření v krajině formou praktických informací a poradenství. 

 

2. Organizátor a partneři programu 

2.1. Organizátorem programu je Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR). 

2.2. Na programu se podílejí zástupci České zemědělské univerzity v Praze (ČZU), Agentury 

ochrany krajiny a přírody (AOPK), Českého spolku pro agrolesnictví (ČSAL), Ústavu výzkumu 

globální změny Akademie věd ČR (AV ČR), Centra pro otázky životního prostředí Univerzity 

Karlovy (UK), Beleco, z. s. 

 

3. Účastníci programu a přihlášky do programu 

3.1. Program je určen zemědělcům, kteří dobrovolně realizují postupy šetrné vůči životnímu 

prostředí a s pozitivním dopadem na krajinu.  

3.2. Do programu se mohou přihlásit všichni členové všech spolků v rámci ASZ ČR, a to 

prostřednictvím regionální ASZ nebo členského spolku ASZ ČR. 

3.3. Každá členská organizace může v jednom ročníku přihlásit maximálně jednu členskou farmu. 

3.4. Do programu je možné jednu farmu přihlásit opakovaně; minimální odstup mezi dvěma 

účastmi v programu jsou tři roky. 

3.5. Do programu se nesmí přihlásit člen ASZ ČR, který je v daném roce členem hodnotitelské 

komise. 

3.6. V případě potřeby budou pro další ročník formou změny těchto pravidel zavedena vylučující 

kritéria, které stanoví hodnotitelská komise na základě zkušeností s programem.  



        
 
 

3.7. Přihlášku do programu je nutno zaslat v termínu do 31. května aktuálního kalendářního roku, 

a to v listinné podobě na adresu ASZ ČR, Samcova 1, 110 00 Praha 1.  

3.8. Formulář přihlášky do programu je k dispozici na webových stránkách 

www.asz.cz/cs/program-pestra-krajina/ 

3.9. Povinnými přílohami přihlášky jsou (mohou být zaslány v listinné podobě společně 

s přihláškou nebo elektronicky na e-mail kancelar@asz.cz): 

- stručná charakteristika farmy a její činnosti, 

- vlastní popis provedených opatření v krajině včetně důvodů realizace a včetně popisu 

předchozího stavu s přihlédnutím k hodnotícím kritériím, 

- cca 5 fotografií farmy a opatření realizovaných v krajině (nepovinné). 

3.10. Přihlášením se do programu souhlasí účastník s návštěvou hodnotitelské komise a 

v případě zařazení do programu s následnou medializací podle článku 7 těchto pravidel. 

 

4. Organizace programu 

4.1. Program řídí tajemník ASZ ČR.  

4.2. Technicky a organizačně program zajišťuje hlavní kancelář ASZ ČR. 

4.3. Všichni přihlášení zájemci o zařazení do programu jsou navštíveni hodnotitelskou komisí, 

která provede hodnocení podle článku 6 těchto pravidel.  

4.4. V případě, že komise rozhodne o zařazení do programu, je s účastníkem dojednána forma 

prezentace a je pozván na vyhlášení.  

 

5. Hodnotitelská komise programu 

5.1. Hodnotitelská komise programu je složená z členů ASZ ČR a zástupců nominovaných 

partnery programu. Členy komise jmenuje Předsednictvo ASZ ČR. 

5.2. Hodnocení na místě provádí vždy minimálně pět členů komise, z toho tři členové ASZ ČR a 

dva externí odborníci. 

5.3. Předsedu hodnotitelské komise volí členové komise ze svých řad na prvním společném 

zasedání komise, které se koná každoročně po uzávěrce přihlášek a zároveň před prvním 

hodnocením.  

5.4. Předsedou komise je člen ASZ ČR. 

5.5. Hodnocení se nesmí účastnit člen komise, který je vůči hodnocenému členu ve střetu zájmů. 

 

6. Hodnocení 

6.1. Každý člen přihlášený do programu bude v období červenec – srpen daného kalendářního 

roku navštíven hodnotitelskou komisí. Termín této návštěvy bude dojednán předem. 

6.2. Hodnotí se farma jako celek. 

6.3. Hodnocení probíhá na základě materiálů zaslaných společně s přihláškou a prezentace 

realizovaných opatření během návštěvy hodnotitelské komise.  

6.4. Hodnocení probíhá za realizace a opatření od roku 1989. Pokud se účastník hlásí opakovaně, 

hodnotí se zejména realizace vzniklé v období od posledního zařazení do programu. 



        
 
 

6.5. Hodnocení probíhá v těchto kritériích: 

Produkční kritéria: 

• velikost půdních bloků,  

• pestrost pěstovaných plodin a meziplodin a chovaných hospodářských zvířat, 

• míra výskytu eroze, 

• sladění produkce s přínosy pro krajinu (zachování mimoprodukčních ploch a přírodních 

biotopů), 

• uplatnění agroenvironmentálních principů hospodaření, 

• rozsah a způsob používání průmyslových hnojiv a prostředků na ochranu rostlin.  

 

Realizovaná mimoprodukční opatření: 

• uplatnění krajinotvorných principů,  

• množství, pestrost, rozsah, realizace, údržba a udržitelnost krajinných prvků, 

• funkční hledisko krajinných prvků, 

• zapojení do vzdělávacích a společenských aktivit týkajících se zemědělství a krajiny. 

Krajinný ráz a estetické hledisko: 

• zachování či snaha o obnovu původní vesnické architektury, 

• celkový vliv farmy na krajinný ráz, 

• způsob umístění krajinných prvků z pohledu krajinného rázu, 

• vzhled a způsob umístění technických zařízení a staveb, 

• znalost a respekt k historickým souvislostem. 

 

6.6. V každém kritériu uděluje každý člen komise od 1 od 5 bodů. Výslednou známkou za každé 

jednotlivé kritérium je vždy průměr bodů od všech členů komise. 

6.7. Výslednou známkou je součet průměrných známek za jednotlivá kritéria.  

6.8. Na základě celkové známky komise rozhodne o zařazení či nezařazení žadatele do programu. 

6.9. Zařazeným farmám udělí komise na základě výsledné známky bronzovou, stříbrnou nebo 

zlatou medaili. 

6.10. Hodnotitelská komise s administrativní podporou z hlavní kanceláře ASZ ČR vypracuje 

z každého hodnocení zprávu, která obsahuje průměrné známky za jednotlivá kritéria, 

celkovou výslednou známku, udělenou medaili, slovní hodnocení/zdůvodnění a informaci o 

zařazení či nezařazení do programu. Zpráva bude předána zástupci hodnocené farmy po 

vyhlášení výsledků.  

 

7. Vyhlášení a medializace 

7.1. Vyhlášení zařazených členů do programu včetně nejlepších realizovaných opatření proběhne 

v rámci vyhlášení výsledků soutěže Farma roku v prosinci daného roku. 



        
 
 

7.2. O jednotlivých farmách zařazených o programu bude zpracován článek, který bude 

uveřejněn v tiskovinách a na internetových stánkách organizátora a partnerů programu a 

případně v dalších odborných periodikách či na internetových stránkách.  

7.3. O vybraných realizovaných opatřeních bude zpracována videoreportáž s odbornými 

komentáři členů komise, která bude promítnuta během vyhlášení a následně umístěna na 

internetu.  

7.4. Žadatelé zařazení do programu obdrží certifikát o zařazení a plaketu. 

 

8. Harmonogram programu 

- Do 31. května – uzávěrka přihlášek; 

- Do 30. června – první zasedání komise, stanovení harmonogramu návštěv; 

- Do 31. srpna – hodnocení přihlášených projektů; 

- září - říjen – zpracování textů o opatřeních zařazených do programu, zpracování videa 

o nejlepším projektu; 

- prosinec – vyhlášení a prezentace zařazených projektů v rámci vyhlášení Farmy roku, ocenění 

nejlepší farmy zařazené v daném roce; 

- prosinec – únor následujícího roku – prezentace zařazených projektů v tiskovinách a na 

internetu). 

 

9. Kontakty a informace 

Asociace soukromého zemědělství ČR 

Samcova 1, 110 00 Praha 1 

tel.: 266 710 413 

e-mail: kancelar@asz.cz 

www.asz.cz/cs/program-pestra-krajina/ 


