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kdo jsme
a kam míříme



Jsme průkopníci ekologického zemědělství v České republice a naším cílem 
je  soustředit svou energii a mnohaleté zkušenosti do jednoho místa za účelem 
demonstrace potenciálu a důležitosti ekologického zemědělství i v kontextu 
současných výzev, jako jsou např. snižující se kvalita půdy, extrémní sucha, pokles 
druhové rozmanitosti či vnášení cizorodých látek do potravního řetězce používáním 
chemických vstupů.

Chceme udržitelně hospodařit a předávat své zkušenosti dalším zemědělcům i nastu-
pující generaci poradců, zájemcům o práci v ekozemědělství a příbuzných oborech. 
Usilujeme o oživení farmy a venkova se zapojením mladých. Tradičně chceme 
pokračovat ve výchově spotřebitelů, kteří jako zákazníci a daňoví poplatníci rozhodují, 
jak bude vypadat naše zemědělství a venkov.

Proto budujeme Centrum pro ekologické zemědělství ve Velkých Hostěrádkách, které 
se chce aktivně podílet na hledání řešení současných ekologických a společenských 
problémů, a veřejnosti představit multifunkční model zemědělství jako základ 
pro spokojený život této i příštích generací.



naŠe vize zemědělství
ve vazbě na rozvoj venkova
a ocHranu Přírody
udržitelné HosPodaření s ocHranou PŮdy a biodiverzity,
které jsou Podmínkou Pro FunkČní ekosystémy a stabilní Úrodu

venkov PlnÝ života a smysluPlné aktivity Pro mladé lidi

dostuPnost kvalitnícH lokálnícH bio surovin a vÝrobkŮ na trHu

V našem úsilí se opíráme o model multifunkčního zemědělství, které integruje
ekologické, společenské i ekonomické cíle:



Hlavní Pilíře
naŠí Práce
ekoloGická Produkce
Pěstujeme široké spektrum plodin, chováme hospodářská zvířata
včetně zpracování surovin na bio potraviny

obnova krajiny
Chráníme životní prostředí a obnovujeme krajinu

zemědělské inovace
Hledáme technická a organizační řešení pro ekologické zemědělství

vzdělávání na Farmě
Vzděláváme zemědělce a spotřebitele

rozvoj venkovskéHo Podnikání
Inspirujeme k ekozemědělství a podporujeme mladé podnikatele



naŠe Historie a souČasné
aktivity na Farmě
Farma Velké Hostěrádky vznikla částečnou revitalizací zemědělského brownfieldu 
v roce 2007 jako ojedinělý projekt několika průkopníků ekologického zemědělství 
v Čechách. Spolupráce odborníků z různých oborů ekologického zemědělství dala 
farmě možnost stát se víceúčelovým objektem, který již nyní na svých pozemcích 
sdružuje aktivity profesionální ekologické farmy (se statusem demonstrační farmy) 
a neziskové organizace zaměřené na vzdělávání v oblasti udržitelného zemědělství 
a ochrany přírody.

od roku 2007 se nám již Podařilo:

Vybudovali jsme profesionální ekologicky hospodařící podnik s produkcí tržních
plodin a s ekologickými chovy hospodářských zvířat (VH Agroton).

Věnujeme se sušení, čištění a oddělenému skladování zrnin od ekozemědělců
(VH Agroton).

Své zkušenosti předáváme ostatním zemědělcům jako ministerstvem
uznaná demonstrační ekofarma (VH Agroton).

Ekologicky pěstujeme a sušíme léčivé a aromatické rostliny jako surovinu
pro zpracování, pro výrobu osiv i pro demonstraci (Veselá biofarma a Sonnentor).

Pěstujeme ekologicky zeleninu, ovoce a révu vinnou a komunikujeme
se spotřebiteli (Veselá biofarma).

Vzděláváme děti a mládež a spotřebitelskou veřejnost, sdružujeme
a propojujeme zájemce o environmentální tématiku (Veselá biofarma).

Podílíme se na zkoušení a výzkumu pěstování plodin v podmínkách EZ (VH Agroton).

Dokázali jsme vytvořit ad hoc network se zapojením výzkumu, státní správy, svazu 
ekozemědělců, NNO zaměřených na ochranu přírody, spotřebitelů i zahraničních 
partnerů (např. Bioinstitut, svaz PRO-BIO, ČTPEZ, MZe ČR, Veronica, ÚKZÚZ a FiBL).



demonstraČní Farma vH aGroton

Rok založení: 2007
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Majitelé: Ing. Martin Hutař, Ing. Karel Matěj, Ing. Petr Trávníček,
Cyril Urbánek a 25 bývalých družstevníků (do 10 %)
Počet zaměstnanců: 7 
Pozemky: 367 ha (2/3 v pronájmu)
BIO certifikace: ANO

Ekologická farma VH Agroton je zaměřena na pěstování tradičních i minoritních 
plodin a na chov ovcí a prasat. Svojí rostlinnou produkcí zvládne pokrýt asi 15 % 
celkové spotřeby firmy PROBIO pro výrobu svých bioproduktů. Od roku 2018 
je jako jedna ze dvou českých farem akreditována Ministerstvem zemědělství 
jako demonstrační farma pro ekologické zemědělství. Jako taková má kromě 
samotné produkce také za cíl vzdělávat zemědělce, testovat odrůdy i nové tech-
nologie a být motorem rozvoje inovací pro ekologické zemědělství.

Farma VH Agroton disponuje zejména provozním zázemím, které přebrala 
od  bývalého zemědělského družstva – jsou to především dílna, sklady mech-
anizace, osiv a zrnin. V  rámci projektu, který byl zrealizován v roce 2015, zde 
proběhla rekonstrukce i celková modernizace vnitřních instalací a vybavení 
vepřína, která vytvořila podmínky pro volné ustájení prasat. Sklad sena a krmiv 
byl také zrekonstruován v roce 2015. V roce 2017 byla přestavěna bývalá váha 
na kanceláře a zasedací místnost. 



PRODUKCE KVALITNÍCH BIOSUROVIN A BIOMASA
Na farmě se pěstuje celá řada tradičních zrnin (pšenice, ječmen, oves…) 
i minoritních plodin jako je špalda, dvouzrnka, červená pšenice, pohanka, čirok 
a další. Osmiletý osevní postup byl uzpůsoben místním podmínkám a vyvažuje 
pěstování hlavních plodin, meziplodin a začlenil také dvouroční pěstování 
vojtěšky. Vedle rostlinné produkce se farma zabývá také chovem zvířat, konk-
rétně prasat na výkrm (s kapacitou 400-500 ks/rok) a ovcí na výpas areálu.

VZDĚLÁVÁNÍ EKOZEMĚDĚLCŮ, VÝZKUM, INOVACE V EKOZEMĚDĚLSTVÍ
Od roku 2018 je farma akreditována Ministerstvem zemědělství jako demon-
strační farma ekologického zemědělství. Jako taková pravidelně organizuje 
polní a konzultační dny pro zemědělce zaměřené například na prevenci eroze, 
pěstování speciálních plodin a meziplodin. Dále se v rámci projektů věnuje 
zkoušení a doporučování odrůd a testování inovativních technologií. Nově 
se  zde bude také realizován rozsáhlý evropský projekt ECOBREED zaměřený 
na pěstování minoritních plodin. Česká ornitologická společnost zde již několik 
let provádí monitoring ptáků – jejich druhovou pestrost a vyskytované množství.

V rámci svých projektů farma spolupracuje s Výzkumným ústavem rostlinné 
výroby Praha, s Výzkumným ústavem zemědělské techniky Praha, s Ústředním 
kontrolním a  zkušebním ústavem zemědělským Brno a s Bioinstitutem 
Olomouc. Další spolupráce probíhá s VÚKROM – Zemědělským výzkumným 
ústavem v Kroměříži, s Mendelovou univerzitou v Brně a Jihočeskou univerzitou 
v Českých Budějovicích.



sPolek veselá bioFarma (vbF)

Rok založení: 2014
Právní forma: zapsaný spolek
Počet členů: 13
Počet zaměstnanců: 1 (+externí lektoři a dobrovolníci)
Pozemky: 2,7 ha (v pronájmu)
BIO certifikace: ANO

Nevládní nezisková organizace Veselá biofarma z.s. je registrována jako spolek, 
který je organizačně i finančně nezávislý na firmě VH Agroton, s.r.o. Tato malá 
biofarma je zaměřena na širokou veřejnost a jejím cílem je vzdělávat společnost 
k odpovědnější spotřebě, vztahu k zemědělství a ochraně přírody. Jako prak-
tický příklad pro naplnění tohoto cíle je zvoleno ekologické zemědělství, které 
je tradičním multifunkčním modelem hospodářské činnosti člověka, zajišťujícím 
jeho plnohodnotnou výživu lidí bez negativních vlivů na své okolí.

Své aktivity Spolek financuje z grantů, dotací, z darů od členů nebo příznivců 
spolku a hlavně dobrovolnickou prací. Hlavními donory jsou t. č. Minister-
stvo zemědělství a  Jihomoravský kraj. Pro své aktivity má Veselá Biofarma 
v pronájmu bývalou administrativní budovu družstva, ve které má k dispozici 
zázemí pro pořádání seminářů (zasedací místnost pro cca 45 lidí). 



PRODUKCE OVOCE, ZELENINY A BYLINEK
Veselá Biofarma obhospodařuje necelé tři hektary zahrad, sadu, vinohradu 
a pastvin, které slouží jako ukázka různorodé produkce v ekologickém režimu. 
Tyto pozemky slouží také jako prostor pro praktickou část vzdělávacích 
programů, které spolek realizuje především pro děti a mládež. Produkty, které 
se na pozemcích sklidí, dále slouží pro výukové programy zaměřené na modelové 
zpracování biosurovin a ukázkové vaření. Úroda z těchto pozemků je určena 
pro různé propagační BIO akce, pro členy spolku a slouží také jako ochutnávka 
pro četné návštěvníky farmy.

VZDĚLÁVÁNÍ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI V OBLASTI UDRŽITELNÉ PRODUKCE 
POTRAVIN A ODPOVĚDNÉ SPOTŘEBY
Hlavní aktivity Veselé biofarmy jsou zaměřené zejména na propagaci ekolog-
ického zemědělství mezi spotřebiteli a dětmi a mládeží (od MŠ až po VŠ). Veselá 
biofarma organizuje Dny otevřených dveří na ekofarmě s tematickými stanovišti 
jako např. Ekologické zemědělství a biodiverzita, Třídění odpadu a kompostování, 
Ornitologie a zemědělství, Byliny v přírodě, na farmě a v kuchyni, atd. Veselá 
biofarma, z.s. provozuje pokusné a ukázkové pozemky, výuková stanoviště, 
zajišťuje modelové zpracování biosurovin a ukázkové vaření, ochutnávky pro 
účastníky akcí a poskytuje přednáškový sál. Vzdělávací programy se  realizují 
za podpory externě najatých lektorů.

Každý rok navštíví Veselou biofarmu několik set návštěvníků - zemědělci, potra-
vináři, úředníci státní správy a samosprávy, spotřebitelé, firmy, přátelé biozah-
rady a ekologického vinařství, návštěvníci kursů a školení, účastníci brigád, 
rodiny s dětmi, školy (od mateřských až po VŠ), děti v rámci prázdninových 
aktivit, zahraniční i tuzemské exkurze, členové spolku, jejich rodiny a známí 
formou agroturistiky.



lidé



inG. martin Hutař
hlavním povoláním manažer v obchodní společnosti PROBIO, zde agronom. Je poradcem 
a odborníkem na ekologické pěstování na orné půdě a ekologické potravinářství. Věnuje 
se propagaci a osvětě biopotravin, je mediálně známý. Koordinuje rozvojové projekty EZ 
v Moldavsku. Aktivně se podílí na projektech ve vazbě EZ na ochranu životního prostředí, 
zejména na ochranu ptáků. Řídí investiční dotační projekty firem.

inG. jiří urban
má dlouholeté zkušenosti v práci s veřejností a propagací EZ a biopotravin v ČR i v zahraničí. 
Vedl projekty EU (mj. vytvoření sítě ekologických informačních center v ČR), je bývalým 
předsedou svazu PRO-BIO a ředitel Bioinstitutu, pracoval v zahraničí pro  výzkumný 
ústav EZ FiBL a na MZe jako náměstek ministra zemědělství. Nyní je státním úředníkem 
v zemědělském kontrolním ústavu. Je také autorem učebnic o ekologickém zemědělství 
a mnoha publikací a výukových materiálů. Má zkušenosti se zaváděním výuky ekolog-
ického zemědělství do škol v rámci EVVO.

inG. tomáŠ mitáČek 
je dlouholetým poradcem v oboru léčivých a aromatických rostlin a jejich pěstování 
a  zpracování v podmínkách EZ. Pracoval v projektech Bioinstitutu v ČR i v zahraničí. 
Je  bývalým ředitelem firmy Sluneční brána Čejkovice (nyní Sonnentor). Je autorem 
publikace o léčivých rostlinách v EZ.



inG. jarmila urbanová
(koordinátorka a pracovnice spolku)
absolventka zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, pracovala v zemědělském 
výzkumu a jako koordinátor vzdělávacích projektů zaměřených na výuku cizích jazyků. 
Věnuje se zdravé výživě a využívání léčivých rostlin. Dlouhodobě propaguje ochranu 
přírody, biozahradu a biopotraviny. Ve Velkých Hostěrádkách pečuje o Selskou biozah-
radu, o zpracování produkce, zajišťuje exkurze a realizuje vzdělávací projekty.

inG. Petr trávníČek
je poradcem v ekologickém zemědělství, farmář a expert na výkup surovin z EZ. Podílel 
se na projektech FiBL a Bioinstitutu v ČR. Pracoval jako manažer PRO-BIO Svazu ekolog-
ických zemědělců. Je spoluzakladatelem České technologické platformy pro EZ. Věnuje se 
výrobě bioosiv, doporučování odrůd pro EZ a ekologickému chovu ovcí.  Podílí se na řadě 
výzkumných projektů.

inG. karel matěj
pracuje jako obchodní manažer firmy PRO-BIO. Na farmě se stará především o ovocné 
stromy – výchovný řez a biologickou ochranu stromů.



inG. arcH. mojmír koPeckÝ 
architekt, majitel malé zemědělské usedlosti, včelař. Na VBF se jako dobrovolník věnuje 
pěstování polních plodin a vinohradu.

inG. jiří bureŠ
učitel angličtiny, tlumočník, spotřebitel bioproduktů a organizátor odbytových aktivit 
v Brně. Zástupce spotřebitelů, organizuje přímý odběr bioprodukce do Brna, na VBF 
se věnuje pěstování zeleniny a dalších plodin.

inG. micHael vrána
(do konce roku 2018)
absolvent agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, obor Agroekologie, koor-
dinátor projektů VH Agroton, realizátor projektu Demonstrační farma.



vznik centra
Pro ekoloGické zemědělství
a Plán rozvoje 2019-2029
ProFesionalizace, rozŠíření, ProPojení



Centrum pro
ekologiCké
zemědělství

Centrum, jako nová – vyšší úroveň dosavadní organizace práce, vznikne propo-
jením stávajících a nových subjektů působících v areálu farmy v jeden funkční 
celek. Jednotlivé subjekty Centra budou nadále pracovat na projektovém prin-
cipu. Tyto projekty budou rozděleny tematicky, budou samostatně řízeny i finan-
covány, ale bude mezi nimi propojení a spolupráce. 



sPolek veselá bioFarma
Péče o Selskou biozahradu: zelenina, bylinky, 
vinohrad, sad, ukázkové plochy a plodiny.
Realizace projektu Ekozemědělci přírodě ve Velkých 
Hostěrádkách: krajinotvorba, ornitologie,
biodiverzita, staré odrůdy, atd.
Vzdělávání dětí, mládeže a spotřebitelů - 
na principech EZ a EVVO (environmentální vzdělávání, 
výchova a osvěta).
Provoz vzdělávacího a informačního centra 
na ekofarmě.

demonstraČní Farma
Provozování funkčního ekologického podniku 
s vazbou rostlinné i živočišné produkce.
Vzdělávání zemědělců se zaměřením na ekolog-
ickou produkci na orné půdě: osevní postupy, odplev-
elování, meziplodiny, zelené hnojení, využívání 
organického hnojení, protierozní ochrana.
Výzkumné a demonstrační pokusy: registrace odrůd, 
doporučování odrůd, výživa rostlin v EZ, zkoušení 
speciální mechanizace, čištění a dosoušení surovin.

PR, společný distribuční kanál pro bioprodukty, 
společné aktivity

PodnikatelskÝ inkubátor
Podpora začínajících podnikatelů v sektoru: zázemí 
pro podnikání - základní infrastruktura, společná 
administrativa, finanční granty.
Produkce bio potravin a jejich další zpracování 
na farmě.
Společný marketingový kanál a komunita zájemců 
a podporovatelů.
Založení skupiny KPZ (komunitou podporované 
zemědělství) pro společný odbyt produktů.

nový subjekt



co Přinese HlubŠí ProPojení 
jednotlivÝcH subjektŮ v rámci 
jednoHo centra Pro ekoloGické 
zemědělství?

1. ucelenÝ obraz multiFunkČníHo modelu zemědělství
Demonstrace a propagace ekologického zemědělství ve své komplexnosti
– integrace jeho ekonomického, sociálního a ekologického rozměru.

2. komPlementarita aktivit
Možnost propojení vzdělávacích aktivit v oblasti udržitelného hospodaření s aktivi-
tami skutečné farmy = propojení teorie a praxe.
Produkce primárních surovin, jejich zpracování v kvalitní bio výrobky a konzumace 
přímo na farmě (restaurace v rámci školícího centra) = demonstrace konceptu „from 
field to fork“.
Koncentrace různých aktivit v oblasti ekologického zemědělství na jednom místě 
= vznik prostoru pro setkávání a spolupráci lidí se stejným zájmem.

3. sdílené zázemí a lidské zdroje
Vzdělávací centrum, ubytovací kapacity, infrastruktura a vybavení budou využívány 
různými subjekty – rychlejší návratnost investice.
Spolupráce ve využívání služeb, zaměstnanců, brigádníků a dobrovolníků mezi 
subjekty.



Plán rozvoje centra
Pro ekoloGické zemědělství
v letecH 2019-2029



cíl 1. demonstraČní Farma se stane vedoucím HráČem na Poli 
inovací v ekoloGickém zemědělství a obnovy krajiny

Přestože se EZ v České republice rozvíjí bezmála 30 let, stále není dostatek úspěšných 
ekofarem s ornou půdou (dosud převažují pastviny a travní porosty). Ekofarmy 
s ornou půdou, které jsou schopné za účasti poradců prezentovat moderní pěstební 
postupy, chybí úplně.

Naším cílem je stát se farmou, která vede praktický zemědělský výzkum a testování 
různých krajinných opatření relevantních pro české (ekologické) zemědělství. K tomu 
je třeba zintenzivnit a prohloubit činnost již existující demonstrační farmy. Speciálně 
zaměřené projekty se budou nadále věnovat rozvoji inovací v ekologickém zeměděl-
ství a hledání cest, jak zemědělské aktivity přizpůsobit přirozenému fungování míst-
ních ekosystémů. 

Hlavní milníky

DO ROKU 2024
Vytvoření profesionálního týmu na koordinaci vzdělávacích a výzkumných aktivit.
Dokončení hlavních krajinných úprav (protierozní opatření, voda v krajině).

DO ROKU 2029
Instalace malé modelové bioplynové stanice.
Instalace zařízení na jímání vody (využívání dešťových vod v areálu).
Vybudování profesionální kompostárny.

cíl 2. ProFesionalizace vzdělávací Činnosti sPolku a 
demonstraČní Farmy

Vzdělávání zemědělců i veřejnosti přímo na farmě je ve většině západních zemí 
již běžnou praxí. V České republice jsme v tomto ohledu stále na začátku. Chybí 
především ucelená vzdělávací koncepce pro různé cílové skupiny.

Naším cílem je vysoká kvalita vzdělávacích programů. Společně s odborníky 
se chceme zabývat vývojem pedagogiky na farmě pro různé cílové skupiny. Součástí 
profesionalizace bude také vytvoření stabilní sítě lektorů a zemědělských poradců, 
kteří se budou podílet na realizaci vzdělávacích aktivit. Zároveň na farmě chceme pro 
vzdělávací aktivity vytvořit odpovídající zázemí a infrastrukturu, včetně profesionálně 
vybavených učeben, ubytovacích a stravovacích kapacit pro vícedenní semináře 
a stáže.

Hlavní milníky

DO ROKU 2024
Vytvoření profesionálního týmu na koordinaci vzdělávacích aktivit.
Rekonstrukce Školícího centra (1. etapa).
Výstavba zpracovny bio produkce.
Výstavba letní výukové kuchyně.
Vytvoření interaktivního vzdělávacího okruhu (1. etapa).

DO ROKU 2029
Dokončení školícího centra s ubytovací kapacitou a jídelnou.
Dokončení interaktivního vzdělávacího okruhu.
Vytvoření naučného okruhu katastrem.



cíl 3. vznik PodnikatelskéHo inkubátoru

Přibývá mladých lidí, kteří se chtějí angažovat v ekologickém zemědělství a kteří mají 
chuť vyměnit život ve městě za smysluplnou aktivitu na venkově. Těmto lidem však 
chybí počáteční investice, přístup k půdě a také potřebné know-how.

Dalším naším rozvojovým cílem je proto vybudovat prostor pro začínající podnikatele 
v sektoru ekologického zemědělství a dalšího zpracování bio produktů. Jsme otevřeni 
různým formám spolupráce a podnikání (komunitou podporované zemědělství, 
sociální podnikání, Camphill atd.). Zájemcům bychom rádi nabídli zemědělskou půdu 
za zvýhodněný nájem a zázemí pro jejich podnikání. Pro uskutečnění tohoto plánu 
je zapotřebí upravit část areálu pro potřeby této cílové skupiny a vytvořit komplexní 
program (coaching, granty) na podporu jejich záměru.

Členové spolku Veselá biofarma jsou dlouhá léta aktivní v zapojování dospělých 
mentálně postižených spoluobčanů do běžného pracovního života, konkrétně 
do práce v zemědělství. Podíleli se na vzniku Camphillu v Českých Kopistech, který 
podporují a spolupracují s ním. V současné době nazrál čas, aby podobný projet vzni-
knul i na Moravě – konkrétně ve Velkých Hostěrádkách. Probíhají jednání s nositeli 
této myšlenky. Farma by v rámci „podnikatelského inkubátoru“ dala prostor ke vzniku 
chráněného bydlení a pro pracovní zapojení klientů do ekologického pěstování 
(zejména bylin, ovoce, révy a zeleniny).

Hlavní milníky

DO ROKU 2024
Vytvoření profesionálního týmu
Zpřístupnění nevyužívané zemědělské půdy
Vytvoření zázemí pro chov zvířat

DO ROKU 2029
Vytvoření zázemí a infrastruktury pro podnikatele (kanceláře, prostory pro zpra-
cování, atd.).
Výstavba prostor pro zpracovny, dílny, atd.



cíl 4. centrum Pro ekoloGické zemědělství je ProPojeno s 
dalŠími institucemi a Projekty na celostátní, reGionální i komu-
nitní Úrovni

Jako celek budeme více spolupracovat se zájmovými skupinami ekozemědělců 
(např. se svazem PRO-BIO), Bioinstitutem, Českou technologickou platformou 
pro ekologické zemědělství a výzkumnými i spolkovými organizacemi. Půjde zejména 
o společné projekty, synergii a zabránění duplicitám.

Spolupráci chceme také rozšířit s aktéry na regionální úrovni - funguje zde Místní 
akční skupina Hustopečsko, se kterou je třeba spolupráci formalizovat i s ohledem 
na možné společné financování neziskových aktivit. Počítá se také s větším zapo-
jením místní komunity.

Hlavní milníky

DO ROKU 2024
Zpracování společného regionálního projektu s MAS Hustopečsko a s obcí Velké 
Hostěrádky.
Přesun hlavních svazových aktivit PRO-BIO RC jižní Morava do Centra.
Užší spolupráce s ekologickými vinaři (propagace ekologického pěstování a biovína).
Zahájení ekologické výchovy pro místní školu (v Kloboukách) v Centru.

DO ROKU 2029
Zvýšení zaměstnanosti obyvatel z obce (regionu) v Centru a v paralelních projektech 
inkubátoru.

cíl 5. centrum Pro ekoloGické zemědělství je inteGrovanÝm 
celkem se silnou advokacií na Poli udržitelnéHo zemědělství

České republice chybí uchopitelná vize udržitelného zemědělství. Převládá 
zde  skepse. Chceme proto prezentovat pozitivní a konkrétní případ inovativního 
projektu a podílet se tak na veřejné diskusi o budoucnosti českého zemědělství.

Vedle profesionalizace činnosti jednotlivých subjektů je naším cílem budovat integ-
ritu směřování celého Centra, které je čitelné i pro okolní svět. K naplnění tohoto 
cíle je klíčová vysoká míra koordinace aktivit, které se vzájemně doplňují a posilují. 
Propagovat chceme nejen Centrum jako takové, ale především hodnoty a vizi, kterou 
ztělesňuje.  K tomu bude sloužit profesionální PR strategie a advokační činnost 
na celostátní i mezinárodní úrovni.

Hlavní milníky

DO ROKU 2024
Vytvoření PR strategie Centra



rozvoj areálu
a zázemí



Farma dnes

seník a sklad
rekonstruováno 2016 
(3.500.000 Kč)

Posklizňová linka
rekonstruováno 2014 
(3.500.000 Kč)

Původní kravín
nelze rekonstruovat

sklad senáže
původní

vepřín
rekonstrukce 2016 
(2.600.000 Kč)

1/ dílny a sociální zařízení
pro personál VH Agroton
2/ sušárna bylinek
původníkanceláře vH agroton 

rekonstruováno 2017 
(600.000 Kč)

zázemí veselé 
biofarmy
původní, minimální 
úpravy

bývalý kravín
původní

sklad krmiv
původní

stáj pro ovce
původní



vize 2029

ubytovací kapacity a 
jídelna školícího centra
Ubytování pro účastníky 
kurzů a návštěvníky s 
možností stravování. En-
ergetická soběstačnost, 
využívání odpadních vod. interaktivní vzdělávací 

prvky
Dětská zoo, historické 
zemědělské stroje, trak-
tor- trenažér, praktická 
demonstrace principů 
EZ

venkovní výběh
pro prasata
Ukázka welfare
hospodářských zvířat

kompostárna
Kompostuje veškeré 
organické materiály z 
farmy i z komunálního 
odpadu pro potřeby 
farmy (kapacita 1500 
t/rok)

univerzální hala pro 
inkubátor (400 m²)
Univerzální prostor. 
Úpravy interiéru dle 
podnikatelských 
záměrů.

Hlavní budova
inkubátoru
Kanceláře a komunitní 
prostor inkubátoru. 
Univerzální hala dle 
podnikatelských 
záměrů.

vH agroton / demofarma

veselá biofarma

Podnikatelský inkubátor

vize 2024

stáj pro drobné
zvířectvo  (120 m²)

zpracovna rostlinných
a masných produktů
Praktická učebna pro 
vzdělávací programy 
Veselé biofarmy a 
potřeby inkubátoru.

Školící centrum
Učebna pro výuku 
programů Veselé 
biofarmy se sociálním 
zařízením. Energetická 
soběstačnost, využívání 
odpadních vod.

interaktivní vzdělávací 
okruh 
Interaktivní naučná stezka 
areálem s tematickými 
stanovišti

letní výuková 
kuchyně
Prostor pro praktické 
vzdělávací programy 
Veselé biofarmy

vodní nádrž
Záchyt dešťové 
vody ze střech
a komunikací

vodní nádrž s mokřadem 
Mokřady pro udržení vody 
v krajině nad farmou a pro 
zvyšování biodiverzity

vH agroton / demofarma

veselá biofarma

Podnikatelský inkubátor



Plán
investic



demonstraČní Farma                                                                                

2019-2023                                                                                
Vodní nádrž 1 
Vodní nádrž 2 s mokřadem 
Instalace systému na jímání vody
(využívání dešťových vod v areálu) 
 
2024-2028 
Venkovní výběh pro prasata 
Stavba kompostárny 

Celkem 

rekonstrukce budov
a ÚPravy areálu

veselá bioFarma                                                                                

2019-2023
Rekonstrukce a vybavení budovy
pro Školící centrum
Stavba zpracovny rostlinných
a masných produktů (praktická učebna)
Rekonstrukce budovy
pro letní výukovou kuchyni
Interaktivní vzdělávací okruh (1.etp)

2024-2028
Rozšíření Školícího centra
o ubytovací a stravovací kapacity
Interaktivní vzdělávací okruh (2.etp)

Celkem

 kč   

850.000                                                                               
150.000
250.000
450.000

 

3.420.000
620.000

2.800.000

4.270.000

kč

5.700.000
2.200.000

3.000.000

200.000

300.000

15.200.000
14.000.000

1.200.000

20.900.000

PodnikatelskÝ inkubátor                                                                     

2019-2023
Rekonstrukce stáje pro drobné
zvířectvo a oprava ohrad

2024-2028
Stavba univerzální haly pro inkubátor
Rekonstrukce budovy
pro Hlavní centrum inkubátoru

Celkem

kč

500.000
500.000 

9.100.000
6.300.000
2.800.000

9.600.000



demonstraČní Farma                                                                                

2024-2028
Malá modelová bioplynová stanice
Vybavení kompostárny
Fotovoltaické panely

Celkem

sPeciální vybavení
a mecHanizace

veselá bioFarma                                                                                

2019-2023
Univerzální dodávkový
automobil a přívěsný vozík
Univerzální malotraktor s nářadím
a doplňující mechanizací
Vybavení pro skladování
a zpracování surovin
Vybavení letní kuchyně

Celkem

kč 

8.600.000
3.500.000
3.600.000
1.500.000

8.600.000

kč

2.110.000
1.000.000

180.000

750.000

180.000

2.110.000

PodnikatelskÝ inkubátor                                                                     



demonstraČní Farma                                                                                

2024-2028
Protierozní opatření a opatření
na zadržování vod
 v krajině (2 - 20 ha)

investice mimo
areál Farmy

veselá bioFarma                                                                                

2024-2028
Naučný okruh zemědělskou
krajinou (4-5 km)

kč

300.000 -1.000.000

kč

100.000 – 800.000

PodnikatelskÝ inkubátor                                                                     

2024-2028
Infrastruktura pro pěstování
zeleniny / založení
zahradnictví (1 – 20 ha)

Založení sadů ovocných
stromů / jedlých lesů /
agrolesnictví

kč

Dle podnikatelského 
záměru

Dle podnikatelského 
záměru



demonstraČní Farma                                                                                

2019-2023                                                                                
Manažer demonstrační farmy 
 
2024-2028 
Manažer demonstrační farmy
Projektový manažer inovací
v ekologickém zemědělství
a vzdělávání zemědělců 

Personální
zajiŠtění

veselá bioFarma                                                                                

2019-2023
Hlavní koordinátor školícího centra

2024-2028
Hlavní koordinátor školícího centra
Projektový manažer výukových
programů pro školy
Výkonný pracovník (zahradník)

kč   

750.000                                                                               
750.000

 
1.350.000

750.000
600.000

kč

750.000
750.000

1.850.000
750.000
600.000

500.000

PodnikatelskÝ inkubátor                                                                     

2019-2023

2024-2028
Koordinátor podnikatelského
inkubátoru

kč

750.000
750.000



Veselá biofarma, z.s.,
Velké Hostěrádky 224, 691 74
www.veselabiofarma.cz
urbanova@veselabiofarma.cz
+420 603 589 845
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Materiál je součástí projektu, který je spolufinancován Ministerstvem zemědělství






