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Bernardinum, s.r.o.

Ministerstvo zemědělství: www.eagri.cz/prv   
Státní zemědělský intervenční fond: 
www.szif.cz/cs/venkov 

Využití finanční podpory v rámci Programu 
rozvoje venkova 2014–2020

Název projektu: Lesní technika 
Operace: 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hos-
podářství
Číslo projektu: 16/003/0861a/231/000726
V rámci realizace projektu byl pořízen klanicový vyvážecí 
vlek. Vlek je používán na vyvážení dříví z porostu. Jedná 
se o technologii, která je šetrná k lesnímu prostředí.

Název projektu: Lesnický traktor s lesnickou nástav-
bou a lanovým navijákem 
Operace: 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje 
Číslo projektu: 18/004/19210/564/139/003298 
V rámci realizace projektu byl zakoupen traktor s lesnic-
kou nástavbou a navijákem k práci v lese. Dotace byla 
získána prostřednictvím Místní akční skupiny Brána 
Brněnska, z.s.



Bernardinum, s.r.o.

Bernardinum, s.r.o. obhospodařuje lesní pozemky, 
stavby a zařízení pro lesní hospodaření ve vlastnictví 
Cisterciáckého opatství Vyšší Brod a Cisterciáckého 
opatství Porta coeli v Předklášteří. Středisko Porta 
coeli zajišťuje správu majetku včetně areálu kláštera 
a také provoz Klášterní kavárny. 

Zajišťují štípání a prodej palivového dřeva, rozvoz dříví 
traktorovou vyvážečkou, zemědělskou činnost, služby 
v lesnictví (přibližování a vyvážení dříví), výkon mysli-
vosti, poplatkové lovy a obnovu a rekonstrukci zaned-
baných sadů v okolí kláštera Porta coeli.

Produkty
V Klášterní kavárně mají praženou kávu, koláče, jemné 
pečivo, zákusky, klášterní marmelády, sirupy a mošty, 
klášterní pivo, řemeslný cider, produkty klášterů Vyšší 
Brod, Nový Dvůr, Sept-Fons a Barroux v Provence apod.

Ondřej Schulz, 
ondrej.schulz@bernardinum.cz
www.bernardinum.cz
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Ekofarma Nelepeč

Ministerstvo zemědělství: www.eagri.cz/prv   
Státní zemědělský intervenční fond: 
www.szif.cz/cs/venkov 

Využití finanční podpory v rámci Programu 
rozvoje venkova 2014–2020

Název projektu: Rozvoj rodinné farmy v Nelepči
Operace:  6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
Číslo projektu: 17/004/06110/564/000444
V rámci realizace projektu došlo k převzetí rodinné 
ekofarmy od matky žadatelky, vybudování a vybavení 
faremní mlékárny, čímž se postupně zajistí úplná ne-
závislost na odběratelské mlékárně. Byl zakoupen také 
tandemový návěs k zefektivnění činností na farmě.

Název projektu: Stranový dvourotorový shrnovač píce
Operace: 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje
Číslo projektu: 18/001/19210/564/185/000030
Byl zakoupen stranový dvourotorový shrnovač píce 
pro zajištění výroby vlastních krmiv. Dotace byla 
získána prostřednictvím Místní akční skupiny Brána 
Vysočiny, z.s.



Ekofarma Nelepeč

Rodinná farma hospodaří v režimu ekologického ze-
mědělství. Chovají dojnice českého strakatého skotu 
a zaměřují se  na produkci mléka a jeho zpracování 
ve vlastní faremní mlékárně. K výrobě kvalitních re-
gionálních mléčných výrobků přistupují s respektem 
ke všem vstupním surovinám a kladou velký důraz na 
tradiční postupy a zachování čistých přírodních chutí.

Produkty
Mléčné výrobky vyrábějí z plnotučného čerstvě nado-
jeného mléka, šetrně pasterizovaného, díky čemuž si 
mléko zachová minerály, vitamíny a rozpustný váp-
ník. Čerstvé sýry jsou vyrobeny tradiční metodou od-
dělením syrovátky od sýrového zrna a dozrávání ve 
formách. Dále vyrábějí sýr na gril, plnotučné jogurty, 
ovocné jogurtové nápoje, plnotučný tvaroh či tvaro-
hové dezerty.
                

Ing. Veronika Kropáčková, 
veronika.krop@seznam.cz
www.farmanelepec.cz
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Farma Podal

Ministerstvo zemědělství: www.eagri.cz/prv   
Státní zemědělský intervenční fond: 
www.szif.cz/cs/venkov 

Využití finanční podpory v rámci Programu 
rozvoje venkova 2014–2020

Název projektu: Přístavba stávajícího hospodářského 
objektu pro skladování zeleniny a brambor – farma 
Podal, Drásov 
Operace:  4.1.1 Investice do zemědělských podniků 
Číslo projektu:  16/003/0411g/564/003589 
V souvislosti s neustále rostoucí poptávkou po pro-
duktech farmy jsou navyšovány pěstební plochy 
a tím i produkce. Proto bylo třeba rozšířit i stávající zá-
zemí farmy o nové prostory pro skladování a základní 
úpravu pěstovaných komodit. V roce 2016 bylo získá-
no stavební povolení na přístavbu stávajících hospo-
dářských objektů. Zároveň bylo zažádáno o podporu 
z Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 
v rámci opatření 4.1.1 Investice do zemědělských pod-
niků. V rámci stavebních výdajů tedy byl vybudován 
sklad pro zeleninu a brambory, součástí projektu byla 
i nová třídící linka. 



Farma Podal

Činnost rodinné farmy byla obnovena v roce 1992 
poté, co byla v 50. letech 20. století nedobrovolně 
přerušena komunistickým režimem. Hospodaření se 
v rodině datuje nejméně od roku 1654, jak dokládají 
nejstarší dochované kroniky. 

Při obnovování statku se v roce 1994 zaměřili přede-
vším na pěstování česneku, který se časem stal stěžej-
ní plodinou. Produkci dělají s láskou a poctivostí, aby 
zákazníci dostali to nejlepší v příjemném a upraveném 
prostředí. 

Produkty
Podalovi pěstují výhradně české odrůdy česneku, nej-
lépe splňující očekávání konzumentů hlavně z hlediska 
chuti. V sortimentu jsou české paličáky Vekan, Bjetin, 
Havel, Dukát a Topaz. Dále pěstují cibuli, brambory, 
zelí bílé i červené (na objednání i krouhané), vodní me-
louny, dýně apod. Všechny komodity lze zakoupit pří-
mo na farmě v Drásově, blízko Brna.  
                
Ing. Jaroslav Podal, 
podalj@gmail.com
www.podal.cz 
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MANEO Agro s.r.o.

Ministerstvo zemědělství: www.eagri.cz/prv   
Státní zemědělský intervenční fond: 
www.szif.cz/cs/venkov 

Využití finanční podpory v rámci Programu 
rozvoje venkova 2014–2020

Název projektu: Jízdárna Maršov 
Operace: 6.4.2 Podpora agroturistiky
Číslo projektu: 17/004/0642a/564/000085
V rámci projektu byla zbudována jízdárna, která slouží 
pro výcvik a práci se starokladrubskými koňmi, popř. 
služby klientům. Jízdárna má rozměr 25 x 50 m a je na 
velmi profesionální úrovni se závlahovým systémem, 
kvalitním pískem a geotextilií.

Název projektu: Pořízení samosběracího vozu pro 
živočišnou výrobu
Operace: 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje
Číslo projektu: 18/001/19210/564/185/000024/001
Byl zakoupen samosběrací vůz pro efektivní proces kr-
mení z vlastních zdrojů. Dotace byla získána prostřed-
nictvím Místní akční skupiny Brána Vysočiny, z.s. 



MANEO Agro s.r.o.

Společnost MANEO AGRO s.r.o., působí v oblasti chovu 
starokladrubských vraníků. Motivací pro výběr toho-
to plemene byla ušlechtilost starokladrubských koní 
a hrdost, že v Čechách bylo vyšlechtěno takto kvalitní 
plemeno s dlouhou historií, které chtějí propagovat, 
a poukázat tak na jedinečnost kladrubského koně.

Produkty
Chovatelé mají k dispozici plemenné hřebce a velmi 
kvalitní klisny, jejich chov se pyšní prvotřídním potom-
stvem. Hříbata dosahují často nejvyššího ohodnocení 
u výkonnostních zkoušek. Tomuto předchází náročný 
výcvik, který je snažší díky dobrým podmínkám k práci 
a chovu.

Ing. Gabriela Ošťádalová, 
g.ostadalova@maneo.cz
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Náčelník Cider, s.r.o.

Ministerstvo zemědělství: www.eagri.cz/prv   
Státní zemědělský intervenční fond: 
www.szif.cz/cs/venkov 

Využití finanční podpory v rámci Programu 
rozvoje venkova 2014–2020

Název projektu: Technologické vybavení
Operace: 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje
Číslo projektu: 19/006/19210/564/139/002404
V rámci realizace projektu byly zakoupeny technolo-
gie na zkvalitnění výroby cideru a zvýšení jeho kvality. 
Myčka lahví je schopna mýt zálohovatelné lahve, což 
zákaznící velmi oceňují. Dále bylo pořízeno lahvovací 
zařízení, poloautomatické vybavení, které dokáže na-
plnit čtyři lahve najednou. Dotace byla získána pro-
střednictvím Místní akční skupiny Brána Brněnska, z.s. 



Náčelník Cider, s.r.o.

Firma byla založena v roce 2018, sídlí na statku v obci 
Kaly. Ke statku patří i sady, čímž je zajištěn vlastní 
zdroj základních surovin (jablka). Tento přístup odpo-
vídá strategii žadatelů, jejichž prioritou je lokálnost, 
co se týká zdrojů, tak i odbytu. Výroba probíhá řeme-
slnou cestou, což pro majitele firmy znamená mít pod 
kontrolou vše důležité – od květu jabloní až po finální 
stočení do lahví a distribuci. Současně se snaží, aby 
jejich činnost byla šetrná vůči přírodě a neměla na ni 
negativní dopad.

Produkty
V současné době Náčelník Cider vyrábí jeden druh ci-
deru, který mají v plánu časem doplnit o další – chme-
lený. V plánu do budoucna je i výroba limonád, které by 
nebyly uměle doslazené, dochucované nebo obarvené.

Drahoš Šikola, 
+420 724 769 561, 
info@nacelnikcider.cz, www.nacelnikcider.cz
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Pivovar Tišnov s.r.o.

Ministerstvo zemědělství: www.eagri.cz/prv   
Státní zemědělský intervenční fond: 
www.szif.cz/cs/venkov 

Využití finanční podpory v rámci Programu 
rozvoje venkova 2014–2020

Název projektu: Nákup a instalace vybavení na roz-
šírení kapacity pivovaru
Operace: 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje
Číslo projektu: 18/001/19210/564/185/000027
V rámci rozšíření výroby piva byly zakoupeny techno-
logie pro výrobu piva: tři prostorově chlazené 40 hl 
ležácké tanky, jeden 10 hl cylindrokónický tank pro vý-
robu svrchně kvašených piv (pšeničná piva, APA, IPA) 
a dvě 20 hl duplexní spilky. Dotace byla získána pro-
střednictvím Místní akční skupiny Brána Vysočiny, z.s.



Pivovar Tišnov s.r.o.

V pivovaru navázali v roce 2015 po sto letech na tradi-
ci vaření piva ve městě Tišnově. Domluvit lze prohlíd-
ku pivovaru s ochutnávkou piv, zájemci o výrobu piva 
si mohou vyzkoušet práci sládka a uvařit si vlastní 
poctivé pivo.

Produkty
Vaří spodně kvašená piva 8% a 10%, světlý ležák 11% 
a 12%, tmavý ležák 12% a Baltic Porter 20%. Věnují se 
také speciálním pivům, jako polotmavý speciál 13% 
ležák, American Pale Ale 12%, India Pale Ale 14%. 
V létě vaří pšeničné svrchně kvašené pivo.

Se svými produkty již získali nejedno ocenění, zvítě-
zili například v soutěži Golden Bohemia o nejlepší pi-
vovar ČR dle mezinárodní odborné poroty.

Petr Peška, 
+420 603 342 174, 
info@pivovartisnov.cz, www.pivovartisnov.cz
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Řeznictví a uzenářství Jůza

Ministerstvo zemědělství: www.eagri.cz/prv   
Státní zemědělský intervenční fond: 
www.szif.cz/cs/venkov 

Využití finanční podpory v rámci Programu 
rozvoje venkova 2014–2020

Pan Jůza při své podnikatelské činnosti dosud nevyu-
žil žádnou podporu z PRV 2014–2020. Pokud by o ta-
kové podpoře uvažovali, připadaly by v úvahu násle-
dující operace:
4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských pro-
duktů: podpora investic do zařízení ke zpracování ze-
mědělských produktů (např. technologie ke zpracová-
ní masa apod.). 

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účast-
níky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů: 
spolupráce minimálně dvou subjektů vedoucí k vytvá-
ření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) 
a místních trhů. Mohlo by jít např. o společný prodej 
v místní prodejně či ze dvora, společnou organizaci 
přímého prodeje spotřebiteli apod.



Řeznictví a uzenářství Jůza

Rodina Jůzova se věnuje oboru již od roku 1950, kdy se 
vyučil řezníkem děda současného majitele.

V rodinném podniku v Březině u Tišnova vyrábějí tra-
diční uzenářské speciality z českého masa a přírod-
ního koření bez náhražek, uzení probíhá v klasické 
udírně, kde pomalu hoří buková polena. Do vlastních 
prodejních míst vozí čerstvé uzeniny i několikrát den-
ně, provozují také vlastní pojízdnou prodejnu. 

Produkty
Mezi jejich produkty patří maso hovězí a vepřové, tra-
diční uzenářské speciality – špekáčky, klobásy, uzená 
masa a další uzenářské výrobky. Získali ocenění Regi-
onální potravina Ministerstva zemědělství, v roce 2018 
za tlačenku a v roce 2019 za gothajský salám.

Josef Jůza, 
+420 737 586 221, juzaj@seznam.cz
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Společný odbyt

Ministerstvo zemědělství: www.eagri.cz/prv   
Státní zemědělský intervenční fond: 
www.szif.cz/cs/venkov 

Využití finanční podpory v rámci Programu 
rozvoje venkova 2014–2020

Realizátoři následujících aktivit pro svou činnost ne-
využili žádnou podporu z PRV 2014–2020. Pokud by 
o takové podpoře uvažovali, připadaly by v úvahu ná-
sledující operace:
16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů: spolupráce minimálně 
dvou subjektů při sdílení zařízení. Mohlo by jít např. 
o zpracování zemědělských produktů nebo moderni-
zaci či výstavbu skladů a výrobních prostor.

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi 
účastníky krátkých dodavatelských řetězců a míst-
ních trhů: spolupráce minimálně dvou subjektů 
k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců 
(KDŘ) a místních trhů. Mohlo by jít např. o společný 
prodej v místní prodejně či ze dvora, společnou orga-
nizaci přímého prodeje spotřebiteli apod.



Příklady odbytu

Krátké dodavatelské řetězce přivádí producenty blí-
že k zákazníkům a kladou velký důraz na regionální 
potraviny.

Tišnovská spižírna – bezobalová prodejna v Tišnově
Provozovaná spolkem Hojnost, z. s. Nabízejí biopotraviny 
a čerstvé produkty od okolních dodavatelů (např. Vařej-
kův dvůr, Aleš Hatlák aj.) a dalších biovýrobců (Rubelit 
s.r.o, Farma Amálka, Farma Brusná, Biofarma Sasov atd.).

Marie Vozdecká, vedoucí prodejny, +420 728 883 931, 
info@hojnost.org, www.tisnovskaspizirna.cz 

Maso Klouda s.r.o. / Restaurace Tišnovská rychta
Řeznictví zpracovává hovězí a vepřové maso ze zvířat od 
okolních farmářů, např. z farmy Občiny, ekofarmy Nele-
peč, ZEAS Lysice. Kuchařům z restaurace vysvětlují, jak 
zvířata u chovatelů rostou, jsou krmena i poražena. V re-
stauraci se využívá maso z řeznictví, je zde možné zakou-
pit např. i sýry z ekofarmy Nelepeč.

Zuzana Madronová, +420 602 100 443, 
zuzana.madronova@maso-klouda.cz, 
www.maso-klouda.cz  
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Marie Šebková

Ministerstvo zemědělství: www.eagri.cz/prv   
Státní zemědělský intervenční fond: 
www.szif.cz/cs/venkov 

Využití finanční podpory v rámci Programu 
rozvoje venkova 2014–2020

Název projektu: Investice do zem. podniku MAS – Marie 
Šebková
Operace: 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje
Číslo projektu: 18/001/19210/564/185/000035 
V rámci realizace projektu byly zakoupeny nesené luční 
brány a disková sekačka pro zefektivnění práce v množi-
telských porostech. Dotace byla získána prostřednic-
tvím Místní akční skupiny Brána Vysočiny, z.s.



Marie Šebková

Farma se nachází v obci Kuřimské Jestřabí, je předá-
vána z generace na generaci. Zaměřují se na rostlin-
nou výrobu a to především na produkci osiv nejvyšší 
kvality. V pěstování množitelských porostů se zaměřují 
na produkci drobnosemenných osiv pro použití v osev-
ních postupech dalších farmářů. 

Produkty
Paní Šebková produkuje osiva v nejvyšší kvalitě od-
povídající českým normám typu „C1“ a evropským 
normám kvality typu „Elita“. V současné době pěstuje 
množitelský porost jetele zvrhlého, určeného ke zkr-
mování masnému skotu jako pícnina s vysokým ob-
sahem bílkovin a dobrou nutriční hodnotou. Dalším 
množitelským porostem je svazenka, medonosná rost-
lina pro včelaře, umožňující vyšší a kvalitnější produkci 
medu. Její pěstování zlepšuje kvalitu půdy, je využívá-
na jako strnisková meziplodina, případně je vysévána 
na erozních půdách v systému „stále zelené pole“.

Marie Šebková (Marek Šebek), 
+420 731 171 601, marek.sebek@gmail.com 
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Marek Štěrba

Ministerstvo zemědělství: www.eagri.cz/prv   
Státní zemědělský intervenční fond: 
www.szif.cz/cs/venkov 

Využití finanční podpory v rámci Programu 
rozvoje venkova 2014–2020

Název projektu: Strojní vybavení 
Operace: 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci 
komunitně vedeného místního rozvoje
Číslo projektu: 20/002/19210/564/185/000029
V rámci realizace projektu byl zakoupen víceúčelový 
plošinový přívěs k zefektivní dopravy produktů (box-
palety se zeleninou, svoz balíků slámy či sena). Dříve 
k tomu byl využíván čelní nakladač. Realizací projektu 
došlo k zefektivnění prací na farmě, redukci velkého 
množství přejezdů (úspora času, úspora PHM, snížení 
nákladů) apod. Dotace byla získána prostřednictvím 
Místní akční skupiny Brána Vysočiny, z.s.



Marek Štěrba

Rodinná farma v Deblíně hospodaří již od roku 1928. 
V té době založili společné družstvo, obchodovali s obi-
lím, v Tišnově měli mlékárnu a lihovar. Znovu na nohy 
postavil deblínskou farmu pan Štěrba starší, hospodář-
ství poté převzal pan Štěrba mladší. Od roku 1992 se 
mohou pyšnit certifikátem ekologického zemědělství.

Produkty
Specialitou je pěstování červené řepy a dýně hok-
kaido, pohanky, bylinek pro produkci čajů (měsíček 
lékařský), produkce osiv trav a obilovin (jílek mnoho-
květý, jetel nachový, kostřava luční). Zeleninu a další 
produkty nakupují i od dalších ekologických farmářů, 
jejich produkty je možné zakoupit i v tzv. bedýnkách 
v rámci komunitou podporovaného zemědělství. 

Marek Štěrba, 
+420 737 610 030, 
marek.sterba@ekofarmadeblin.cz, 
www.ekofarmadeblin.cz 


