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 Metodika k provádění nařízení vlády č. 
185/2015 Sb., pro rok 2017 

Metodika k provádění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v 

rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy, a o změně některých souvisejících nařízení 

vlády, platná pro rok 2017. 

 Metodika k provádění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., pro rok 2017 (PDF, 284 

KB)  

 Nařízení vlády č. 185/2015 Sb.  

Zdroj: SZIF 

------------------------------------------------------- 
Metodika k provádění nařízení vlády  

č. 29/2016 Sb., pro rok 2017 

Metodika k provádění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v 

rámci opatření Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně 

některých souvisejících nařízení vlády, platná pro rok 2017.  

 Metodika k provádění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., pro rok 2017 (PDF, 295 

KB)  

 Nařízení vlády č. 29/2016 Sb. 

Zdroj: SZIF 

------------------------------------------------------- 

Metodika k provádění nařízení vlády             
č. 73/2015 Sb., pro rok 2017 

Metodika k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v 

oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, platná pro rok 2017. 

 Metodika k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., pro rok 2017 (PDF, 221 

KB)  

 Nařízení vlády č. 73/2015 Sb. 

Zdroj: SZIF 

-------------------------------------------------------- 

http://eagri.cz/public/web/file/527123/Metodika_zalesnovani_2017.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/527123/Metodika_zalesnovani_2017.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_narizeni-vlady-2015-185.html
http://eagri.cz/public/web/file/527118/Metodika_Leso_Envi_2017.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/527118/Metodika_Leso_Envi_2017.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_narizeni-vlady-2016-29.html
http://eagri.cz/public/web/file/527112/Metodika_N2K_2017.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/527112/Metodika_N2K_2017.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_narizeni-vlady-2015-73.html
http://eagri.cz/public/web/file/527123/Metodika_zalesnovani_2017.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/527123/Metodika_zalesnovani_2017.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/527118/Metodika_Leso_Envi_2017.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/527118/Metodika_Leso_Envi_2017.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/527112/Metodika_N2K_2017.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/527112/Metodika_N2K_2017.pdf
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Metodika k provádění nařízení vlády             
č. 72/2015 Sb., pro rok 2017 

Metodika k provádění nařízení vlády č. 72/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb 

pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, platná pro rok 2017. 

 Metodika k provádění nařízení vlády č. 72/2015 Sb., pro rok 2017 (PDF, 289 

KB)  

 Nařízení vlády č. 72/2015 Sb. 

Zdroj: SZIF 

------------------------------------------------------ 

Metodika k provádění nařízení vlády              
č. 74/2015 Sb., pro rok 2017 

Metodika k provádění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na 

opatření dobré životní podmínky zvířat, platná pro rok 2017. 

 Metodika k provádění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., pro rok 2017 (PDF, 496 

KB)  

 Nařízení vlády č. 74/2015 Sb. 

Zdroj: SZIF 

------------------------------------------------------ 

Metodika k provádění nařízení vlády                      
č. 76/2015 Sb., pro rok 2017 

Metodika k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření 

ekologické zemědělství, platná pro rok 2017. 

 Metodika k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., pro rok 2017 (PDF, 434 

KB)  

 Nařízení vlády č. 76/2015 Sb. 

Zdroj: SZIF 

------------------------------------------------------- 

http://eagri.cz/public/web/file/527107/Metodika_LFA_2017.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/527107/Metodika_LFA_2017.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_narizeni-vlady-2015-72.html
http://eagri.cz/public/web/file/527099/Metodika_DZPZ_2017.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/527099/Metodika_DZPZ_2017.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_narizeni-vlady-2015-74.html
http://eagri.cz/public/web/file/527086/Metodika_EkologickeZemedelstvi_2017.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/527086/Metodika_EkologickeZemedelstvi_2017.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_narizeni-vlady-2015-76.html
http://eagri.cz/public/web/file/527107/Metodika_LFA_2017.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/527107/Metodika_LFA_2017.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/527099/Metodika_DZPZ_2017.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/527099/Metodika_DZPZ_2017.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/527086/Metodika_EkologickeZemedelstvi_2017.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/527086/Metodika_EkologickeZemedelstvi_2017.pdf
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Metodika k provádění nařízení vlády               
č. 75/2015 Sb., pro rok 2017 

Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění 

agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o 

podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, platná pro rok 2017. 

 Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., pro rok 2017 (PDF, 943 

KB)  

 Nařízení vlády č. 75/2015 Sb. 

Zdroj: SZIF 

------------------------------------------------------ 

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro 
poskytování dotací pro rok 2017 

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017 na základě 

§ 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů  

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-

pro-rok-2017/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro.html 

Zdroj: MZE 

----------------------------------------- 
SPUŠTĚNÍ PORTÁLU FARMÁŘE PRO 4. KOLO 

PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PROGRAMU ROZVOJE 

VENKOVA 2014-2020 

  V Praze dne 24. března 2017  

 Dne 24. března 2017 byla spuštěna funkcionalita Portálu Farmáře pro možnost vygenerování 

a předvyplnění Žádosti o dotaci Programu rozvoje venkova v rámci 4. kola příjmu žádostí 

(období 2014 - 2020).  

 Postup podávání žádostí o dotaci je popsán v Pravidlech pro žadatele pro 4. kolo příjmu žádostí 

– Obecné podmínky, kapitola 5. Žádost o dotaci – zejména kapitola 5.2. Podání Žádosti o 

dotaci. V souladu s odkazem v Pravidlech pro žadatele, je na webových stránkách www.szif.cz  

http://eagri.cz/public/web/file/527081/Metodika_AEKO_2017.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/527081/Metodika_AEKO_2017.pdf
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_narizeni-vlady-2015-75.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2017/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro.html
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2017/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro.html
http://www.szif.cz/
http://eagri.cz/public/web/file/527081/Metodika_AEKO_2017.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/527081/Metodika_AEKO_2017.pdf
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zveřejněn Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře 

- 

složka „Postupy administrativních kroků Žádostí PRV - projektová opatření (4.kolo)“; zároveň 

zveřejněno i na Portálu Farmáře – sekce „Žádosti PRV – 

stažení“). V souladu s Pravidly pro žadatele budou na těchto místech postupně zveřejňovány 

„Podrobné postupy“, které se týkají dalších kroků administrace žádostí.  

 Informace k vyplňování formuláře Žádosti o dotaci jsou uvedeny v Instruktážních listech pro 

vyplňování Žádosti o dotaci (k jednotlivým operacím 4. kola příjmu žádostí) – Instruktážní listy 

jsou k dispozici v „Menu“ Žádosti o dotaci (v záhlaví formuláře), nebo na Portálu Farmáře – 

sekce „Žádosti PRV –  

 Na webových stránkách www.szif.cz byl také zveřejněn Postup pro nastavení zasílání 

emailových zpráv k dokumentům odesílaným ze SZIF prostřednictvím Portálu Farmáře k 

Program rozvoje venkova 2014 - 

administrativních kroků Žádostí PRV - projektová opatření (společné pro všechna kola)“.  

 Pro úplnost uvádíme, že příjem žádostí 4. kola příjmu žádostí (možnost odesílání Žádostí o 

dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře) probíhá od 4. dubna 2017 od 8 hodin do 24. dubna 

2017 do 13 hodin.  

 Státní zemědělský intervenční fond  Odbor projektových opatření rozvoje venkova 

-------------------------------------------------------- 

Metodická příručka pro přímé platby pro rok 
2017 

31.3.2017 

Zemědělské veřejnosti je k dispozici Metodická příručka pro přímé platby pro rok 2017 

(ke stažení níže). Cílem materiálu je komplexně shrnout podmínky poskytování přímých 

plateb včetně změn pro rok 2017 a srozumitelně o nich informovat. 

Potřeba takovéto příručky vyplývá ze skutečnosti zohlednit zkušenosti z již druhého roku 

implementace nových pravidel v oblasti přímých plateb a s tím souvisejících poznatků z příjmu 

žádostí, z administrace těchto žádostí a z provedených kontrol. Předkládaná metodická příručka 
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dále reaguje na novelu nařízení vlády pro přímé platby, na nové či upravené podmínky 

stanovené v příslušných přímo aplikovatelných evropských předpisech a rovněž na pracovní 

výklady a doporučení Evropské komise. 

Příručka stejně jako v posledních dvou letech zahrnuje jednotlivé oblasti přímých plateb, tedy 

aktivního zemědělce, jednotnou platbu na plochu, platbu pro zemědělce dodržující zemědělské 

postupy příznivé pro klima a životní prostředí (greening), jednotlivá opatření dobrovolné 

podpory vázané na produkci a platbu pro mladé zemědělce. 

Příručka má metodický charakter. Proto ačkoliv zahrnuje a vykládá ustanovení výše uvedených 

právních norem, právní nárok lze odvozovat pouze z těchto právních norem a nikoli z textu této 

příručky. 

Přílohy 

 Metodická příručka PP pro rok 2017 (PDF, 1015 KB)  

Zdroj: MZe 

------------------------------------- 
Vláda nepodpořila zavedení předkupního 

práva na zemědělskou půdu 

Vláda podle očekávání nepodpořila návrh skupiny poslanců na zavedení předkupního práva na 

zemědělskou půdu. Vyplývá to z výsledků jednání publikovaných na webu. Podle názoru 

vládních legislativců by omezení bylo neopodstatněné 

Komunisté ve svém návrhu argumentují nutností dostatečné ochrany zemědělské půdy i 

veřejným zájmem. Předkupní právo by podle vládní legislativy ale nezaručilo, že noví vlastníci 

budou pozemky dál zemědělsky obhospodařovat.  

Předkupní právo by měl mít podle předlohy stát zastoupený Státním pozemkovým úřadem nebo 

zemědělci, kteří jsou na dané půdě v nájmu nebo pachtu. Předkladatelé návrhu poukazují 

například na to, že za současného právního stavu má nový nabyvatel možnost požádat o vynětí 

pozemků ze zemědělského půdního fondu a stavět třeba průmyslové zóny nebo obchodní 

http://eagri.cz/public/web/file/528708/Metodicka_prirucka_PP_pro_rok_2017.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/528708/Metodicka_prirucka_PP_pro_rok_2017.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/528708/Metodicka_prirucka_PP_pro_rok_2017.pdf
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centra.  

 

Vlastník pozemku by směl podle předlohy převést půdu někomu jinému až potom, co stát nebo 

oprávněný uživatel nabídku z předkupního práva do dvou měsíců nevyužije. Předkupní právo 

by se nevztahovalo na bezúplatné převody na osoby blízké, na zahrady nebo například na 

pozemky v zastavěném území obce. Nemělo by se vztahovat ani na pozemky do 1000 metrů 

čtverečních.  

 

Norma by také zakázala nabývat tuzemskou zemědělskou půdu osobám a firmám z těch zemí 

mimo EU, v nichž na oplátku čeští občané a české firmy nemohou zemědělskou půdu 

nakupovat. Výjimka by platila pouze pro dědění.  

O návrhu rozhodnou zákonodárci. Je ovšem otázkou, zda se k tomu ve zbytku volebního období 

sněmovny dostanou.  

Rovněž Agrární komora ČR již delší dobu chce, aby zemědělci měli předkupní právo na 

pozemky, na kterých hospodaří. Má podle ní jít o jeden z nástrojů, který by zemědělce 

motivoval k větší péči o půdu a také o nástroj v boji proti suchu. Rovněž Zemědělský svaz ČR 

chce pro zemědělce prosadit předkupní právo u pozemků, na nichž hospodaří. Proti je naopak 

Svaz vlastníků půdy. 

Zdroj: Profi press 

----------------------------------------------- 

 
 

Prezentace ze seminářů k Jednotné 

žádosti - Dotace 

Semináře se uskutečnili ve všech okresech Středočeského kraje.  

http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/jaro_2017_-

_prezentace_seminar_Jednotna_zadost_-_Samsova.pdf 

 

http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/jaro_2017_-_prezentace_seminar_Jednotna_zadost_-_Samsova.pdf
http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/jaro_2017_-_prezentace_seminar_Jednotna_zadost_-_Samsova.pdf
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Ministerstvo zemědělství připravilo pro 

zemědělce vzory pachtovních smluv 

Ministerstvo zemědělství nově nabízí zemědělcům a vlastníkům zemědělské půdy na svém 

webovém portálu eAGRI.cz k volnému užití vzory pachtovní smlouvy. Jde o další krok v 

dlouhodobé snaze Ministerstva zlepšit pro tyto skupiny uživatelský komfort a vyjít jim vstříc i 

nad rámec vyřizování běžné agendy. 

Využívání pachtovních smluv přinesl nový občanský zákoník. Propachtování na rozdíl od 

nájmu znamená, že danou věc může osoba nejen užívat, ale i z ní brát užitek. Například jablka 

z propachtovaného sadu může tedy prodat. 

„Vzory pachtovních smluv nabízené Ministerstvem zemědělství jsou koncipovány jako 

praktická uživatelská pomůcka. Vycházejí z úpravy nejčastějších pachtovních vztahů, jsou však 

poskytovány v otevřeném formátu, aby si smluvní strany mohly jednotlivá ustanovení upravit 

podle svých představ a konkrétních potřeb,“ řekl první náměstek ministra zemědělství Jiří Jirsa. 

Součástí smlouvy jsou poznámky, které vysvětlují jednotlivá ustanovení, případně nabízejí 

možnosti odlišné smluvní úpravy. 

Zájemci si mohou vzorovou pachtovní smlouvu vybrat ze čtyř variant podle toho, zda je 

smlouva uzavírána na dobu určitou či neurčitou a zda je propachtovatelem fyzická nebo 

právnická osoba. Díky tomu získají smlouvu, která odpovídá jejich potřebě, aniž by museli 

měnit základní náležitosti smlouvy. 

Vzory smluv jsou zdarma k dispozici na této adrese: 

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/vzory-smluv-

1/_prezentace_cz_mze_legislativa_vzory-smluv-1_vzor-pachtovni-smlouvy.html 

Na stejném odkazu jsou uveřejněny i vzorové plné moci. 

Zdroj: MZe ČR,www.eagri.cz  

-------------------------------------------------------- 

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/vzory-smluv-1/_prezentace_cz_mze_legislativa_vzory-smluv-1_vzor-pachtovni-smlouvy.html
http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/vzory-smluv-1/_prezentace_cz_mze_legislativa_vzory-smluv-1_vzor-pachtovni-smlouvy.html
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Renáta Fučíková vystavuje v Podbrdském 

muzeu 

Od 3. dubna do 26. května můžete 

v galerii Podbrdského muzea 

v Rožmitále pod Třemšínem 

navštívit výstavu Ilustrátorky a 

spisovatelky Renáty Fučíkové. Její 

tvorba je zaměřena na ilustrace 

dětských knih a autorské knihy, 

jejichž tématem bývají historické 

osobnosti. Vrcholem jejího díla je 

pětisetstránková ilustrovaná 

Historie Evropy (spoluautorka D. 

Krolupperová), jeden z největších 

nakladatelských počinů posledních 

let. Velké oblibě se u nás i 

v zahraničí těší série životopisných 

knih Karel IV., T. G. Masaryk, J. A. 

Komenský, Antonín Dvořák a 

Ludmila a Václav. Za knihu Hus a 

Chelčický získala ocenění v soutěži 

Nejkrásnější kniha roku 2014. 

Autorka spolupracuje s českými i zahraničními nakladatelstvími a je držitelkou mnoha 

národních i mezinárodních ocenění (zápis na čestnou listinu IBBY, cena na Bienále ilustrací v 

Teheránu, nominace na cenu Astrid Lindgren, ocenění Zlatá stuha, cena White Raven od 

International Jugendbibliothek, cena ministra školství ČR, trojnásobná nominace na cenu 

Magnesia Litera…). 

Nenechte si ujít slavnostní otevření výstavy Rytíři, králové, kupci a jiní. Bude nám ctí 

přivítat Renátu Fučíkovou, Josefa Krčka a soubor Chairé. Podbrdské muzeum 3. 4. 2017 

v 18.00  

----------------------------------- 

http://www.czechlit.cz/cz/kniha/historie-evropy-cz/
http://www.czechlit.cz/cz/kniha/hus-a-chelcicky-cz/
http://www.czechlit.cz/cz/kniha/hus-a-chelcicky-cz/
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SZIF začíná vydávat rozhodnutí na další tři 

Agroenvironmentálně-klimatická opatření 

 Praha -  27. března 2017 začal Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydávat rozhodnutí 

na Zatravňování orné půdy, Ochranu čejky chocholaté a Zatravňování drah soustředěného 

odtoku. Jedná se o tři podopatření Agroenvironmentálně-klimatického opatření, které je 

součástí Programu rozvoje venkova 2014–2020. Zemědělci, kteří hospodaří na půdě vysoké 

přírodní hodnoty, přírodních zdrojů a biologické rozmanitosti se už brzo dočkají peněz. O tyto 

dotace zažádalo celkem 901 žadatelů, mezi něž se rozdělí více než 62 milionů korun.  

 Vydávaná rozhodnutí se týkají podopatření, která mají chránit půdu před erozí a zároveň zlepšit 

podmínky pro život vybraných druhů ptactva v předem vytipovaných lokalitách. O tyto dotace 

zemědělci žádali prostřednictvím Jednotné žádosti 2016.   

 Podopatření Zatravňování orné půdy podporuje převod orné půdy na travní porost v erozně 

ohrožených oblastech, v ochranných pásmech vodních zdrojů, v oblastech zranitelných 

dusičnany anebo podél vodních útvarů. Jeho cílem je zpomalit povrchový odtok vody z orné 

půdy, zvýšení retence vody a snížení rizika eroze půdy. Ve zvláště chráněných oblastech a 

ochranných pásmech národních parků je zatravňování orné půdy prováděno druhově bohatou 

nebo regionální směsí schvalovanou místně příslušným orgánem ochrany přírody.   

 Podopatření s názvem Ochrana čejky chocholaté chrání populaci nejen jednoho, v názvu 

zmíněného druhu, ale i dalších druhů ptáků vázaných na ornou půdu v zemědělské krajině 

ochranou hnízdišť v době rozmnožování.   

 Podopatření Zatravňování drah soustředěného odtoku podporuje převod orné půdy na travní 

porost se zaměřením na dráhy soustředěného odtoku definované v LPIS. Jeho cílem je zpomalit 

povrchový odtok vody z orné půdy, což povede ke snížení rizika eroze půdy a splachů ornice 

do vod. Toto zatravňování je prováděno speciální osevní směsí, která produkuje porost odolný 

proti zrychlenému odtoku vody v průběhu přívalových srážek.   

 Pro výplatu uvedených podpor je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme 

žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva odvolání. Upozorňujeme 

žadatele, že vzdání se práva odvolání je nutné podat až po obdržení rozhodnutí. Formulář 

„Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách 

www.szif.cz/JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.  

 Tento formulář lze podat nejdříve po doručení rozhodnutí jedním z následujících způsobů:  

 1. prostřednictvím Portálu farmáře 2. přes datovou schránku 3. osobně na místně příslušném 

regionálním pracovišti SZIF  4. poštou  5. e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým 

podpisem.   

Kontakt: Vladimíra Nováková, tisková mluvčí SZIF, tel.: +420 222 871 668, mobil: +420 733 696 550, e-mail: 

info@szif.cz    

V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonní čísla: 222 871871 nebo 

e-mailu: info@szif.cz.  

 ---------------------------------------------------- 
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Regionální muzeum v Jílovém u Prahy 

otevře novou stálou expozici i naučnou 

stezku 

Pod heslem mnišského řádu benediktinů „Ora et labora“, tedy „Modli se a pracuj“, vzniká v 

Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy nová stálá expozice, jejímž cílem je seznámit veřejnost 

s historií benediktinského kláštera Stětí sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle a nejstarší historií 

Jílovska. Součástí projektu je také nová naučná stezka ze Sekanky na Ostrov a ke kostelu sv. 

Kiliána. Stálá expozice bude slavnostně otevřena v neděli 2. dubna ve 14 hodin, naučná 

stezka bude veřejnosti poprvé představena v sobotu 1. dubna v 10:30 hodin. Projekty byly 

financovány z grantového daru společnosti Mitsubischi corporation a Ministerstva kultury ČR. 

„Nová stálá expozice seznámí s historií kláštera i řádu sv. Benedikta, s významnými rukopisy, 

které vznikaly v klášterním skriptoriu a také se stavebními podobami Ostrovského konventu. 

Ty budou návštěvníkům předvedeny formou 3D projekce jako krátká pomyslná návštěva 

kláštera v jeho jednotlivých vývojových etapách. Další vizualizace ukáže středověký vzhled 

zaniklého města nad soutokem Sázavy s Vltavou v místě dnes zvaném Sekanka, které je 

tradičně s Ostrovským klášterem spojováno,“ uvedl vedoucí projektu Jan Vizner. Připomněl, 

že právě ostrovský klášter založený roku 999 stál u počátků osídlování dolního Posázaví. Celá 

řada zdejších obcí spojuje svůj vznik či první historickou zmínku s mnišskou komunitou na 

Ostrově, která byla v počátcích známých dějin i prvním a dlouho jediným nositelem kultury a 

vzdělanosti celého regionu. 

Muzeum návštěvníkům ukáže v reálných rekonstrukcích možnou podobu vnitřních prostor 

románského kláštera, interiér středověkého venkovského domu nebo model sídliště ze 13. 

století. Snahou pracovníků muzea je prostřednictvím moderně pojaté expozice uvést 

návštěvníky do doby, která předcházela založení a vzestupu Jílového, jež se v období 

vrcholného středověku přeměnilo z havířské osady v královské horní město a po ostrovském 

klášteru postupně přejalo úlohu ekonomického i kulturního centra celého kraje. 

Naučná stezka vede ze Sekanky na Ostrov a ke kostelu sv. Kiliána, který byl historicky součástí 

širšího klášterního komplexu. Je na ní deset informačních panelů, které slovem i obrazem 

seznámí návštěvníka s historickou podobou míst, na která přichází, s jejich dějinami a s 

výsledky archeologických průzkumů. Součástí každého panelu bude velkoplošný snímek s 

vizualizací, který ukáže, jaký pohled se v tomto místě návštěvníkovi naskytl před staletími.  

Benediktinský klášter sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle je třetím nejstarším řeholním domem 

v Čechách a druhým mužským konventem založeným pouhé dva roky po nejstarším mužském 

klášteře v Břevnově. Byl vybudován na přelomu prvního a druhého tisíciletí a stál za 

osídlováním a rozvojem dolního Posázaví a středního Povltaví. Probošství, která měl po celých 

Čechách, byla nositeli vzdělanosti. Kulturní úlohu Ostrovského kláštera podtrhuje celá řada 

významných iluminovaných rukopisů vznikajících v klášterních skriptoriích. Úlohu kláštera 

jako významné architektonické dominanty dokumentují výsledky archeologických výzkumů, 

díky nimž známe jak jeho románskou podobu, tak následující vrcholně gotickou přestavbu před 

jeho zničením husity roku 1420.  
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Zaniklé středověké městečko, v současnosti zvané Sekanka, je významnou lokalitou z pohledu 

archeologie i historie. V druhé polovině 13. století bylo významným centrem, které nemělo v 

širokém okolí obdoby, neboť nedaleké Jílové bylo tehdy pouhou malou hornickou osadou. 

Předpokládá se, že za vznikem Sekanky stál Ostrovský klášter; nabízí se ale také myšlenka, že 

by jejím zakladatelem mohl být přímo český král, a že by tedy mohla být jedním z mnoha 

pokusů Přemysla Otakara II. o založení dalšího královského města. Pro archeologii je to lokalita 

prvořadého významu, neboť výzkum, který zde pro Archeologický ústav ČSAV v 50. a 60. 

letech 20. století prováděl Miroslav Richter, stál u základů moderní archeologie středověku. 

Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s. 

Kontakt pro další informace:  

Mgr. Šárka Juřinová, ředitelka Regionálního muzea v Jílovém u Prahy, tel.: 723 322 861, e-mail: 

reditelka@muzeumjilove.cz 

Jan Vizner, vedoucí projektu, tel.: 731 927 101, e-mail: vizner.2012@seznam.cz 

 

--------------------------------------------------- 

Začal 23. ročník soutěže o titul Vesnice roku 

Jarní Den malých obcí byl tradičně ve znamení zahájení nového ročníku oblíbené soutěže 

Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Obce z celé České republiky mohou již po 

třiadvacáté soutěžit o titul Vesnice roku. 

"Našim hlavním úkolem jako jednoho z vyhlašovatelů a organizátorů soutěže je podpořit ty 

hodnoty venkova a jeho obyvatel, které jsou základem pro trvalou atraktivitu bydlení, ale hlavně 

života na venkově. Cením si všech starostek a starostů, kteří ve svých vesnicích udržují bohatý 

společenský a kulturní život, jehož nedílnou součástí jsou nejrůznější spolky. Těším se na další 

inspirativní ročník této soutěže a věřím, že každá obec v naší zemi má co nabídnout," uvedla 

ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. 

Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 

obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, 

program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Organizace soutěže 

probíhá ve dvou kolech - krajské a celostátní. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny 

v krajském kole, do celostátního kola pak postupuje za každý kraj jedna obec, které byl udělena 

Zlatá stuhy (za vítězství v krajském kole). V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první 

tři místa. 

Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský 

život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, 

inženýrské sítě a úspora energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče 

o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce. 

Podmínky nového ročníku podepsal ministr zemědělství Marian Jurečka, náměstek ministryně 

pro místní rozvoj Zdeněk Semorád, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR Veronika 

Vrecionová a místopředseda Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal. 
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Jak podat přihlášku do soutěže 

Přihlášku do soutěže je možné podávat v termínu od 7. března do 28. dubna 2017. Termín 28. 

dubna 2017 je poslední možný pro doručení a zaevidování přihlášky na podatelně 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR (do 16:00 hod.). 

Dokumenty, resp. přílohy přihlášky prosím odevzdejte elektronické podobě na datovém 

nosiči (CD, DVD nebo flash disk). 

1. Vyplňte přihlášku 
- tištěnou přihlášku podepište a opatřete razítkem 

- elektronický formulář přihlášky ve formátu PDF uložený na datovém nosiči stačí bez 

podpisu a razítka 

2. Sepište charakteristiku obce 
- strukturu dokumentu prosím udělejte dle přílohy podmínek 

3. Přiložte fotografie obce 
- přibližně 30 fotografií na datovém nosiči 

4. Uhraďte poplatek za účast 
- uhraďte poplatek ve výši 2,-Kč za každého občana přihlášené obce na účet SPOV 

ČR (č.ú. 2800635580/2010, VS 1111, SS IČO obce) 

- přiložte potvrzení o úhradě (z elektronického bankovnictví nebo naskenovaný výpis) 

v elektronické formě na datovém nosiči 

5. Odešlete, resp. doručte (osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních 

služeb atp.) 

- tištěný formulář přihlášky (podpesaný a orazítkovaný) a datový nosič (s 

formulářem přihlášky, charakteristikou obce, dokladem o zapalcení a s 

fotografiemi)  na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (adresa: Staroměstské nám. č. 6, 

110 15 Praha 1) k rukám tajemnice soutěže Ing. Miroslavy Tiché 

Zdroj: Vesnice roku 

---------------------------------------------------- 
Informační magazín vydává:  

Krajské informační středisko Středočeského kraje, o.p.s. 

Poštovní IV  

261 01 Příbram V.  

Tel: 721 315 260  

Ing. Gabriela Jeníčková  

kis.stredocesky@atlas.cz  

www.kis-stredocesky.cz 

 

http://www.vesniceroku.cz/prihlaska/prihlaska
http://www.vesniceroku.cz/o-soutezi/podminky
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http://www.kis-stredocesky.cz/

