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Studijní cesta k organizaci FWAG 

 

DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie v rámci mezioborového projektu neziskových organizací 

Pardubického kraje „Communem Reddere“, zajišťuje sběr a přenos příkladů dobré praxe z oblasti 

péče o životní prostředí. Za tímto účelem byl navázán kontakt s organizací Farming & Wildlife 

Advisory  group (FWAG, http://www.fwag.co.uk/), která působí v Anglii, Walesu a Severním Irsku a 

pomáhá udržet volně žijící druhy živočichů a rostlin v intensivně obhospodařované zemědělské 

krajině. Organizace má více jak 40 let zkušeností v komunikaci s farmáři, veřejným i komerčním 

sektorem. Jejich společným zájmem je zdravější a rozmanitější životní prostředí.  

Studijní cesty se zúčastnili tři zaměstnanci organizace DAPHNE ČR. Záboj Hrázský, Martin Střelec a Jan 

Šimek. Cílem cesty bylo naučit se a představit úspěšnou praxi hostitele na semináři v České republice. 

V ideálním případě se pokusit převést tyto poznatky do praxe. 

Den první 

Proběhlo setkání v prostorách organizace AONB (areas of outstanding natural beauty, 

http://www.aonb.org.uk) s vedoucím regionální pobočky AONB působící v oblasti Nidderdale, 

Paulem Burgesem a lokálním poradcem FWAG Marian Wilby. Organizace AONB a její kompetence se 

dají přirovnat k naší správě CHKO. Předmětem setkání bylo představení vztahu FWAG jako NNO a 

AONB jako státní instituce a jejich společné zájmy a možnosti spolupráce. 

 

Obr.1: představení organizace DAPHNE ČR v sídle AONB 
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Den druhý 

Terénní den s poradkyní FWAG Ann Hanson a farmářem Garethem Gauntem při tvorbě faremního 

plánu. Poradce pochůzkou po pozemcích farmy zhodnotí potenciál a schopnosti farmy hostit volně 

žijící rostliny a živočichy. Vytvoří plán opatření a činností k zachování a obnově společenstev 

schopných hostit citlivé druhy rostlin a živočichů. Tato opatření se srealizují ve shodě a podle kritérií 

stanovených státním programem agroenvironmentálních opatření. Farmář za dodržování navrženého 

plánu obdrží kompenzační platby, které vyrovnávají jeho znevýhodnění oproti hospodaření s  

maximání intensifikací. 

Den třetí 

Setkání s ředitelem organizace FWAG Andy Ormistonem v ústředí organizace a představení 

organizace z pozice vrcholového vedení. Návštěva zemědělského veletrhu „National Dairy Event“ 

(http://www.dairyevent.co.uk/). Veletrh je zaměřen na primární produkci mléka. 

Den čtvrtý 

Tvorba faremního plánu s poradcem FWAG Philem Lythem. Faremní plán je zpracováván pro 

farmáře, který poprvé vstupuje do programu agroenvironmentálních opatření. Faremní plán je 

náročnější oproti předchozímu v komunikaci s farmářem a terénní šetření je detailnější. 

 

Obr.2: terénní práce s poradcem FWAG 

Den pátý 

Den v regionální kanceláři FWAG. Phil Lyth a Martin Phillips představují pozadí fungování jejich 

poradenské práce a společně dochází k plánování jejich účasti na semináři v ČR. Vybírají se vhodné 

příklady dobré praxe a tvoří se kostra přednášek k semináři v ČR. 
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Den šestý 

Účast na regionální chovatelské soutěži „Nidderdale show“ v Pateley Bridge 

(http://www.nidderdaleshow.co.uk/). Regionální poradce FWAG Marian Wilby představuje způsob 

prezentace a nabídky služeb organizace potenciálním klientům.  

Den sedmý 

Setkání s regionální poradkyní FWAG Karen Stanley, která se specializuje na monitoring a plánování 

živin v krajině. S farmářem prochází evidenci hnojení a pomocí výpočetního programu „Planet“ 

plánují možný přísun živin na produkční pozemky. Odpoledne se přesunujeme ke klientovi, který 

plánuje výsadbu rozptýlené zeleně na svých pozemcích. Poradcem je mu Phil Lyth. 

Den osmý 

Účast na semináři  “Singing fields - how to bring back birdsong to a profitable, intensively run modern 

farm”. Seminář se zabýval problematikou intenzivního hospodářství na farmách a vytvoření životního 

prostoru pro volně žijící druhy ptactva. Seminář je organizován  NNO „Game & Wildlife Conservation 

Trust” (http://www.gct.org.uk/), jejímž cílem je zvýšení počtů a druhů volně žijících druhů ptáků 

v zemědělské krajině. 

 

Přenos informací 

Poznatky, které nám byly na studijní cestě poskytnuty, budou představeny zástupcům veřejné správy 

i zemědělským podnikatelům formou dvou seminářů začátkem února 2010. Tyto poznatky budou 

taktéž shrnuty v publikaci s tématem spolupráce sektorů pro zachování biologické rozmanitosti 

krajiny.  

 


