Přístup k půdě
Potřeba poradenství (jak půdu obhospodařovat jak ji pronajímat… komu/alternativy)
- farmy.cz
- výpověď nájmu – společnost přijde o dotaci ( způsob
Ceny půdy v Čr
- ještě přijatelné ze srovnání s Evr. Zeměmi, ale zároveň skupování ze strany spekulantů (často sídlí
i mimo Čr
- mnohde už není půda k dispozici
Role Nadace Pro půdu
- být profesionálním důvěryhodným partnerem pro výkup půdy (jak to nastavit); PR, jak vliv na
vlastníky
Svaz vlastníků půdy – různé zájmy
Role Nadace Pro půdu
- návrh na zákonný požadavek min. Množství humusu v půdě
- státem zajišťovaný mentoring – jak hospodařit…
kontrolování kvality – zatížení práva držby půdy povinnostmi (omezilo by to spekulace půdy)
Vzdělávání
- jak se o půdu starat, hospodařit + (umění, které se ztrácí)
- jak ji zlepšovat po konvenci
- sbírání dobrých příkladů!; filmy dostupnost
- výměna zkušeností mezi zemědělci, setkávání, mentoring (zkušení a začínající zemědělci);
doporučení; časové, v zimě + přístup online
S tím souvisí – propojování témat s organickým zemědělstvím (v malém, pro lokální spotřebu)
(rakouská organizace)
Situace v Čr – politický problém – nejsou podporování drobní zemědělci a ekologické
hospodaření
Hodnota půdy/přírody – (není doceněna vlastníky, společností…), dnes vnímáno jako přítěž osvěta
Slovensko – podobné problémy (malí vs. Velcí; nájemní smlouvy, skupování půdy
- snahy upravit ústavu prosti skupování půdy, zahraniční subjekty (? soulad s EU?)
- půda ne jako zboží
- organizace EKOTREN – 8 školení každý rok (1 v každém kraji) + několikadenní kurzy +
konference; SLOVAKIA -systém poradců (v každém kraji 1) – tel., kontakt na web (financováno
Nadací Tesco)
Poradci v Čr?
Využití dopisů vlastníkům?
Oslovení vlastníků skrze pozemkové úpravy?

Jak oslovit vlastníky půdy? Brožura, leták?
Mladý zemědělec (do 40 let) – program
- z čeho financovat tyto aktivity/organizace?
- propojování venkova s městem! - synergie, najít společnou platformu
- jde o čas! Strategie – zaměření se na skupinu malých vlastníků; co s těmi velkými? (role státu?)
- pozemková reforma – lze uvažovat (v historii státu – 2) (témata – potravinová bezpečnost; voda v
krajině)
- nostrifikace půdy! - hlídací pes? (rekonstrukce státu); odkrýt data, zmedializovat
- každý den „infikovat“ dva lidi :D; inspirovat/netlačit
- spolupráce napříč sférami (akademická, aktivistická…
- newslettery…
- podmínky pro drobnézemědělce se zlepšily (min. Výměna pro dotaci) – lze i, aby se více vlastníků
spojilo; zapisují se tam i mokřady (kosou!) a další biol. Krajinářská opatření

