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Evropský projekt s účastí 
Regionální agrární komory JMK
Tradiční využívání planých rostlin

Podpora sběru a zpracování tradičních,  planě rostoucích rostlin pro zmírnění společenských  a 
ekonomických nerovností ve střední Evropě

doba řešení projektu: květen 2011 – duben 2014 (36 měsíců)
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O PROJEKTU
Sběr rostlin a bylin vyžaduje určitý stupeň znalostí, sběratel 
musí být schopen správně identifikovat byliny a vědět, kde je 
hledat. Tyto znalosti se často dědily z generace na generaci, 
ale postupně se z povědomí lidí vytrácí. Tato aktivita byla 
vždy součástí příjmů ohrožených skupin obyvatel ve střední 
Evropě, jako jsou senioři, ženy s dětmi, etnické menšiny. 
Střední Evropa 
je hlavním dodavatelem rostlinných surovin z volné přírody a 
z téměř 2000 druhů rostlin na evropském trhu pochází 90% z 
volné přírody.

O CÍLECH PROJEKTU
– ochrana, uchování a šíření tradičního a kulturního dědictví
– zlepšení životních podmínek a pracovních příležitostí 
zranitelných skupin venkovských oblastí střední Evropy
– specifickým cílem je realizovat pilotní model roku 2014, 
který je sociálně a kulturně přijatelný, ekonomicky spolehlivý 
a přispěje ke zvýšení příjmů ohrožených skupin obyvatel v 
zemích střední Evropy, zlepšit konkurenceschopnost daných 
regionů, povede k zachování tradičních zkušeností, znalostí o 
rostlinách, jejich zpracování a sníží se riziko ztráty těchto 
informací

VÝSTUPY PROJEKTU
– mezinárodní model sběru, využití a zpracování volně 
rostoucích rostlin, zejména léčivých a aromatických, a jejich 
ochrany
– databáze využívaných rostlin v regionech
– zřízení školicích středisek a demonstračních zařízení v pěti 
regionech
– uvedení minimálně sedmi tradičních regionálních výrobků 
pod společným logem na trh

REGIONÁLNÍ AGRÁRNÍ KOMORA JIHOMORAVSKÉHO 
KRAJE
Kotlářská 53, 602 00 Brno

O NÁS
RAK Jm kraje je sdružení právnických osob, bylo založeno 
18. listopadu 2003.  Zakládajícími členy jsou okresní agrární 
komory: Blansko, Brno město a venkov, Břeclav, Hodonín, 
Vyškov, Znojmo.
RAK Jm kraje zastupuje členskou základnu v oblasti 
zemědělství, lesnictví, potravinářství, vodního hospodářství 
atd., včetně úzkých specializací – vinařství, ovocnářství, 
zelinářství,…v součinnosti s AK ČR.

Z ČINNOSTI A SPOLUPRÁCE S OBČANSKOU 
VEŘEJNOSTÍ:
– potravinářská soutěž „Zlatá Chuť jižní Moravy“ – 6. 
ročník
– potravinářská soutěž „Regionální potravina 
Jihomoravského kraje“ – 2. ročník
– Krajské informační středisko pro zemědělství a venkov od 
r. 2005
– Farmářské trhy
– krajské dožínkové slavnosti atd.

Promoting traditional collection and use of 
wild plants to reduce social and economic 

disparities in Central Europe


