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Zpráva z akce „Mosty mezi teorií a praxí 2018“
17. – 19. prosince 2019
Středočeský a Královehradecký kraj

Za inspirací pro podnikání v zemědělství se začínající zemědělci a studenti
vypravili do Středočeského a Královehradeckého kraje

Na samém konci roku 2018 uspořádala Celostátní síť pro venkov (CSV) pásmo celkem 3
exkurzí, jejichž cílem bylo seznámit účastníky se zkušenostmi při rozvoji zemědělského
podnikání se zvláštním přihlédnutím na problematiku výživy a welfare zvířat. Exkurze byly
určeny především pro mladé začínající zemědělce a studenty středních zemědělských škol.
Neméně důležitým cílem akce bylo představit úspěšné projekty a dotační možnosti Programu
rozvoje venkova (PRV), které by mohly inspirovat tyto mladé zemědělce a zároveň budoucí
žadatele v jejich zemědělské činnosti.
V rámci prvního dne účastníci navštívili zemědělské družstvo a mlékárnu v Ohařích a farmu
Choťovice na Kolínsku. V Ohařích se účastníci mohli inspirovat modernizovanou halou pro
mléčný skot včetně automatizovaného mobilního krmného systému. Zvláštní pozornost byla
také věnována výkladu o zahájení provozu mlékárenského provozu, který byl v Ohařích
spuštěn sice teprve v loňském roce, ale mléčné produkty si již nalezly oblibu i za hranicemi
kraje. Oba tyto projekty byly podpořeny z PRV. V Choťovicích představil majitel farmy pan
Karel Horák účastníkům další projekty podpořené z PRV (především výrobní linku pro
pěstování plodin určených ke krmení a projekty pomáhající diverzifikovat zemědělskou
výrobu) a seznámil je také s úspěšnou činností agroturistiky.
Druhý den účastníci zahájili návštěvou biofarmy Košík, která se na rozdíl od podniků
navštívených dříve zaměřuje na ekologickou formu zemědělské výroby s přihlédnutím na
zpracování vlastních produktů. Další zastávkou byla návštěva Dvora Seletice, kde byli
účastníci seznámeni jak s projektem „Přístavba pro jalovice a výrobna krmiv“ financovaném z
PRV, tak i s aktuální problematikou chovu především masných plemen skotu. Součástí
prohlídky bylo i seznámení se zpracováním vlastní produkce masa.

Na začátku třetího dne byl účastníkům v Chorušicích na Mělnicku představen projekt PRV
„Modernizace vzduchotechniky stáje“ a především problematika výživy pro úspěšnou produkci
mléčného skotu. Další zastávkou byla farma pana Františka Hraběte v Dolních Stakorách na
Mladoboleslavsku, kde se účastníci mohli seznámit se začátky zemědělské činnosti. Posledním
navštíveným místem byla farma Havlíkův Dvůr v Oseku u Sobotky na Jičínsku, kde pan Josef
Havlík seznámil účastníky s problematikou výživy a chovu plemene Angus.
Zkušenosti při rozvoji zemědělského podnikání a při čerpání dotací z PRV byly mladým
účastníkům exkurze předány na odborné a zároveň praktické úrovni, lze tedy konstatovat, že
stanovený cíl akce byl úspěšně splněn.
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