Zpráva z akce „PRV v praxi – cesta za poznáním
zemědělských a zpracovatelských provozů“
9. 6. 2016 – 10. 6. 2016
Jihočeský kraj
Ve dnech 9. 6. 2016 a 10. 6. 2016 proběhla exkurze po Jihočeském kraji,
kterou uspořádala Celostátní síť pro venkov (CSV) ve spolupráci s Místní akční skupinou
Třeboňsko, o.p.s. Účastníci byli především mladí začínající zemědělci a studenti z oboru
agropodnikání. Cílem bylo zvýšit informovanost o přínosech čerpání finančních prostředků
z Programu rozvoje venkova (PRV) a dalších dotačních titulů, ukázat inovativní přístupy
a možnosti v zemědělském sektoru i v navazujících zpracovatelských provozech, podpořit
vzdělanost, informovanost a výměnu zkušeností mezi aktéry činnými na venkově.
Prvním cílem exkurze byla rodinná farma Tušť pana Ing. Miloše Cepáka, Ph.D., který seznámil
účastníky s provozem a činností na farmě. V rámci komentované prohlídky bylo mimo jiné
vysvětleno, jaká specifika obnáší hospodaření v méně příznivých oblastech a také specifika
ekologického zemědělství s informacemi o dotačních možnostech. Na farmě tohoto úspěšného
příjemce dotace z opatření Zahájení činnosti mladých zemědělců bylo k vidění několik
realizovaných projektů PRV, a to zimní ustájení pro skot na vysoké podestýlce, přístavba haly
zimního ustájení pro skot na vysoké podestýlce či zemědělské mobilní stroje.
Další zastávkou byl Státní oblastní archiv v Třeboni (SOA). S výkladem byla připravena paní
archivářka a vedoucí oddělení správy fondů a sbírek SOA v Třeboni a tato zastávka byla poučným
zpestřením programu. Jejím smyslem bylo, aby přítomní nahlédli také do historie Jihočeského
kraje z hlediska zemědělského vývoje a do způsobu hospodaření našich předků, jejichž práce
je předávána z generace na generaci. Díky těmto zajímavým informacím rovněž došlo k propojení
jednotlivých souvislostí vázaných k navštíveným místům.
Následně se exkurze přemístila na rybí sádky v Třeboni, kudy ji provázel vedoucí technik
vodního hospodářství. Účastníci si prošli areál, který se nachází u rybníka Svět a slouží
ke skladování ryb z odchytů. Součástí areálu je i místní zpracovna a prodejna ryb. Bylo
pohovořeno o kvalitě jihočeského kapra, jakožto tradičního českého výrobku, jeho cestě z rybníku
až na stůl koncového zákazníka, fungování sádek a zpracovny ryb.
Po prohlídce sádek se exkurze přesunula do rybí líhně Mokřiny, kde se provádí umělý výtěr
kaprů i dalších druhů ryb. Rekonstrukce rybí líhně byla podpořena v rámci OP Rozvoj venkova
a multifunkční zemědělství. Současně byl zmíněn význam inovativního výzkumu a byly
představeny výsledky dlouhodobé plemenářské práce.
První den exkurze byl zakončen v penzionu a biofarmě Dvorce, kde bylo zajištěno ubytování
a večeře. Farma dodržuje ekologická pravidla chovu a produkty jsou v BIO kvalitě. Z PRV byl
v rámci opatření Realizace místní rozvojové strategie MAS Třeboňsko o.p.s. realizován projekt
Zařízení místnosti pro společenské, školící a kongresové využití Penzionu a restaurace Dvorce.
Večerní program byl obsahově zaměřen na činnost Celostátní sítě pro venkov a možnosti
spolupráce, dále byla představena Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s., realizované projekty
PRV a místní strategie. Diskuze byla posléze vedena na téma projektů spolupráce v PRV,
dotačních možností pro mladé začínající zemědělce, diverzifikace zemědělství, farmářské či místní
trhy.
Na druhý den exkurze byla naplánována dvě cílová místa. Prvním z nich byl Školní statek
Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity. Exkurzi prováděla pracovnice z úseku genetiky,
šlechtění a výživy zvířat. Na tomto malém zemědělském hospodářství byla k vidění celá řada

hospodářských zvířat – skot, kozy, králíci, ovce, koně, prasata, nutrie, drůbež, aj. a účastníci
se dověděli mnoho zajímavého o specifikách chovu jednotlivých druhů zvířat. Současně byl
zmíněn význam uchování genových zdrojů a s tím související projekt regenerace Českých
červinek, na kterém univerzita spolupracuje s různými subjekty, včetně Ministerstva zemědělství.
Novinkou v areálu školního statku je malý výukový pivovar a zařízení na úpravu mléka a masa,
které bylo vybudováno na místě starých stodol s finančním přispěním Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. Účelem tohoto zařízení je praktická výuka studentů ve zpracování
produktů ze zemědělských provozů fakulty. Pro přítomné mladé zemědělce byly také uvedeny
možnosti studia na zdejší fakultě a i uplatnění jejích absolventů v praxi.
Po obědě následovalo přemístění do nedalekého resortu Svachovka, kde účastníky očekával
místní vrchní sládek. Původní chátrající hospodářský statek byl přebudován na komplex
občanských, kulturních a agroturistických aktivit. Nejprve byla navštívena a představena
destilérka s technologií výroby místních ovocných destilátů. Poté exkurze zavítala
do minipivovaru, ve kterém se vyrábí kvalitní řemeslná piva, pro jejichž výrobu se používají
převážně ječmenný slad, chmel, voda a pivovarské kvasnice, a byl popsán způsob výroby
místního piva.
Jednotlivé cíle se těšily velkému zájmu účastníků. Exkurze dala zúčastněným možnost nahlédnout
a inspirovat se v oblasti zavedené a tradiční zemědělské prvovýroby, ale i v navazujících
zpracovatelských provozech. V průběhu prohlídek padly četné dotazy ze strany mladých
začínajících zemědělců a studentů, kteří si odnesli cenné poznatky a informace pro svoje uplatnění
v budoucnosti.
Spolupráce s Místní akční skupinou Třeboňsko, o.p.s. byla na výborné úrovni. V minulém období
podpořila tato MAS prostřednictvím alokace z PRV celkem 106 projektů. Ředitel MAS Třeboňsko
o.p.s., Bc. Tomáš Novák, uvedl, že ačkoliv lze takový výsledek považovat bezesporu
za úspěch, stále si naléhavě uvědomují, že právě důstojná prezentace výsledků jejich společného
snažení a zainteresování mladé generace do problematiky rozvoje venkova je oblastí neméně
důležitou.
Pan ředitel dále uvedl, že když se v letošním roce stal předsedou Krajského sdružení Národní sítě
MAS Jihočeského kraje, realizoval mezi všemi kolegy z jednotlivých MAS dotazníkové šetření.
Jednou z otázek bylo, zda je podle nich důležité podpořit výchovu mladé generace na základních
a středních školách k hrdosti na svůj kraj, region.
MAS bez výjimky tuto oblast vnímají jako nesmírně důležitou a uvědomují si, že pouze člověk,
kterému dokáží vštípit tyto hodnoty, bude aktivně přistupovat k trvale udržitelnému rozvoji
svého kraje a co víc, že právě takovými akcemi snad dokáží mladým studentům ukázat,
že zemědělství může být opravdu moderním způsobem podnikání, které má navíc význam
pro prospěšnou péči o krajinu.
Potřebnost a podpora těchto druhů aktivit se odráží ve slovech pana ředitele MAS Třeboňsko
o.p.s., které závěrem uvádím: „Je pro mě velkým zadostiučiněním vědět, že tito účastníci exkurze
snad odjížděli domů s pocitem, že si své profesní zaměření zvolili správně. Zemědělců, skutečných
pečovatelů o krajinu, není nikdy dost. Oblast Třeboňska, kde je hospodářská činnost člověka
po dlouhá staletí v symbióze s krajinou a přírodou, dává správný návod k našemu současnému
počínání. Jsem nesmírně rád, že s příkladnou spoluprací Celostátní sítě pro venkov
Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina jsme mohli v tomto ohledu pomoci a bude-li k tomu
příležitost, rádi budeme v této prospěšné činnosti pokračovat.“
Zpracovali: Ing. Lucie Sýsová, koordinátor CSV NUTS2 Jihovýchod
Bc. Tomáš Novák, ředitel MAS Třeboňsko, o.p.s.
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