Zpráva z akce „Exkurze po projektech PRV“
7. – 8. 6. 2017
Olomoucký kraj, oblast Horní Pomoraví

Na samém konci jara, ve dnech 7. – 8. června 2017, uspořádala Celostátní síť pro venkov ve
spolupráci s MAS Horní Pomoraví exkurzi s názvem „Exkurze po projektech PRV“. Zajímavý
program nabídl všem účastníkům možnost seznámit se s různými zemědělskými
podnikatelskými subjekty, od mladého zemědělce až po významnou obchodní společnost.
V místech vybraných lokalit byly prezentovány úspěšně realizované projekty z PRV, díky
praktickým ukázkám byly sdíleny zkušenosti s přípravou a realizací projektů. Padlo mnoho
zajímavých dotazů a odpovědí, potažmo podnětů k dalším aktivitám rozvíjejícím život na
venkově. Zvláště pro studenty Masarykovy zemědělské školy v Opavě, kteří tvořili největší
skupinu účastníků, byla exkurze velice inspirativní a přínosná. První den byly navštíveny hned
tři vybrané destinace.
Celý program zahájila návštěva Levandulového statku v Bezděkově u Úsova. Prohlídky a výkladu
se ujal majitel statku Lukáš Drlík, který všechny seznámil s jeho podnikatelským záměrem a
popsal detailně postup od myšlenky k realizaci celého projektu. Zajímavou formou popisoval
všechny nesnáze, které musel v začátcích podnikání překonat. Pěstování léčivých bylin bylo a je
stále nevšedním předmětem podnikání. Na ploše statku o rozloze 5 ha se nachází také políčko
(1 ha) s cca 2500 hlavami levandule pravé – lékařské, kterou rodina pěstuje od r. 2014. Pěstitel
vyzdvihl velice výhodnou podporu z PRV pro mladé začínající zemědělce. Počáteční podnikatelský
záměr úspěšně rozšiřuje na aktivity spojené s výrobou vlastních levandulových produktů a také
agroturistikou. Četné dotazy se týkaly především samotného pěstování levandule, sušení a
zpracování na další produkty. Ty byly nabídnuty v závěru prohlídky ke koupi. Rovněž jsme měli
možnost ochutnat levandulovou limonádu.

Ve společnosti Dubická zemědělská a.s. jsme byli přivítáni ekonomem Ing. Radkem Musilem,
který spolu se zootechniky družstvo představil od jeho založení v roce 1999 až po výčet současné
hospodářské činnosti (pěstování obilovin, olejnin, cukrovky, výrobu mléka a vepřového masa).
Prohlídka byla zaměřena na úsek živočišné výroby, především chov dojných krav. Nejzajímavější
byla návštěva teletníku s pěti kotci, ve kterých postupně dospívají telátka, než jsou připravena
k vypuštění na pastvu. Navštívili jsme rovněž právě rekonstruované stáje a byli jsme seznámeni
se zamýšleným investičním projektem. V rámci dotačního titulu z PRV byla také pořízena nová
technologie modernizace výroby masných výrobků z masa a surovin vlastní produkce. Jejich
ochutnávka byla pro všechny připravena v místní jídelně. Z úst hlavního průvodce několikrát
zaznělo, jak důležitá je pro rozvoj českého zemědělství možnost čerpání dotací z PRV.
V místě třetí vybrané destinace návštěvníky přivítal absolvent zemědělské školy „bača“ Michal
Hrdlička. Chov ovcí mu učaroval natolik, že nejdříve zcestoval kus světa a poté založil vlastní
ovčí statek a zaměřil se na výrobu hlavně ovčích sýrů. Sýry jsou vyráběny ručně bez použití
přídavných látek dle tradičních postupů. Předmětem prohlídky byl hlavně chov ovcí v návaznosti
na činnost sýrárny, jejíž vybavení a zázemí pro výrobu ovčích a kravských sýrů bylo pořízeno
z dotace z PRV. Návštěvu ukončila ukázka „práce“ pasteveckého psa rasy border kolie a
ochutnávka ovčích sýrů.
V rámci večerního programu představila Ing. Vanda Myšáková Celostátní síť pro venkov, její
hlavní cíle v souvislosti s podporou PRV, hlavní realizované aktivity, možnosti spolupráce a
partnerství. Zájemcům byly nabídnuty propagační materiály, proběhla volná diskuze, do které
se zapojili studenti, pedagogové a také zemědělci.
Následující den pokračovala exkurze návštěvou společnosti PRO-BIO, prvního českého výrobce
a významného dodavatele širokého sortimentu kvalitních biopotravin. Pohankové perníky
s čokoládou a hruškovým džemem, čočkové sušenky, tyčinky se sezamem z červené pšenice a
špaldová káva, tj. netradiční, ale zaručeně domácí produkty se setkaly s pozitivními ohlasy
všech, kteří je ochutnali hned při zahájení prohlídky. Průvodci prezentovali historii vzniku firmy,
která navázala na obvyklé pěstování pšenice špaldy v tomto podhorském kraji. Provedli nás
celým provozem a zavítali jsme také do bezlepkového mlýna. Díky dotacím z PRV byla
realizována rekonstrukce prostor a vybavení manipulačními kontejnery a skladovacími regály ke
zpracování produktů bezlepkové výroby. Příjemným zakončením byla zastávka v podnikové
prodejně, kde bylo možné zakoupit chutné dárky a v praxi rozpoznat výrobky se značením
produktů ekologického zemědělství.
Poslední navštívenou destinací byla ekologická farma Agrisen, která všem učarovala svými
rozlehlými pastvinami s obrovskými stády ovcí. Finanční prostředky z dotačních titulů PRV byly
použity na přístavbu stáje pro chov ovcí a zlepšení podmínek pastvy. Farma se zaměřuje na
ekologický chov ovcí, především plemene zušlechtěná Valaška a dalších zkřížených plemen.
Pořízení technologie ustájení, krmení a napájení výrazně přispělo k vyšší produktivitě Cílem
farmy je finalizovat chov ve smyslu realizace výstavby porážky a odbytu jehněčího masa, jak
jsme se mimo jiné dověděli díky zajímavému výkladu zaměstnance farmy.
Na závěr bych ráda zmínila, že celá exkurze proběhla ve velice příjemné atmosféře. Zúčastnění,
především mladí potenciální zemědělci, projevili zájem o další možnou spolupráci s cílem
prohloubit a rozšířit si znalosti nejen zvoleného studijního oboru. Spolupráce s MAS Horní
Pomoraví proběhla hladce ke vší spokojenosti. Organizační zajištění exkurze bylo perfektní díky
odpovědnému přístupu, zkušenostem a příjemné komunikaci Ing. Hany Olejníkové, které patří
za odvedenou práci poděkování.
Zpracoval/a: Ing. Vanda Myšáková
Dne: 16. 8. 2017

