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VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves 

Úspěšný 5. ročník naučné stezky PŘÍBĚH POTRAVIN 

  

5. a 6. června 2015 v Uhříněvsi Netlukách 

ve spolupořadatelství VÚŽV,v.v.i., šlechtitelské stanice Selgen, a.s. ve Stupici a České 

zemědělské univerzity v Praze 

  

  



VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves 

DEN PRVNÍ 

Dne 5. června 2015 byl program naučné stezky připraven pro žáky I. stupně základních škol. 

O  průvodcovanou naučnou stezku byl velký zájem jak ze strany učitelů, tak ředitelů základních škol. 

Odborného výkladu našich průvodců na FARMĚ a POLÍČKÁCH se zúčastnilo 502 žáků z jedenácti 

základních škol z okolí (Praha 4, Škvorec, Říčany, Praha 6 Suchdol, Královice, Senohraby, Koloděje). 

Nejvíce žáků přišlo z obou uhříněveských základních škol.  

Děti poznaly realitu faremního provozu – chovu skotu a prasat, letošní ročník byl tématicky zaměřen 

na „Příběh krávy Žofky“ - příběh mléka. Na políčkách mohly vidět, jak ve skutečnosti vypadají 

hlavní zemědělské plodiny. 

   

 

  

   



VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves 

DEN DRUHÝ 

Dne 6. června 2015 byl program připraven pro širokou veřejnost. Naučná stezka měla 6 stanovišť, 

na každém stanovišti byli připraveni odborní pracovníci - zaměstnanci, kteří zodpovídali 

všetečné otázky nejen dětí, ale i rodičů.  Na stanovišti tzv. „Věda pro kravičku“ účastníci viděli 

technologické prvky ustájení skotu – boxové lože pro kravičku, drbalo, napajedlo, krmiště, 

včetně dojení. Průvodci z české zemědělské univerzity zde seznamovali děti se zpracováním 

kravského mléka a ukázkami výrobků z mléka. Na ostatních stanovištích byly k vidění všechny 

druhy hospodářských zvířat (hlavní plemena skotu, prasat, ovce, kozy, koně, králíci, drůbež), 

účastníci se seznámili také s chovem brojlerového králíka a rychle rostoucích kuřat, ale i s 

farmovým chovem jelenovitých a chovem včel. 

Druhého dne připraveného pro širokou veřejnost, se zúčastnilo 897 školních a předškolních dětí 

v doprovodu rodičů, babiček, dědečků, navštívily nás i maminky s kočárky, tedy více než 2100 

účastníků - spotřebitelů zemědělských produktů. 

   

   

   



VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves 

Úspěšný 5. ročník naučné stezky PŘÍBĚH POTRAVIN 

Bezpečnost všech účastníků při naučné stezce po oba dny byla zajištěna díky vstřícnosti 

a spolupráci Městského úřadu v Uhříněvsi a příslušníků městské policie. 

 

 

 

Děti dostávaly za správně zodpovězené 

otázky od průvodců naučné stezky do 

testíku razítko se zvířátkem. Díky podpoře 

partnerů (včetně MZe, které poskytlo věcné 

odměny) mohlo dostat každé z dětí několik 

užitečných drobných dárků zaměřených na 

informovanost a propagaci chovu zvířat 

a pěstování plodin. 

Žákům a učitelům byl poskytnut výukový 

materiál – Příběh krávy Žofky na naší farmě.  

 

 

 

 

Děti i dospělí byli velmi mile překvapeni 

rozsahem, pestrostí a kvalitou připraveného 

programu a z dárků měli upřímnou radost. 

Věříme, že se k nám budou vracet i na další 

ročník a získanými znalostmi přispějí 

v budoucnu k naší společné snaze – podpoře 

domácí zemědělské a potravinářské výroby. 

 


