
 

 

 
Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s partnerem CSV Asociací soukromého 

zemědělství okresu Litoměřice z. s. si Vás dovolují pozvat na exkurzi 
 
 

Exkurze po farmách v České republice a v Rakousku 
 

Exkurze se uskuteční ve dnech 21. – 24. června 2016 
 

Odjezd v 7:00 z Husova náměstí, Bohušovice nad Ohří 
 

Program: 
 

21. června 2016 (úterý) 
 
7.00 h Odjezd z Bohušovic nad Ohří  
 
9.00 h Farma Milana Hájka, Jeníkov – rodinná farma hospodařící na cca 65 ha, 

pěstování brambor, chov masného skotu. 
Projekty PRV: Pořízení lesnické techniky, investice do výroby brambor 
Na této farmě možnost nástupu a parkování aut po dobu zájezdu. 

 
12.00 h Oběd – Hotel Farma, Služátky 
 
13.30 h Návštěva Farmy Hrnčíř, Proseč pod Křemešníkem – rodinná farma zaměřená 

na chov a výcvik koní, testační odchovna hřebečků, agroturistika. 
Projekty PRV: Modernizace farmy Hrnčíř – nákup strojů, výstavba stáje 

 
16.30 h Návštěva Statku Horní Dvorce – rodinná farma zaměřená na chov mléčných i 

masných ovcí, zpracování mléka, prodej ze dvora, agroturistika. 
 
18.30 h  Prohlídka farmy Bison Ranch, Rožnov 1 Český Rudolec – ekologická farma 

obhospodařující 300 ha travních porostů, chov bizonů, agroturistika. 
Projekty PRV: Vybudování ubytování na farmě 
Ubytování na Bison Ranchi a večeře. 

 
 
22. června 2016 (středa) 
 
8.30 h Odjezd z Rožnova 
 
9.00 h  Prohlídka farmy Edmunda Ringla, Rappolz – rodinná farma s pěstováním 

speciálních plodin (mák, špalda, kmín, borůvky, ostropestřec, třezalka), chov 
drůbeže s porážkou přímo na farmě. Prohlídka výtopny na biomasu. 



 

 

Projekt PRV: Modernizace zemědělského podniku, výstavba výtopny na 
biomasu 
 

12.30 h Oběd ve Slavonicích 
 
14.15 h Prohlídka farmy rodiny Bauerových, Seyfrieds – ekologická farma 

s pěstováním bylinek a vlastním zpracováním. Odbyt přes vlastní obchod 
a zásilkovou službu. 
 

16.30 h Prohlídka farmy rodiny Stroblových, Unterpertholz – chov mléčných ovcí 
(270 ks) a přímý prodej masa. 
Projekt PRV: Modernizace chovu ovcí Lacaune s mléčnou produkcí a 
investice do výroby ovčího mléka ve Waldviertelu 
 

19.30 h  Návrat na Bison Ranch, ubytování a večeře. Po večeři možnost diskuse 
s rakouskými sedláky. 

 
 
23. června 2016 (čtvrtek) 
 
8.30 h Odjezd z Rožnova 
 
9.15 h  Prohlídka farmy Kurta Apeltauera, Peigarten – biodynamické zemědělství, 

chov skotu plemene Waldviertler Blondvieh, chov včel, prodej ze dvora.  
Projekt PRV: prodej ze dvora (výstavba obchodu) 

 
11.00 h Prohlídka farmy rodiny Liebhartových, Merkenbrechts – ekologická farma se 

zpracováním a přímým prodejem produkce z rostlinné výroby (oleje, těstoviny, 
šťávy), chov skotu a agroturistika. 
Projekt PRV: ÖPUL (dotace na postupy vstřícné k životnímu prostředí) 
 

13.45 h  Oběd ve Waldlandu 
 
14.45 h  Prohlídka Waldlandu, Oberwaltenreith – světově známé centrum inovativního 

zemědělství, 800 členských podniků se společným odbytem rostlinné a živočišné 
výroby, zpracování produkce. 

 
17.30 h  Ubytování v kampusu Kolping v Krems, individuální prohlídka města 
 
19.00 h  Večerní prohlídka Kremsu s průvodcem 
 
20.00 h  Večeře s ochutnávkou vína v Heuriger Müllner 
 
 
 



 

 

 
24. června 2016 (pátek) 
 
8.30 h Odjezd z Krems 
 
10.00 h  Prohlídka farmy rodiny Mauritz, Plessberg – ekologická farma zaměřená na 

chov nosnic. 
Projekt PRV: Modernizace zemědělského podniku – novostavba hnízda pro 
kladení vajec 
 

12.00 h Oběd na farmě Klein Pertlholz 
 
13.00 h Prohlídka farmy Josefa Weinstabla, Klein Pertlholz – ekologická farma 

s chovem prasat, penzion. 
Projekt PRV: Výstavba stáje pro chov masných krav a pro výkrm prasat 
v ekologickém zemědělství, výstavba skladovací haly 
 

14.30 h Prohlídka farmy rodiny Reslových, Hohenwarth – ekologická farma s chovem 
skotu plemene Waldviertler Blondvieh, prodej masa ze dvora. 

 
17.00 h Jindřichův Hradec 
 
18.30 h Jeníkov 
 
20.30 h Příjezd do Bohušovic nad Ohří 
 

 

Zájemci se mohou přihlásit elektronicky na adrese: veronika.jenikovska@asz.cz 
 

 
Za organizátory srdečně zvou 
 
 
 

 

Bc. Tomáš Sazeček             Mgr. Ing. Jaroslav Šebek 
koordinátor Celostátní sítě pro venkov                      předseda ASZ Litoměřice 


