
                                                                                                

                                                                                                
  

 

  

 

 

Zpráva z akce 
Cesta za poznáním potravinářských producentů 

 

20. 10. 2016  
 

Hranice, Hustopeče nad Bečvou – Poruba, Bělotín – Lučice, 
Partutovice  

 

 

Celostátní síť pro venkov Zlínského kraje zorganizovala dne 20. 10. 2016 exkurzi s názvem „Cesta 

za poznáním potravinářských producentů.“ Akce byla zaměřena především na prezentaci příkladů 

dobré praxe realizace projektů z PRV v oblasti potravinářství. Program byl primárně zaměřen na 

potravinářské producenty a projekty realizované v tomto odvětví a byl cílen především na studenty 

a mladé začínající zemědělce, případně na mladé lidi uvažující o vstupu do zemědělství. Cílem měla 

být především motivace ke vstupu do zemědělského podnikání a seznámení s dotačními 

možnostmi z PRV v této oblasti. Na příkladech dobré praxe realizovaných projektů byli přítomní 

seznámeni se všemi skutečnostmi, které se k danému odvětví váží.  

 

Exkurze byla zahájena v 7:00 ráno odjezdem autobusu ze Starého Města. Po nástupu do autobusu 

všechny přítomné přivítal Ing. Tomáš Čermák, krajský koordinátor CSV, a krátce představil 

program exkurze, aktivity CSV a odkázal zájemce na publikaci „Projekty potravinářských 

zpracovatelů ve Zlínském a Olomouckém kraji“. Následně se účastníci přemístili autobusem do 

Hranic, kde se ke skupině přidal Ing. Tomáš Václavík, který účastníkům podrobně přiblížil jednotlivé 

projekty, které budou navštíveny. V průběhu cesty podával informace o postupech a podmínkách 

získávání podpory z PRV.  

 

Následoval krátký přejezd do Hustopečí nad Bečvou a návštěva Farmy Zdeňka. Jedná se o malou 

rodinnou farmu zaměřující se na produkci mléka a mléčných výrobků. Na této farmě byl realizován 

projekt s názvem Zahájení zemědělské činnosti mladých zemědělců v rámci PRV a rozšíření rodinné 

Farmy Zdeňka. Všem přítomným byl ukázán chov zvířat a rovněž metody zpracování mléka a 

výsledné mléčné produkty. Návštěvníci si mohli prohlédnout dojicí zařízení a linku, která byla 

rovněž finančně podpořena z PRV, včetně automatu na mléko, a diskutovat o přínosech 

a nevýhodách různých zpracovatelských a prodejních metod vzhledem k aktuální situaci na trhu 

s mlékem. Závěrem mohli také ochutnat výrobky, které se na zdejší farmě vyrábí, jako jsou sýry, 

mléčné dezerty nebo zákysy. Mléčné produkty z této farmy jsou zpravidla produkty vysoké kvality 

a řada z nich nese nebo v minulosti nesla označení Regionální potravina nebo výrobek 

Olomouckého kraje.  

 

Po návštěvě farmy následoval odjezd do Bělotína na návštěvu ovocnářství pana Eduarda Kozáka. 

Pan Kozák osobně návštěvníky přivítal na půdě svého závodu a krátce pohovořil o svém podnikání. 

Představil přítomným rozlohu svých sadů a na jaké druhy ovoce se jeho produkce zaměřuje. 

Následovala prohlídka celého areálu včetně skladů nebo prostor a zařízení pro výrobu jablečných 

a ovocných moštů či výrobu sušeného ovoce. Sušárna ovoce byla zřízena za podpory z PRV 

s možností nahlédnutí přímo do procesu sušení. Návštěvníci se mohli seznámit s tím, jak má 

výsledný výrobek správně vypadat a jaké má mít chuťové vlastnosti. Pro návštěvníky byla rovněž 

připravena ochutnávka sušeného ovoce a ovocných moštů.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                

                                                                                                
  

 

  

 

Posledním navštíveným místem exkurze bylo Zemědělské družstvo Partutovice. Zde přivítal 

návštěvníky předseda ZD Partutovice Ing. František Maršálek. Představil činnost a specializaci 

družstva a krátce přiblížil také historii podniku a samotného zemědělství v obci. ZD Partutovice se 

v živočišné výrobě soustředí pouze na produkci mléka. Chovají přes 500 kusů skotu a nedávno 

provedli za podpory z PRV modernizaci technologie dojírny. V rostlinné výrobě se pak specializují 

především na produkci sadbových, konzumních a krmných brambor, pšenice, žita, sladovnického 

ječmene nebo travního semene. Po přednášce následovala prohlídka družstva s ukázkou výrobní 

a zpracovatelské technologie. Závěrem byla přítomným představena také cukrářská výroba 

v závodě včetně ochutnávky. Na závěr Ing. Tomáš Čermák a Ing. Tomáš Václavík poděkovali všem 

přítomným a zúčastněným za jejich zájem, ochotu a aktivní přístup a účastníci exkurze se vydali 

na zpáteční cestu. Ještě na ní pokračoval Ing. Václavík v přednášce o významu podpory z PRV pro 

jednotlivé navštívené farmy. Exkurze byla ukončena asi v 15.30 hodin po příjezdu do Starého 

Města. 

 

Akce byla přínosná především v oblasti předávání informací zájemcům o danou problematiku 

a také v oslovení potenciálních začínajících zemědělců. Na příkladech dobré praxe byly přímo 

v místech realizace projektů představeny veškeré skutečnosti spojené s čerpáním finanční podpory 

z PRV. Výsledkem akce bylo především navození pozitivní motivace jejích účastníků k rozvíjení 

zemědělské činnosti a k čerpání prostředků z PRV.  

 

 

Ve Zlíně, dne 10. 11. 2016  

 

Zpracoval: Ing. Tomáš Čermák, krajský koordinátor CSV 

 
 


