
 

 
 
 

 

Pozvánka na pětidenní exkurzi 
 

Maďarské rodinné farmy 
 

Termín cesty: 18. - 22. 6. 2017 
 

 
Asociace soukromého zemědělství Litoměřice připravila ve 
spolupráci s Celostátní sítí pro venkov další z řady zájezdů do 
okolních zemí. Pro letošní rok bylo zvoleno Maďarsko, kde je z 
hlediska zemědělství opravdu co vidět.  
K prohlídce byly vybrány zejména farmy, které úspěšně 
zrealizovaly nebo u nich právě probíhá projekt v rámci 
Programu rozvoje venkova, pro srovnání je vybráno několik 
farem, kde tento program využit nebyl. Exkurze je určena 
zemědělcům, potenciálním žadatelům o dotace z PRV.  
Program byl připraven ve spolupráci s partnerskou organizací 

Kislépték, což by mělo být samo o sobě zárukou, že účastníci  

 

 
budou mít možnost navštívit opravdu zajímavé farmy. Cesta je 
plánována jako pětidenní, s jednou zastávkou na jižní Moravě, 
dále už budou následovat exkurze v Maďarsku. Podíváme se 
na několik rostlinných farem jak s klasickou produkcí, tak se 
zaměřením na zeleninu či ovoce, navštívíme chovy skotu, koní 
a prasat a chybět samozřejmě nebude ani vinařství. Odborný 
program zaměřený na projekty realizované v rámci PRV doplní 
prohlídka Budapeště, představení tradičního maďarského stylu 
jízdy na koni v rámci Puszta programu a návštěva farmářského 
trhu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předběžný program (bude upřesněn, změny jsou proto vyhrazeny): 

 
18. 6. 2017 (neděle) 
 
Brzy ráno odjezd z Prahy (nástupní místa na trase 
budou upřesněna). 
Prohlídka Hustopečské mandlárny – procházka po  
jediném mandloňovém sadu ve střední Evropě, ochutnávka 

mandlovice, paštiky a dalších výrobků z mandlí.  
PRV: Aktuálně schválená žádost - Speciální stroje 
do ovocných sadů 
Přejezd přes Slovensko do Maďarska.  
Prohlídka mléčné farmy v Dunakiliti – družstvo 300 
farmářů, chov mléčného skotu – cca 650 dojnic, 780 hektarů 
půdy (pěstování krmiv + pšenice). 
PRV: Rekonstrukce farmy s ŽV  
Prohlídka farmy Istvána Ranyáka v Dunakiliti - klasická 
rostlinná produkce na 70 ha (pšenice, ječmen, oves a 
hořčice), na dalších 10 ha intenzívní produkce zeleniny 
(petržel, mrkev, cibule, brambory), dále pěstování květin.  

 
Prohlídka rodinné farmy Czinových, Dunaszigeti - farma 
je součástí komunitního zahradnictví, na 0,5 ha půdy je 
ve sklenících pěstováno asi 40 druhů zeleniny.  
Přesun do Mosonmagyaróváru, ubytování a večeře v 
hotelu Minerva. 
 
19. 6. 2017 (pondělí) 
 
Prohlídka rodinné farmy Szücs company – rostlinná 
produkce na cca 650 ha (kukuřice, ječmen, pšenice, svazenka, 
ředkev), dále poskytují služby na dalších 1 000 ha. Krátká 
exkurze na pole, kde by měla probíhat sklizeň.  
PRV: Několik projektů - investice do techniky pro 
RV, zavlažovací systém  
Prohlídka výzkumného centra a pokusných polí společnosti 

Lajtamag – rodinná firma se zabývá produkcí osiv a klasickou 

rostlinnou výrobou na cca 10 000 ha. Osiva jsou dodávána jak 

na tuzemský trh, tak do zahraničí. Dalšími aktivitami  



 

 
 
 
 
 

 

jsou výzkum, zemědělské služby a obchod se 
zemědělskými komoditami.  
PRV: Několik projektů - aplikace identifikačního skladového 
systému, investice do technologie pěstování pšenice a sóje, 
zavlažovací systémy, nákup strojů, výstavba skladů a 
sušárny osiv  
Prohlídka hřebčína v Bábolně – slavný hřebčín založený v 
roce 1789 je známý chovem plemene Shagya Arab. 
Momentálně je zde stádo asi 300 koní. Oběd v hřebčínu.  
Přejezd do Budapeště, ubytování v Novum Hotel Thomas. 
Večeře v tradiční maďarské restauraci Szeged Vendeglo s 
živou hudbou a folklórním programem 
 

20. 6. 2017 (úterý) 
 

Dopoledne prohlídka Budapešti zakončená na 
jednom z nejhezčích trhů ve městě, kde bude cca 
1,5 hodiny volno na oběd (není v ceně).  
Prohlídka Pilze Nagy Mushroom – specializovaná farma se 
zabývá pěstováním hlívy ústřičné a produkcí substrátu pro 
její pěstování, odpad je zpracováván v bioplynové stanici. 
PRV: rekonstrukce systému pro pěstování hub, dále dotace  
z OP pro životní prostředí a infrastrukturu a z Norských 
fondů Prohlídka rodinné farmy Kujániových – rodinná farma 
zaměřená na pěstování ovoce na cca 30 hektarech (třešně, 
višně, meruňky, švestky, hrozny), zpracování ovoce  
a agroturistiku (výukové programy pro děti). Po návštěvě 
farmy bude následovat prezentace k fungování Programu 
rozvoje venkova v Maďarsku (zástupce ministerstva) a další 
odborné problematice. Večeře na farmě. 
PRV: Nákup strojů, diverzifikace 
Přesun do Kecskemétu, ubytování ve Sporthotelu. 
 

21. 6. 2017 (středa) 
 

Prohlídka rodinné farmy Thámových - farma s produkcí 
ovoce (meruňky a broskve), chovem mléčného skotu a koní 
PRV: mladý začínající zemědělec  
Prohlídka rodinné farmy Domjána Gergelyho – rodina se 
zabývá rostlinnou produkcí, chovem prasat plemene 
mangalica a ovcí plemene racka. Majitel farmy je regionální 
ředitel zemědělské komory. Oběd na farmě. 
PRV: Nákup strojů pro ŽV 
Prohlídka rodinné farmy Gálových – chov tradičního 

maďarského plemene skotu, otec majitele je prezident 

organizace pro přímý prodej faremní produkce. 

PRV: Stroje pro RV  
Návštěva vinařství Gedeon – prohlídka 
vinařství s ochutnávkou vín a večeří. 
PRV: Několik projektů - technologie pro vinařství 
Návrat na ubytování v Kecskemétu.  

 
 
 
 
 

 

22. 6. 2017 (čtvrtek)  
 
Návštěva farmářského trhu v Kecskemétu – největší trh ve 

městě, kde jsou k dispozici i produkty místních farmářů. Puszta 

program, Varga Tanya - program zahrnuje představení v 

maďarském národním stylu - jízda na koni, drezura koní, jízda 

na vozíku taženém koňmi, osly nebo voly. Program je zakončen 

bohatým obědem - menu o třech chodech  
v tradiční restauraci, s cikánskou kapelou, ochutnávka 
tradiční meruňkové pálenky (barack pálinka) s pikantními 
vdolečky. Odjezd z Kecskemétu, přejezd zpět do ČR, cestou 
večeře. V pozdních večerních hodinách příjezd do Prahy. 
 

Účastníci si hradí přímo na místě: 
 
- 4x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s 
příslušenstvím včetně snídaní (hotely kategorie 3*);  
- 4x oběd, 3x večeře; 
- 1x večeře s živou hudbou a folklórním programem; 
- vstupy na exkurze a ochutnávky dle programu; 
- prohlídka Budapeště s místním průvodcem; 
- cestovní pojištění. 

 
Předpokládané náklady na osobu: cca 7 000 Kč 
 
 

Celostátní síť pro venkov v rámci exkurze hradí na 

dopravu, tlumočení a organizační náklady. 
 

Přihlášky jsou možné do 20. května 2017. 
 

Kontakt: 
 

Ing. Veronika Jenikovská 
tel.: 728 311 581  
e-mail: veronika.jenikovska@asz.cz  


