
Exkurze Celostátní sítě pro venkov – zdroj inspirativních nápadů pro podnikání - pokračování 

Den třetí – 1. 10. 2021 

Třetí den exkurze byl zahájen v obci Strmilov, která se rozkládá na obou stranách historické česko-

moravské zemské hranice v okrese Jindřichův Hradec. Na Farmě Domašín s.r.o. si účastníci exkurze 

prohlídli především stroje pro zemědělskou výrobu. Ve spolupráci s MAS Česká Kanada o.p.s. byl na 

farmu pořízen traktorový návěs s korbou pro přepravu zemědělských a ostatních produktů. S pomocí 

dotací byly pořízeny ještě další stroje pro rostlinnou výrobu (rozmetadlo chlévské mrvy, navigační 

systém řízení traktoru). Moderní vybavení je pro chod 

farmy stále důležitější, protože je v současné době velký 

nedostatek pracovníků, kteří by chtěli pracovat 

v zemědělství, a je třeba lidskou práci nahrazovat stroji, 

pokud je to možné.  

 

 

Čas obědové pauzy a část odpoledního programu účastníci exkurze strávili na farmě Statek Horní 

Dvorce s.r.o. v obci Horní Dvorce. Oběd pro účastníky byl připraven z faremních produktů a v útulné 

faremní prodejně si zájemci mohli zakoupit faremní výrobky z ovčího mléka. Výrobní program farmy je 

zaměřen na chov ovcí a v současné době se v moderní dojírně dojí 400 ovcí. I v tomto podniku byly 

realizovány projekty z PRV a to již v programovém období 2007-2013 (stroje pro rostlinnou výrobu).  

S pomocí dotačních prostředků PRV 2014-2020 byl zakoupen nový krmný vůz, byly pořízeny moderní 

technologie krmení a byla zajištěna rekonstrukce stáje pro ovce. Pro zlepšení efektivnosti práce byly 

pořízeny nové technologie pro zpracování mléka.  



 

 

V závěru třetího dne exkurze se účastníci přesunuli do obce Báňovice, kde místní zemědělský 

podnikatel v moderních stájích chová skot na výkrm. Prostřednictvím Místní akční skupiny Jemnicko, 

o.p.s. si žadatel pořídil několik kusů techniky pro zemědělské a lesnické práce a zajistil si vybavení 

opravárenské dílny. Z operace 16.2.1 (Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií 

v zemědělské prvovýrobě) Programu rozvoje venkova 2014-2020 byl realizován ve spolupráci 

s Mendelovou univerzitou projekt s názvem „Implementace progresivních postupů v sestavování 

krmných dávek pro masný skot v zemědělském podniku“. Za účelem vytvoření optimálních podmínek 

pro chov skotu bez tržní produkce mléka, byly provedeny technologické a stavební úpravy a byla 

doplněna nezbytná technika pro krmení a manipulaci s krmivem, stelivem a podestýlkou.  

 


