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

Den čtvrtý – 2. 10. 2021 

Poslední den exkurze zahájili účastníci již na území Kraje Vysočina v obci Ratibořice v okrese Třebíč.  
Na BIOFARMĚ DoRa s.r.o. přivítal účastníky exkurze téměř devadesátiletý původní majitel, který 
přítomným vylíčil nelehké osudy statku a jeho obyvatel v druhé polovině 20. století. Bylo obdivuhodné 
následně sledovat, co všechno se podařilo po změně režimu na statku opravit a vybudovat. Při obnově 
hospodářství vydatně pomohly i dotace z PRV, a to v minulém i současném programovém období. Dnes 
již mohou návštěvníci v rámci pravidelných dnů „otevřených vrat“ pozorovat stáda více než 800 koz 
v zrekonstruovaných prostorách a mohou ochutnat faremní produkty vyrobené v moderní 
minimlékárně. Zájemci o produkty si mohou dokonce koupit výrobky kdykoliv - 24 hodin denně 
v samoobslužném automatu u vstupních prostor do farmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Již na území Jihomoravského kraje v obci Únanov byl další bod programu odborné exkurze Sítě. Majitel 
farmy sice ještě neměl možnost realizovat žádný projekt z PRV (měl dotaci z jiného operačního 
programu), ale zato se mohl pochlubit druhým místem v programu Pestrá krajina. Nositelé tohoto 
ocenění jsou dobrým příkladem toho, že promyšlená realizace pestrých osevních postupů, vysévání 
biopásů, budování drobných vodních nádrží, obnova či výsadba nových sadů, remízků či alejí, a další 
opatření zaměřená na šetrné nakládání s půdou a krajinou, jsou jednou z mála cest, jak udržet naši 
krajinu v „dobré kondici“ i v 21. století. Farmář sice chová cca 150 ovcí, které pomáhají udržovat trvalé 
travní porosty evropsky cenných lokalit, ale primárně se věnuje rostlinné výrobě. Má velice pestrou 
skladbu plodin a mimo jiné produkuje i širokou škálu semen pro větší či menší odběratele.   

 



 

Poslední zastávka posledního dne odborné exkurze zavedla účastníky do Suchohrdel u Miroslavi (okr. 
Znojmo). I zdejší farmář neměl příliš jednoduché začátky svého hospodaření, a přesto se mu podařilo 
vybudovat velký a moderní areál. Začal využívat dotační podpory již z předvstupního programu SAPARD 
a v průběhu let realizoval několik projektů. Z PRV 2014-2020 využil 
dotační podporu pro navýšení ustájovací kapacity pro selata a na 
modernizaci technologie sušení dýňového semena. V areálu farmy je 
veliká bioplynka, ve které se zpracovává kejda od prasat. Teplo 

z bioplynky je 
využíváno i ve 
sklenících, ve 
kterých jsou 
pěstovány bylinky.  

 


