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FARMA JE SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST!

F
arma Jiřího Prokeše za sebou nemá dlouhou historii 
– ve Smilovicích, pár kilometrů od Třince, v podhůří 
Moravskoslezských Beskyd, byla založena teprve 
v roce 2000. „Jedná se o hospodářství rodinného typu, 

kde veškerou činnost zabezpečují všichni členové rodiny,“ 
popisuje majitel. „Věnujeme se především chovu ovcí se 
zaměřením na produkci plemenného materiálu a zároveň 
provozujeme rostlinnou výrobu,“ dodává.

Prokešovi, kteří čerpali v roce 2012 podporu z Programu 
rozvoje venkova, Osa II, opatření II.1.1. – LFA a opatření II.1.3. 
– Agroenvironmentální opatření, intenzivně obhospodařují 
na dvacet hektarů půdy, ovšem plochy, kterou využívají, rok 
od roku přibývá. 

„Rozvoj farmy je velmi progresívní – cílem je rozšiřovat 
jak živočišnou, tak rostlinnou výrobu. Postupnou obno-
vou travních porostů a cílenou výživou rostlin docilujeme 
vysokých výnosů zelené píce,“ zdůrazňuje hospodář s tím, že 
jejich hlavní činností je chov ovcí anglického plemeno Suf-
folk. V současné době mají dva plemenné berany a šedesát 
pět bahnic. 

Jiřího Prokeše od jiných, jemu podobných farmářů, odlišuje 
snaha využívat při svém hospodaření aktuálních výstupů 

zemědělského výzkumu. „Aplikujeme informace a nové 
metody zemědělského výzkumu hlavně v oblasti výživy 
a šlechtění zvířat. Také se snažíme vnést do rostlinné výroby 
nové technologické a inovační metody v oblasti produkce 
objemných krmiv,“ vysvětluje a hned dodává konkrétní 
příklady: „Na základě výsledků testování speciálních doplňků 
výživy zvířat na ´Uniwersytecie przyrodniczym w Lublinie´, 
používáme v chovu ovcí moderní a inovativní lizy, které 
působí na vnitřní parazity a kokcidie. Jsou sestaveny na 
přírodní bázi rostlinných extraktů, které mají schopnost 
potlačovat parazitózy i kokcidie u ovcí a zároveň dodávají 
zvířatům minerální látky i energii. Mohou se využít v eko-
logických chovech, protože vlastní ekologický certifi kát. 

A používáme i další doplněk krmných směsí – opět preparát 
na bázi přírodních látek a extraktů z rostlin, který potlačuje 
kokcidie v útlém věku zvířat. V návaznosti na to provádíme 
koprologická vyšetření pozorovaných zvířat a skupin 
s možností dalšího vyhodnocení a publikování výsledků.“

Kromě zmíněné univerzity v polském Lublinu Prokešovi 
aktivně spolupracují také s Mendelovou univerzitou v Brně. 
Studenti do Smilovic jezdí na praxi, na farmě jsou pro ně 
pořádány přednášky spojené s chovem ovcí a krmivářskou 
problematikou. „Studenti zde mají možnost využít získané 
informace a data k obhajobě bakalářských, magisterských 
a dizertačních prací. Momentálně se u nás realizuje dizertační 
práce na téma Zhodnocení vlivu přírodních antihelmintik 

na růst a jatečnou hodnotu jehňat,“ říká Roman Cieslar, který 
má na farmě v popisu práce (mj.) komunikaci s veřejností, 
a doplňuje, že na praktickou výuku a přednášky na statek 
v podhůří Beskyd přijíždějí i zahraniční studenti. Ve spoluprá-
ci s brněnskou i lublinskou univerzitou uspořádali Smilovičtí 
mezinárodní workshop doktorandů týkající se chovu ovcí 
i jiných hospodářských a zájmových zvířat i lesní zvěře.

Majitelům farmy se daří. Za jejich úspěchy při šlechtění ovcí 
a zavádění nových metod v oblasti reprodukce a odchovu 
jehňat je, jak sami tvrdí, dodržování nových technologií 
výživy a permanentní vzdělávání se. „Při naší práci klademe 
důraz na kvalitu, kvantita není pro nás prioritou. Z výsledků, 
kterých jsme doposud dosáhli, je čitelné, že farma je naše 
srdeční záležitost, prvotřídní kondice a kvalita našich zvířat 
je to, k čemu naše práce a snaha směřuje,“ tvrdí Jiří Prokeš. 
A jaké má plány do budoucna?

„Momentálně pracujeme na projektové a povolovací 
dokumentaci k výstavbě ovčína s celkovým zázemím pro 
chov ovcí a následným zpracováním vzniklých produktů,“ 
popisuje, čím se právě zabývají. Pořízením nových ple-
men ovcí chtějí na farmě doplnit sortiment produkce 
o mléko a vlnu. „Ve spolupráci se zahraniční vysokou 
školou také plánujeme vstup do studentského programu 
ERASMUS, který umožní zahraničním studentům ofi ciální 
stáže a praxe. Dalším cílem je prohlubování vztahů na poli 
výzkumu a vědecké činnosti,“ uzavírá majitel úspěšné farmy 
v podbeskydských Smilovicích.

Tradiční gazdování s moderní-
mi trendy zemědělské výroby 
dokázal propojit Jiří Prokeš. Na své 
farmě chová ovce, spolupracuje 
s vysokými školami, organizuje 
stáže studentů, pořádá přednášky 
i pracovní dílny. „V rámci možností 
využíváme informací a nových 
metod zemědělského výzkumu 
hlavně v oblasti výživy a šlechtění 
zvířat,“ říká.

PLEMENO SUFFOLK
• pochází z Anglie, ve světě je značně rozšířené
• bezrohé plemeno středního až velkého vzrůstu s černě 
zbarvenou hlavou a nohama, dobrým osvalením a do-
brými růstovými schopnostmi
• používá se pro užitkové křížení a chová se především 
pro maso
• plodnost tohoto plemene je 170-180 %, přírůstek 330-
380 g. 
• vyniká dobrým zdravím a dlouhým plodným obdobím
• živá hmotnost je u beranů 100-130kg, u bahnic je to 
75-85 kg.
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