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Náš kraj je jeden z nejúrodnějších
v Čechách. Máme zde například
Polabí, téměř rajskou zahradu,
nabízející vše od obilí až po vinnou
révu. 

Bohužel, celé zemědělství se
v poslední době stalo tak trochu
opomíjenou popelkou, přestože se
jedná o strategický resort. Bez trvalé
a těžké práce našich zemědělců
bychom byli zcela vydáni všanc
zahraničním dovozcům a výrobcům
zemědělských komodit, kteří by nás mohli třeba i vydírat tak, jak jsme dnes svědky nátlaku
některých zemí ovládajících surovinové zdroje. Na to nesmíme zapomínat a musíme si vždy vaší
obětavé práce a úsilí vážit. 

Všem Vám velice děkuji.

MUDr. David Rath, hejtman



Středočeské dožínky
Vystoupí kapela TŘEHUSK

Moderuje Luboš Xaver Veselý

Program

9.30 Přivítání hejtmanem MUDr. Davidem Rathem a starostou města 
Lysá nad Labem Mgr. Jiřím Havelkou na náměstí 

9.45 Dožínkový průvod na Výstaviště v doprovodu mažoretek a hudební skupiny 
Harmonie 1872 Kolín - občanské sdružení hudebníků, příznivců a přátel 
orchestru Františka Kmocha v Kolíně Kmochovy hudby

10.00 Zahájení Středočeských dožínek 2009 hejtmanem Středočeského kraje 
MUDr. Davidem Rathem 

10.10 Slavnostní vyhlášení Zemědělských hospodářů Středočeského kraje 2009

10.45 Slavnostní vyhlášení soutěže Středočeský šupináč

10.50 Vyhlášení soutěže Potravinářský výrobek Středočeského kraje pro rok 2010 

11.00 Vystoupení hudební skupiny Třehusk 

11.30 Taneční vystoupení souboru Baráčníci z Lysé nad Labem – Česká beseda 

13.00 – 15.00 Koncert dechové hudby – Harmonie 1872 Kolín (občanské sdružení 
hudebníků, příznivců a přátel orchestru Františka Kmocha v Kolíně) 

Zároveň jste zváni do našeho stánku na výstavišti po celou dobu výstav 
Zemědělec 2009 a Náš chov 2009 konaných 

8. - 11. 10. 2009.



Ohlédnutí za Středočeskými dožínkami 2008

Středočeské dožínky se konají již tradičně v říjnu, při vý-
stavách Zemědělec a Náš chov na výstavišti v Lysé nad Labem. 

Slavnostní den zaštiťuje Středočeský kraj s pomocí země-
dělských profesních organizací: Krajského informačního stře-
diska Středočeského kraje o.p.s., Regionální agrární komory
Středočeského kraje a Asociace soukromého zemědělství ČR.
Na zdárném průběhu se podílí také Výstaviště Lysá nad Labem
spolu s městem Lysá nad Labem.

Středočeské dožínky 2008 se konaly v Lysé nad Labem v sobotu 4. října 2008. Na náměstí před
radnicí se sešli zemědělci, představitelé Středočeského kraje a významní hosté, které uvítal sta-

rosta města Lysá nad Labem Mgr. Havelka. Dožínkový průvod vedly
mažoretky v doprovodu dechové Kmochovy hudby Kolín. Za nimi
šli krojovaní Baráčníci z Lysé nad Labem. V prvním ozdobeném do-
žínkovém voze se vezli studenti SOŠ Poděbrady v polabských kro-
jích a ve druhém významní hosté dožínek. Následovali je zemědělští
hospodáři a zástupci zemědělských profesních organizací. 

Slavnostní program probíhal v hale na Výstavišti v Lysé nad
Labem. V prvních řadách hlediště zasedli vedle představitelů kraje
i ministr zemědělství Petr Gandalovič a zemědělci navržení na oce-
nění Zemědělský hospodář roku 2008. Programem provázel mode-
rátor Jan Rosák a skupina Banjo Band Ivana Mládka. 

Vrcholem programu bylo předání ocenění Zemědělský hospodář roku 2008. Toto ocenění získalo
sedm zemědělských subjektů. Cenu hejtmana Ing. Petra Bendla převzal Ing. Karel Daniel, před-
seda představenstva Zemědělského družstva v Pňovicích na Příbramsku
- cenu předával náměstek hejtmana Ing. Žák. Pan Miroslav Děkanovský
převzal i za svého otce cenu ministra zemědělství Mgr. Petra Gandaloviče.
Jednatel a ředitel Zemědělské společnosti Stránka z mělnicka pan
ing. Petr Živec převzal cenu náměstka hejtmana pro oblast životního pro-
středí, územního a stavebního řízení, zemědělství a informatiky ing. Viléma
Žáka. Ředitelka Střední odborné školy Poděbrady ing. Milena Kavková
převzala cenu náměstka hejtmana pro oblast školství a volného času Dag-
mar Nohýnkové. Jednatel akciové společnosti ZEA Světice, a.s. z okresu
Praha - východ Ing. Jaroslav Švec převzal cenu Regionální agrární komory Středočeského kraje
z rukou předsedy RAK Ing.Pavla Hrdličky. Rodinná farma Pospíchalových z okresu Příbram, re-
prezentovaná panem Miroslavem Pospíchalem, získala cenu Asociace soukromého zemědělství ČR,
kterou předal Ing. Josef Stehlík. Pan Václav Čtrnáctý z Čičovic v okrese Praha - západ převzal
z rukou starosty Lysé nad Labem Mgr. Jiřího Havelky cenu města Lysá nad Labem.



Sklizeň ve Středočeském kraji v roce 2009

V letošním roce se sklizeň obilovin a řepky ve Středočeském kraji poměrně vydařila, i když ne-
přízeň deštivého počasí potrápila každého zemědělského hospodáře. Průměrný výnos všech obi-
lovin v celém kraji byl 5,6 t/ha, z toho ozimá pšenice 6,00 t/ha, a výnos ozimé řepky byl 3,3 t/ha.
Nejlepší obilnářské oblasti okolo Prahy a v Polabí dosáhly výnosu 7 t z hektaru. 

Profesní zemědělské organizace, sdružující podniky a soukromé zemědělce ve Středočeském
kraji, společně navrhly sedm nejlepších podniků na ocenění Zemědělský hospodář Středočes-
kého kraje. Navrženým kandidátům budou předány diplomy a poháry prostřednictvím zástupců
Ministerstva zemědělství ČR, Středočeského kraje, města Lysá nad Labem, Regionální agrární ko-
mory Středočeského kraje a Asociace soukromého zemědělství ČR. 

Dovolte, abychom vám nyní představili navržené zemědělské 
hospodáře Středočeského kraje pro rok 2009.

Farma rodiny Moravcových, Neumětely, okres Beroun

Farma se nachází v obci Neumětely v okrese Beroun. Rodina Moravcových zde hospodaří od
roku 1991, a zaměřuje se na rostlinnou výrobu a chov mléčného skotu.

V současné době obhospodařuje 80 ha půdy, na nichž pěs-
tuje obilí a krmné plodiny – kukuřici, vojtěšku, jetel – 5 ha plo-
chy tvoří pastviny. Obilí sklízí za pomoci vlastního kombajnu
E512.

Na farmě chovají 48 ks mléčného plemene skotu.
S chodem farmy pomáhá syn, kterému bude farma v příštím

roce v rámci programu Mladý začínající zemědělec přenechána.

Farma rodiny Moravcových byla navržena
na cenu hejtmana Středočeského kraje 

MUDr. Davida Ratha 

Zemědělský podnik navrhla Asociace soukromého zemědělství ČR.



Ing. František Hrabě, Řepov 17 – Dolní Stakory,
okres Mladá Boleslav

Pan Ing. František Hrabě hospodaří spolu se svou manželkou na 650 ha z. p. v obci Dolní Sta-
kory, v severní části okr. Mladá Boleslav. 

Rodinnou farmu založili v roce 1991 a provo-
zují klasickou zemědělskou výrobu. Rostlinná vý-
roba je zaměřena na pěstování obilovin na výměře
cca 350 ha o. p. a nosnou plodinou je pšenice
ozimá a ječmen jarní, na výměře cca 100 ha se
pěstuje řepka olejná a 50 ha zaujímá cukrovka.
Farma obhospodařuje převážně těžké půdy, ná-
ročné na zpracování a agrotechniku a výsledky se
vždy pohybují ve výnosech na průměru okresu
nebo mírně nad průměrem. K jejich dosažení je
ale vždy třeba většího úsilí.

Vzhledem k zastoupení živočišné výroby je zbylá část pozemků oseta krmnými plodinami. Na
farmě se chová 74 ks dojnic a veškerý mladý dobytek od základního stáda. Dobytek je volně us-
tájen v nově zrekonstruované stáji s dokonale zajištěnými podmínkami welfare. Mají také vyso-
kou užitkovost – nad 9.000 litrů mléka/rok. 

Firma je soběstačná ve strojovém vybavení, ale
hospodaří z velké části na pronajaté půdě. 

Pan Ing. Hrabě je velice aktivní a veřejně činný. Je
zakládajícím členem Okresní Agrární komory Mladá
Boleslav a 1. místopředsedou jejího představenstva.
Řadu let pracoval v Regionální agrární komoře Stře-
dočeského kraje, založil Odbytové družstvo „Rol-
ník“, kterému předsedá. Je vysoce uznávaným
odborníkem v zemědělské praxi.

Ing. František Hrabě byl navržen na cenu
ministra zemědělství Ing. Jakuba Šebesty

Zemědělský podnik navrhla Regionální agrární komora Středočeského kraje.



Pan Alois Rylich, Lány 10, Kostomlaty nad Labem, okres Nymburk

Pan Alois Rylich hospodaří spolu se svou manželkou a dcerou na 70ti ha zemědělské půdy
v Lánech u Kostomlat nad Labem na okrese Nymburk. Na rodinné farmě v Lánech pracuje ne-
přetržitě od roku 1953. V té době byl majitelem farmy jeho otec. Spolu s ním odolali tlaku na
vstup do jednotného zemědělského družstva, a jako jedni z mála rolníků hospodařili na 12 ha
půdy nepřetržitě jako soukromí zemědělci po celou dobu kolektivizace. Po revoluci v roce 1989
ve svém hospodaření pokračovali, postupně nakupovali půdu, které dnes vlastní 60 ha.

Na rodinné farmě provozují klasickou zemědělskou vý-
robu. 

V rostlinné výrobě se zaměřují na pěstování obilovin, cu-
krovky a krmných plodin. Obiloviny pěstují na ploše 50ha,
převážně pšenici a sladovnický ječmen. Dosahují výnosy
okolo 5,5 tuny po hektaru. Cukrovku pěstují na výměře 6 ha
s výnosy okolo 60 t/ha. V živočišné výrobě se věnují chovu
skotu. Mají 10 dojnic a několik kusů býčků na žír. Jsou naprosto soběstační ve všech polních pra-
cích. Mají vlastní stroje s dostatečnou kapacitou na orbu, přípravu půdy, setí, sklizeň i dopravu. 

Jejich cílem nejsou vysoké hektarové výnosy ani vysoká užitkovost na dojnici, ale finanční efekt
celé farmy. Výsledkem této snahy je, že nikdy nehospodařili na dluh, veškerou půdu mají zapla-

cenu, a s výjimkou nákupu jednoho traktoru ani nepotřebo-
vali za celou dobu svého hospodaření úvěr. 

Pan Alois Rylich je od revoluce také veřejně činným. Od
roku 1990 do roku 2006 byl členem obecní rady a místosta-
rostou obce Kostomlaty nad Labem. Od založení Okresní ag-
rární komory Nymburk v roce 1993 je také nepřetržitě až
dodnes aktivním členem jejího představenstva.

Pan Alois Rylich byl navržen na cenu 
náměstka hejtmana pro oblast životního prostředí

Ing. Miloše Petery

Zemědělský podnik navrhla Regionální agrární komora Středočeského kraje.



Společnost SADY spol. s r.o., Bílé Podolí 73, okres Kutná Hora

Společnost hospodaří na jihozápadních svazích Železných hor, kde má ovocnářství letitou tra-
dici. V roce 1993 společnost převzala v restituci část pozemků od ZD Žehušice a od té doby se
postupně stabilizuje a úspěšně rozvíjí.

Společnost hospodaří přibližně na 700 ha - 400 ha orné půdy
a 300 ha sadů. V rostlinné výrobě se zabývá pěstováním převážně po-
travinářské pšenice, kukuřice na zrno a ozimé řepky.

Základem ovocnářské výroby je pěstování jabloní na 170 ha, višní 
32 ha, třešní 27 ha, broskvoní 21 ha, slivoní 19 ha, hrušní na 5 ha a me-
runěk na 6,5 ha. Na zbývající ploše probíhá rekultivace a přípravy ploch
pro obnovu a restrukturalizaci ovocných výsadeb. Ovocné sady jsou
obhospodařovány systémem integrovaného pěstování a od roku 1996
s ochranou známkou SISPO. Na části jabloňových sadů jsou produko-
vána jablka pro výrobu dětské výživy, která splňují nejpřísnější kritéria. Hlavním výrobním progra-
mem zůstává ale produkce kvalitního konzumního ovoce určeného pro tuzemský i zahraniční trh.

Významnou činností společnosti je skladování, tržní úprava a prodej ovoce. Společnost vybu-
dovala skladovací kapacity na 800 t jablek a chladící boxy na měkké ovoce. Tržní úprava ovoce

je prováděna na třídící lince holandské firmy PERFECT.
Společnost je členem odbytového družstva CZ FRUIT
a prostřednictvím tohoto družstva prodává čerstvé
ovoce do obchodních řetězců po celý rok. 

Společnost je řízena 7 společníky, kteří zároveň tvoří
management firmy. Organizačně je společnost rozdě-
lena na pět úseků: ekonomický, rostlinná výroba, odbyt
ovoce, pěstování ovoce a mechanizace. Společnost za-
stupuje ředitel společnosti Ing. Petr Dvořák. 

Zemědělská společnost SADY spol. s. r. o.
byla navržena na cenu

předsedy poslanecké sněmovny Ing. Miloslava Vlčka

Zemědělský podnik navrhla Regionální agrární komora Středočeského kraje.



Rodinný statek Zapletalových 
Václavské náměstí 15, Nová Ves I., okres Kolín

Podle písemných záznamů hospodaří rod Zapletalových v Nové Vsi u Kolína více než 250 let. 

Hlavní aktivitou je pěstování plodin na orné půdě –
potravinářská pšenice, sladovnický ječmen, řepka, ku-
kuřice a vojtěška. Ještě nedávno vyráběli mléko, nyní
chovají skot bez tržní produkce mléka (býky, telata, jalo-
vice). 

Nabízí celoroční ubytování v nově zrekonstruovaném
objektu rodinného statku. V penzionu jsou k dispozici
dvou až čtyřlůžkové pokoje s příslušenstvím.

Provoz penzionu je zaměřen na agroturistiku a cy-
kloturistiku. Součástí penzionu je půjčovna kol pro uby-
tované. 

Od roku 2006 se rodinný statek zaměřuje na posky-
tování služeb v oblasti péče o krajinu. Jedná se o údržbu
travnatých
ploch, pří-
kopů a dal-
ších i méně
přístupných

ploch speciálním mulčovačem. Tento stroj zpracuje
trávu, stařinu i dřevní hmotu až do průměru 6 cm.
V zimním období poskytují obcím služby, jako napří-
klad odklízení sněhu z místních komunikací sněho-
vou traktorovou radlicí. 

Rodinný statek Zapletalových byl navržen na cenu
Středočeského kraje 

Zemědělský podnik navrhla Asociace soukromého zemědělství ČR.



Statek Novotinky, s.r.o., Strančice 208, Strančice,
okres Praha - východ

Statek Novotinky leží v kopcovité zelené krajině pod vrcholem Stražiště, nedaleko obce Horní
Lhota.

Původně vzorové hospodářství bylo vyvlastněno,
státním statkem a zemědělským družstvem postupně
zcela zdevastováno a posléze opuštěno. Otec součas-
ného majitele Ing. Sýse, který i za komunismu choval
koně a býky, tento rozpadlý, opuštěný a náletem za-
rostlý objekt zakoupil. 

Po revoluci v roce
1989 ve svém hospo-
daření pokračoval. Postupně si pronajal jak soukromou, tak
i státní půdu a hospodářství zvětšoval. S tím jak rostla výměra ob-
hospodařovaných polí, bylo možné pomalu vybavovat hospo-
dářství moderními stroji
a opravovat budovy. Vzhle-

dem k tomu, že sousední zemědělské družstvo zkrachovalo,
získali majitelé Statku Novotinky půdu a mohli zvyšovat
stavy dobytka a množství sklizené úrody.

Roky 2005, 2006 i 2007 byly pro Statek Novotinky velmi
úspěšné, sklizně zrnin a brambor byly bohaté a pomohl
i vstup do EU.

Časem se vytvořil kolektiv velmi dobrých spolupracovníků,
vybavený těmi skutečně nejvýkonějšími stroji .

Statek Novotinky, s.r.o. byl navržen na cenu
Výstaviště Lysá nad Labem

Zemědělský podnik navrhla Asociace soukromého zemědělství ČR.



Zemědělské družstvo Mečeříž, Mečeříž 41, okres Mladá Boleslav

Zemědělské družstvo Mečeříž vzniklo transformací JZD Družba Slivna-Mečeříž dne 8. 12. 1992
s 413 členy. V roce 2008 v družstvu pracovalo 94 zaměstnanců, ale členů zůstalo 276. Družstvo
se vyrovnalo s transformačními podíly ostatních oprávněných osob a to
převážně ve lhůtě stanovené zákonem. Ročně ZD vyplácí členům
podíl ze zisku (dividendu) ve výši kolem 2 % základního vkladu. Prů-
běžně ZD investuje do zemědělské techniky, nákupu pozemků,
údržby a v roce 2008 realizovalo výstavbu posklizňové linky na úpravu
a uskladnění obilí. 

Provozuje tradiční zemědělskou výrobu: rostlinnou a živočišnou. Nachází se ve východní části
okresu Mladá Boleslav s převahou půd s vyšší bonitou a tomu odpovídají i výsledky. Obhospo-
dařuje celkem 3 435 ha z. p. Hlavní místo v rostlinné výrobě zaujímají obiloviny pěstované cel-
kem na 2 223 ha orné půdy. Nosnou obilovinou je pšenice ozimá na 1 555 ha s průměrným
výnosem v roce 2009 přibližně 6,00 t/ha v potravinářské kvalitě a ječmen jarní na 555 ha s vý-
nosem 6,5 t/ha ve sladovnické kvalitě. Z olejnin je to na 240 ha řepka s průměrným výnosem 
3,9 t/ha a významnou plodinou je cukrovka na 450 ha s výnosem 59,6 t/ha. Těmito výsledky se
ZD řadí mezi přední zemědělské firmy v okrese a středočeském kraji.

Významný podíl připadá na živočišnou výrobu. Družstvo
chová 485 ks dojnic a dodává na zpracování 2 440 000 kg mléka
a 160 t hovězího masa. Stále má ještě 150 ks základního stáda
prasnic a ročně dodává 285 t vepřového masa na český trh. Ne-
dostatkem jsou nízké výkupní farmářské ceny, které jsou podná-
kladové a způsobují stálé snižování rozměru výroby, neboť
nezajišťují ani základní ekonomickou životaschopnost zeměděl-
ského podnikání v České republice. 

Zemědělské družstvo Mečeříž patří mezi významné zemědělské subjekty
nejen co do velikosti a objemu produkce, ale i uplatňování nových technolo-
gií a zaváděných postupů. Spolupracuje s výzkumnými pracovišti a instituty. Je
aktivním zakládajícím členem nevládní zemědělské organizace Okresní 
Agrární komory Mladá Boleslav. Jeho dlouholetý předseda pan Václav Jelínek
byl řadu let předsedou Územní organizace Svazu zemědělských družstev na
okrese Mladá Boleslav a stále odborně vychovává mladé následovníky.

Zemědělské družstvo Mečeříž bylo navrženo na cenu
města Lysá nad Labem

Zemědělský podnik navrhla Regionální agrární komora Středočeského kraje.



Pořadatel:
Středočeský kraj
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