
Sobota 8.10. 2011
Výstaviště Lysá nad Labem

Středočeské dožínkyStředočeské dožínky

Sobota 8.10. 2011
Výstaviště Lysá nad Labem

Středočeské dožínky_2011  20.9.2011  12:48  Stránka 1



Vážení zemědělci, milí návštěvníci,

jako každý rok mám možnost vyjádřit na tomto místě poděkování a uznání pracovníkům
v zemědělství za jejich namáhavou každodenní práci. Činím tak i nyní a připojuji přání, aby
se úroda v příštím roce povedla alespoň tak, jak v tom letošním.

Podle mých informací by měl být rok 2011 s ohledem na úrodu spíše příznivým. Ze svých
cest po regionu vím, jak rychle a více méně bezproblémově proběhly letošní žně. Myslím
proto, že letošní dožínky mohou být zaslouženě oslavou jednoho právě ukončeného
zemědělského cyklu

MUDr. David Rath
hejtman Středočeského kraje
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Středočeské dožínky
Moderuje Bára Štěpánová a 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 2011 hejtmanem Středočeského kraje 

MUDr. Davidem Rathem 

10.10 Slavnostní vyhlášení Zemědělských hospodářů Středočeského kraje

10.45 Slavnostní vyhlášení soutěže Středočeský šupináč roku 2011

10.50 Vyhlášení soutěže Potravinářský výrobek Středočeského kraje pro rok 2011 

11.00 Vystoupení Báry Štěpánové

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 2011 a Náš chov 2011.
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Ohlédnutí za Středočeskými dožínkami 2010

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 zejména
Výstaviště Lysá nad Labem a Města Lysá nad Labem.

Středočeské dožínky 2010 se konaly v Lysé nad Labem 
v sobotu dne 9. října 2010. Zemědělci, představitelé Středo-
českého kraje a významní hosté se setkali na náměstí před
radnicí, odkud se společně přesunuli dožínkovým průvodem, vedeným mažoretkami v dopro-
vodu Harmonie 1872 Kolín, na Výstaviště v Lysé nad Labem. Slavnostním programem provázel
moderátor Luboš Xaver Veselý a kapela Třehusk.

Vrcholem programu bylo předání ocenění Zemědělský hospodář roku 2010. Toto ocenění
bylo uděleno sedmi zemědělským subjektům. Cenu hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida
Ratha získalo hospodářství Ing. Rudolfa Procházky z Horního Bezděkova. Cena náměstka hejt-
mana Středočeského kraje byla udělena rodinné farmě Jana Tajbla, zatímco společnost ZEVOS
Předboj, s.r.o. převzala cenu prezidenta Potravinářské komory. Cenu prezidenta Agrární komory
pak získala společnost AGRO Tuklaty, s.r.o., cenu ředitele Krajské veterinární správy pro Středo-
český kraj Agrodružstvo Načeradec a cenu města Lysá nad Labem rodinná farma Homolových
hospodařících v Bělči na Berounsku. Oceněna byla také rodinná farma Netrhových z Rakovnicka,
a to cenou Výstaviště Lysá nad Labem.

Sklizeň ve Středočeském kraji v roce 2011

Jak je známo, Středočeský kraj patří k největším producentům obilovin v rámci všech krajů České
republiky. V letošním roce bylo ve Středočeském kraji oseto 24 701 ha obilovinami a 5 600 ha
řepkou. Z obilovin měla největší podíl pšenice, jíž bylo oseto 15 800 ha (tj. 64 %), a ječmen jarní
s 5 600 ha (23 %). 

Hladký průběh žní zkomplikovalo deštivé a chladné počasí v červenci, a tak se sklizeň v ně-
kterých okresech našeho kraje protáhla až do první poloviny září. 

Výnos v letošním roce byl však velmi dobrý. Průměrný výnos obilovin dosáhl 5,5 t/ha, přičemž
výnos pšenice činil 5,9 t/ha. V případě řepky byl dosažen výnos 2,9 t /ha. Rovněž dosažená kva-
lita obilí byla v letošním roce velmi dobrá. 
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Dovolte, abychom vám nyní představili navržené zemědělské 
hospodáře Středočeského kraje pro rok 2011.

AGD Senice a.s., okr. Nymburk

AGD Senice a.s. vznikla v roce 2001 změnou právní formy z Agrodružstva Senice, vytvořeného
při transformaci družstev v roce 1993. V současné době obhospodařuje 1 155 ha zemědělské půdy.

Podnik je zaměřen na klasickou zemědělskou výrobu, a to jak na rostlinnou, tak živočišnou. 
V živočišné výrobě využívá přirozený obrat stáda u prasat. Chová 110 prasnic, přičemž produkuje
21 selat na prasnici. Prodává selata i jatečná prasata. Nosným odvětvím podniku je však rostlinná
výroba. Specializuje se na pěstování ozimé pšenice, ozimého a sladovnického ječmene, ozimé
řepky, cukrovky, máku, hrachu, sóji a kukuřice na zrno.

Výnosy obilovin se pohybují v rozmezí 6,5 – 7,5 t/ha, u řepky 3,5 – 4,5 t/ha, u cukrovky 65 t/ha,
u máku nad 1 t/ha a u kukuřice na zrno 9 - 10 t/ha. Podnik usiluje o maximální intenzitu pěstování,
která zaručuje stabilitu podniku, a proto každoročně investuje do nových strojů. V chovu prasat 
investuje do nových technologií u všech kategorií. O úspěšném hospodaření svědčí také fakt, že po
celou dobu své existence podnik nebyl ve ztrátě.

Společnost AGD Senice a.s. byla navržena na cenu 
hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha

Zemědělský podnik navrhla Regionální agrární komora Středočeského kraje.
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Rodinná farma Procházkových, okr. Kutná Hora

Farma Procházkových je klasickou rodinnou farmou hospodařící na statku v Přítokách u Kutné
Hory. Rodokmen rodiny, sahající až do roku 1655, dokládá její zemědělskou tradici. První kon-
krétní zmínka o statku se datuje od roku 1813, kdy jej zakoupil pan Jan Poličanský se svou ženou.
Později k němu byla přikoupena také hospoda a kruhová cihelna. V průběhu let byl statek zná-
rodněn a roku 1991 v restituci v zanedbaném stavu vrácen. Díky usilovné práci, chuti hospoda-
řit a zemědělskému vzdělání všech členů rodiny se podařilo statek změnit k nepoznání.

Nyní rodina provozuje živočišnou i rostlinnou výrobu. Obhospodařuje 66,3 ha zemědělské
půdy, z toho 65 ha orné. Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování cukrovky, řepky, obilovin 
a kukuřice. V živočišné výrobě se specializuje především na chov dojnic pro tržní produkci, skotu,
prasat s uzavřeným obratem a také koní.

Rodinná farma Procházkových byla navržena na cenu 
náměstka hejtmana Středočeského kraje

Zemědělský podnik navrhla Regionální agrární komora Středočeského kraje.
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Rodinná farma pana Miroslava Rajtory, okr. Praha západ

Rodina pana Miroslava Rajtory hospodaří v obci Chýně již od roku 1736. Po násilném odevz-
dání 22 ha polí, krav a dalších hospodářských zvířat do JZD v roce 1952 došlo k přerušení této
tradice až do roku 1992. V tomto roce se otec nynějšího majitele, pan Miroslav Rajtora starší, 
s rodinou rozhodl vrátit ke svým kořenům a začít hospodařit. 

Postupně Rajtorovi pokračovali v rozvoji farmy, kupovali nejprve starší stroje, později, když se
i soukromí zemědělci stali pro banky partnery, nakoupili stroje nové. V živočišné výrobě pokra-
čovali s chovem krav na mléko, měli 12 – 16 dojnic, ale chov se pro ně postupně stal nerenta-
bilním, zejména kvůli problémům s odvozem mléka do mlékárny. Chov byl tedy zrušen 
a z živočišné výroby zůstal zachován pouze chov prasat pro osobní spotřebu. Naopak rostlinná
výroba byla navýšena. Nyní je obhospodařováno přibližně 200 ha půdy, na níž se pěstuje pře-
vážně obilí a řepka. 

Rodinná farma pana Miroslava Rajtory byla navržena na cenu
předsedy Asociace soukromého zemědělství ČR

Zemědělský podnik navrhla Asociace soukromého zemědělství ČR.
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AGRO Poříčí spol. s r.o., okr. Benešov

Společnost byla založena v roce 2003 firmou Mydlářka a.s. Její základní kapitál činí 4 200
tis. Kč, veškeré tržby pochází pouze ze zemědělské výroby. Společnost má 22 zaměstnanců.

AGRO Poříčí hospodaří v obilnářské, nepříliš příznivé oblasti se srážkovým stínem na 1 540
ha zemědělské půdy, z toho je 1 420 ha půdy orné. V rostlinné výrobě se specializuje na pro-
dukci obilovin, kukuřice, řepky a máku. Průměrný výnos u obilovin za posledních 5 let dosa-
huje 6,3 t/ha a u řepky přesahuje 4,1 t/ha. 

V živočišné výrobě je společnost zaměřena na produkci hovězího a drůbežího masa. Ročně
vyprodukuje 230 t drůbežího masa a 200 t hovězího masa. Přírůstky skotu se stabilizovaly na
úroveň 1,1 kg/ks/den.

AGRO Poříčí ve věnuje také pokusnické činnosti. Již 21 let pořádá tradiční polní den odrůd
ozimé pšenice. V letošním roce bylo naseto 35 odrůd. Dále pořádá seminář hybridních odrůd
kukuřice. Jsou zde zastoupeny všechny firmy na trhu. Letos je na poli ukázka 89 hybridů.

Společnost AGRO Poříčí spol. s r.o. byla navržena na cenu 
prezidenta Agrární komory ČR

Zemědělský podnik navrhla Regionální agrární komora Středočeského kraje.
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Ekofarma Kosařův mlýn, okr. Příbram

Hospodářství v Novém Kníně, které dnes nese název Ekofarma Kosařův mlýn, zakoupil v roce
1947 otec nynějšího majitele Jana Kosaře, Bohumil Kosař. Během socialismu se zde chovalo 
přibližně 40 ovcí tehdy populárního plemene askánského merina s kombinovanou užitkovostí. P
o revoluci se majitel vrátil k soukromému zemědělství, obhospodařoval cca 35 ha, změnil ple-
meno ovcí na masné plemeno suffolk a začal s doplňkovým chovem včel na produkci medu.

V současné době se farma zaměřuje na šlechtění a produkci plemenných zvířat, jehněčího
masa a ekologickou údržbu krajiny. Nynější stádo čítá na 250 bahnic a má jednu z největších
užitkovostí tohoto plemene v ČR. Ke statku náleží okolo 180 ha TTP. Vlastní hospodářská činnost,
produkce plemenných zvířat a masa, činí přibližně 50 % výnosů, zbytek představují podpory na
ekologickou údržbu krajiny. 

Ekofarma Kosařův mlýn byla navržena na cenu 
ředitele Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj

Zemědělský podnik navrhla Asociace soukromého zemědělství ČR.
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Zemědělská farma rodiny Maškových, okr. Příbram

Jedná se o rodinnou farmu ze Záborné Lhoty, jejíž počátek sahá do 18. století. Hospodaření
na této farmě, kde se vystřídalo již pět generací rodu Mašků, bylo přerušeno kolektivizací v roce
1947. V roce 1991, po restituci majetku, byla zemědělská výroba na této farmě znovu obnovena.
V roce 2003 převzal současný majitel hospodářství od svého otce a nyní zde pracuje se svým
synem za výpomoci bratra. Z původních 40 ha se obhospodařovaná plocha zvýšila na součas-
ných 81 ha. Pozemky jsou z 40 % vlastní a z 60 % pronajaté. Vlastní mechanizační vybavení
je dostatečné, přesto se jej farma snaží nahrazovat novými a modernějšími stroji. Částečně vy-
užívá též služeb, a to především při sklizni pícnin a řepky.

Farma se zabývá klasickou zemědělskou výrobou. Z rostlinné výroby se zaměřuje na pěsto-
vání ozimé pšenice, ozimé řepky, ozimého ječmene, ozimého tritikale, jarního ječmene, kon-
zumních brambor a pícnin. V živočišné výrobě se zabývá výkrmem skotu a chovem ovcí.

Zemědělská farma rodiny Maškových byla navržena na cenu 
starosty města Lysá nad Labem

Zemědělský podnik navrhla Regionální agrární komora Středočeského kraje.
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Pořadatel:
Středočeský kraj

Zborovská 151
150 21 Praha 5 

e-mail: info@stredocech.cz
http://www.kr-stredocesky.cz

Organizátoři:

Výstaviště Lysá nad Labem s.r.o.
Masarykova 1727
289 22 Lysá nad Labem
Tel: 325 552 158, fax: 325 552 050
e-mail: vll@vll.cz
http://www.vll.cz

Město Lysá nad Labem 
Husova náměstí 23 
289 22 Lysá nad Labem 
Tel: 325 510 211 
e-mail: info@mestolysa.cz 
http://www.mestolysa.cz 

Pořadatel:
Středočeský kraj

Zborovská 151
150 21 Praha 5 

e-mail: info@stredocech.cz
http://www.kr-stredocesky.cz

Organizátoři:

Výstaviště Lysá nad Labem s.r.o.
Masarykova 1727
289 22 Lysá nad Labem
Tel: 325 552 158, fax: 325 552 050
e-mail: vll@vll.cz
http://www.vll.cz

Město Lysá nad Labem 
Husova náměstí 23 
289 22 Lysá nad Labem 
Tel: 325 510 211 
e-mail: info@mestolysa.cz 
http://www.mestolysa.cz 
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