
ZEMĚDĚLSKÝ HOSPODÁŘ STŘEDOČESKÉHO 

KRAJE PRO ROK 2015 

 

Lysá nad Labem: V sobotu 10. 10. 2015 od 10hodin proběhlo v rámci Středočeských dožínek předání 

ocenění „Zemědělský hospodář Středočeského kraje pro rok 2015“. Regionální agrární komora 

Středočeského kraje navrhla na ocenění LUPOFYT, s.r.o., Rodinnou farmu Peškových a Farmu 

Vladimíra Horáka. Asociace soukromého zemědělství ČR doporučila k ocenění Farmu Pavla Dudy a 

Velkostatek Tetín s.r.o. 

Firma LUPOFYT vznikla v roce 1992 na tzv. zelené 

louce. Hospodařit začala na pozemcích po státním 

statku a to s výměrou 900 ha. V současné době 

hospodaří na ploše 2000 ha okresu Rakovník. 

Firma je zaměřena na rostlinnou výrobu, 

především na řepku, mák a chmel. Důsledně 

dodržují principy precizního zemědělství a ve 

spolupráci s výzkumnými ústavy a ČZU přenášejí 

nejnovější vědecké poznatky do praxe. 

Prostřednictvím polních dnů s těmito poznatky 

seznamují i širokou veřejnost. V oceňování za 

velmi dobré výsledky hospodaření není společnost nováčkem, získala již 5x 1. místo v soutěži TOP 

Zemědělského svazu, 3. místo v soutěži Zemědělec roku 2008 a v roce 2006 byla vyhlášena 

Zemědělským hospodářem Středočeského kraje. Cenu v roce 2015 převzal jednatel společnosti Jaroslav 

Mikoláš z rukou hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery. 

 

Na rodinné farmě Peškových, v okrese Příbram 

hospodaří od roku 1992 Josef a Hana Peškovi. 

Farma se zabývá především chovem krav bez tržní 

produkce mléka a výkrmem jatečných býků 

masného plemena Simentál a Limousine. 

V současné době mají 148 ks skotu na pastvě a 36 

býků ve výkrmu. Peškovi hospodaří v kopcovitém 

terénu s průměrnou nadmořskou výškou 450 m 

na výměře 135 ha trvalých travních porostů a 55 

ha orné půdy, na které pěstují obiloviny, kukuřici, 

lupinu a řepku. Od roku 2003 s rodiči hospodaří i 

syn Josef. Cenu přišla převzít spolumajitelka farmy paní Hana Pešková z rukou ředitele výstaviště Lysá 

nad Labem Ondřeje Matouše. 

 



Majitel Farmy Vladimír Horák vyrostl v selské 

rodině, pracoval jako agronom v JZD Týnec a od 

roku 1993 je soukromě hospodařícím rolníkem. 

V počátcích hospodařil na 30 ha, v současnosti 

obhospodařuje 550 ha zemědělské půdy 

v okrese Mladá Boleslav. Od roku 2004 je farma 

zaměřena pouze na rostlinnou výrobu. 

Hospodaří na převážně pronajatých pozemcích 

s nadmořskou výškou 260m. Farma má kvalitní 

strojové vybavení. Ocenění panu Horákovi 

předal ředitel krajské veterinární správy Zdeněk Císař. 

 

V obci Tisek okresu Benešov hospodaří na své 

farmě Pavel Duda. Otec současného hospodáře 

začal hospodařit na 10 ha, v současné době 

farma hospodaří na 60 ha vlastní či pronajaté 

půdy. Farma se specializuje na rostlinnou 

výrobu, především na řepku, ječmen, pšenici a 

brambory. Postupně se jim podařilo pořídit si 

kvalitní zemědělskou techniku, s kterou 

poskytují služby i okolním farmářům.  Panu 

Dudovi a jeho třem synům, kteří se zapojují do 

pracovního života farmy, předal ocenění starosta města Lysá nad Labem Jiří Havelka. 

Velkostatek Tetín se nachází v obci Tetín okresu Beroun. Na návsi 

obce se nachází zámek, který byl spolu s pozemky v rámci restitucí 

vrácen rodině Duras. Postupem času prošel zámek i hospodářské 

budovy rekonstrukcí. Velkostatek se zabývá zemědělstvím, 

lesnictvím, myslivostí a rybářstvím. Na většině pastvin se pase skot 

Aberdeen Angus. V budoucnosti plánují zpracování hovězího masa 

přímo na farmě a prodej zákazníkům. Součástí produkce 

velkostatku je prodej dřeva z vlastních lesů, prodej obilí a dalších 

zemědělských produktů. Statek také nabízí ustájení pro koně a 

vyjížďky na koních. Cenu předal hejtman Středočeského kraje 

Miloš Petera.  
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