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Středočeský kraj je největším krajem v naší republice a současně také největším producentem 

v oblasti zemědělství, především v rostlinné výrobě, zvláště pak pěstování obilovin a řepky. 

V roce 2017 bylo ve Středočeském kraji celkem sklizeno 259 029 ha obilovin a 86 773 ha 

řepky. Z obilovin má největší zastoupení pšenice ozimá, obdobně jako v letech předchozích, a 

to 168 494 ha, pak následuje ječmen jarní s plochou 43 675 ha. 

Průměrný výnos obilovin v roce 2017 byl 5,78 t/ha. Pšenice ozimá dosáhla výnosu 6,12 t/ha, 

ječmen jarní 5,20 t/ha. Řepka se sklidila s výnosem 3,09 t/ha. 

 

Jako každým rokem byli v rámci Středočeských dožínek v Lysé nad Labem dne 7.10.2017 

předána ocenění nejlepším zemědělským hospodářům ve Středočeském kraji. 

 

 

 



Nejlepšími zemědělskými hospodáři byli vyhlášeni tyto podniky: 

 

 

Rakochmel s.r.o., Kolešovice, okr. Rakovník 

 
Rakochmel s.r.o. byla navržena na cenu hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavy Pokorné 

Jermanové.   

Společnost hospodaří na výměře 945 ha orné půdy na západním okraji Středočeského kraje v 

okrese Rakovník. Společnost byla založena v roce 1993. Od roku 2002 se společnost 

specializuje výhradně na rostlinnou výrobu a to především na pěstování chmele. 

Obhospodařovanou výměrou 150 ha chmelnic se společnost řadí mezi přední pěstitele chmele 

v České republice. Specializuje se výhradně na pěstování odrůdy Žatecký poloraný červeňák, 

která má v této chmelařské oblasti dlouholetou tradici. Dále se zaměřují na produkci osiv 

obilovin a luskovin. Do výrobního programu patří dále pěstování máku, řepky, potravinářské 

pšenice a ječmene pro sladovnické využití. Společnost Rakochmel s.r.o. patří mezi stabilní a 

dlouhodobé zaměstnavatele v obci a okolí. Vlastníkem a jednatelem společnosti je Mgr. 

Miloslav Mánek. 

 

Zemědělský podnik na ocenění navrhla Regionální agrární komora Středočeského kraje 

 

 

 



Agroprodukt, s.r.o., Straky, okr. Nymburk 

 
Agroprodukt s.r.o. byla navržena na cenu radního pro oblast životního prostředí a zemědělství 

RNDr. Ivo Šance. CSc. 

Společnost hospodaří na přibližně 1340 ha zemědělské půdy, z toho tvoří orná půda 1320 ha. 

Jedná se o lehké a písčité půdy na hranici okresu Nymburk a Mladá Boleslav.  

V rostlinné výrobě se zabývají pěstováním plodin: pšenice ozimá 520 ha, ječmen ozimý 66 ha, 

ječmen jarní 221 ha, řepka ozimá 169 ha, mák 30 ha, kukuřice 145 ha, brambory na zpracování 

hranolek a kroket 99 ha, cibule 8 ha, mrkev 18 ha, petržel 5 ha, pastinák 3 ha, travní směs na 

orné půdě 36 ha. 

Živočišná výroba je zaměřená na výkrm prasat. Ročně vykrmí 4 500 ks prasat. Dále se 

společnost věnuje opravárenství, dopravě a obchodní činnosti. Zaměstnáno je zde 28 stálých 

pracovníků. 

 
Zemědělský podnik navrhla na ocenění Regionální agrární komora Středočeského kraje 
 

 
 

 

 

 



ZD Klecany, Větrušice, okr. Praha – východ 

 
ZD Klecany bylo navrženo na cenu ředitele odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného 

zdraví KVS MVDr. Zdeňka Císaře. 

Zemědělské družstvo Klecany vzniklo 4. prosince 1950. Podle přijatého transformačního 

projektu se družstvo přeměnilo v roce 1992 a schválilo nové stanovy. Postupně byla omezována 

živočišná výroba a v roce 2000 byla definitivně zrušena. Zemědělské družstvo Klecany se 

sídlem ve Větrušicích se nachází v severní části okresu Praha – východ, kde hospodaří v 17 

katastrálních územích. Podnik se v současné době zabývá převážně klasickou rostlinnou 

výrobou na 1100 ha orné půdy a má 45 ha ovocných sadů. Pěstování ovoce ale bylo v minulém 

roce z důvodu nerentability ukončeno. 

Z pěstovaných plodin je nejvíce zastoupená pšenice ozimá na 400 ha, dále řepka ozimá na 300 

ha, ječmen jarní na 150 ha, cukrovka na 130 ha, mák na 90 ha a hořčice na 30 ha. Družstvo ve 

velmi malé míře podniká v zemědělských, dopravních a opravářských službách. V celém 

podniku pracuje 17 zaměstnanců, z toho 3 THP a 14 dělníků včetně hlídačů. 

 
Zemědělský podnik navrhla na ocenění Regionální agrární komora Středočeského kraje 
 
 

 
 

 



Předměřická a.s., Předměřice nad Jizerou, okr. Mladá Boleslav 

 
Předměřická a.s. byla navržena na cenu Regionální agrární komory Středočeského kraje. 

Zemědělský podnik Předměřická a.s. hospodaří v jižní části okresu Mladá Boleslav. Sídlo 

akciové společnosti je v Předměřicích nad Jizerou, vzdálené 22 km od Mladé Boleslavi a 25 

km od Prahy. Podnik hospodaří v dolním Pojizeří na výměře 1 906 ha zemědělské půdy na 

pozemcích, které leží v nadmořské výšce 180-260 m.n.m. Velký podíl pozemkové držby tvoří 

lehké půdy. K zmírnění vláhového deficitu se na části pozemků používá závlaha. 

Zemědělská činnost podniku je zaměřená na rostlinnou výrobu, bez účasti výroby živočišné. 

Hlavní tržní plodinou s dlouhodobou tradicí jsou brambory, převážně rané odrůdy, pěstované 

na 320 ha. Zelinářská výroba je realizována na 230 ha, především se jedná o rychlenou, 

nakrytou zeleninu, a to: cibuli svazkovanou, mrkev, petržel, celer, kudrnku, nově také melouny 

na 4 ha a překvapivě plodinu batáty neboli povijnici jedlou. Obiloviny zaujímají osevní plochu 

700 ha a cukrová řepa 70 ha. Produkce polních jahod se soustředí na 70 ha, dále druhým rokem 

pěstování jahod ve fóliovnících na ploše 10 ha s hydroponickou metodou pěstování, při které v 

ideálním případě lze počítat s výnosem až 80 tun/z ha.  

Předměřická a.s. má 45 stálých zaměstnanců a 300 sezónních, zaměstnaných od března do října. 

Společnost se dlouhodobě potýká s nedostatkem pracovníků, které se ani přes všechny nabízené 

bonusy nedaří najímat. Také proto jsou především sezónní práce vyplněny zahraničními 

pracovníky. 

 



Rodinná farma Králových, Břežany II, okr. Kolín 
 

Rodinná farma Králových byla navržena na cenu Asociace soukromého zemědělství ČR 

Statek na konci obce Břežany II nedaleko Českého Brodu, kde se zemědělskému podnikání 

věnuje místopředseda ASZ Kolín, Kutná Hora, Nymburk, Jan Král se svou rodinou, pochází z 

roku 1881 a díky velmi citlivé rekonstrukci si zachoval svou původní atmosféru dodnes. 

Jeho novodobá historie se začala psát před více než dvaceti lety, kdy byl statek rodině navrácen. 

Hospodařit zde začali rodiče pana Krále, ten se k nim po dvou letech (po absolvování studia) 

přidal. Ačkoliv ke statku před kolektivizací náleželo 70 hektarů půdy, vráceno bylo jen 50 ha. 

10 dalších hektarů získala rodina v restituci. Začátky nebyly jednoduché. Královi museli 

vyplatit příbuzné (celkem tři rodiny). Naštěstí se brzy po zahájení hospodaření podařilo 

pronajmout další půdu po zkrachovalém státním statku a zvýšit tak výměru na 180 hektarů. 

Dnes obhospodařovaná půda má rozlohu 360 hektarů. Nachází se ve čtyřech katastrech a má 

trojí charakter – kvalitní hnědozem, ale také půda písčitá a jílovitá. Většina je zpracovávána 

pomocí bezorebných technologií. Dále je na polích pěstována řepka, ječmen, kukuřice, mák a 

cukrovka. Veškeré polní práce zvládá pan Král za pomoci jednoho zaměstnance a brigádníka, 

o administrativu se pečlivě stará manželka. V roce 2017 se Královi také vrátili k živočišné 

výrobě, a to formou chovu nosnic. 

 



Farma Jakuba Noska Trněný Újezd, okres Kladno 
 

Farma Jakuba Noska byla navržena na cenu ředitele Výstaviště Lysá nad Labem Bc. Ondřeje Matouše. 

Soukromě hospodařit v Trněném Újezdě začal v roce 1991 dědeček dnešního majitele Jan 

Vraštil. Ten zde zakoupil zemědělskou usedlost č. p. 2, která se po letech hospodaření místního 

JZD nacházela ve velmi špatném stavu, a také 18 hektarů půdy – vše od původní majitelky paní 

Válkové. V roce 1992 započala rekonstrukce obytných a hospodářských budov až do 

stávajícího stavu, o sedm let později se farma rozrostla o haly na uskladnění komodit a 

posklizňovou linku. Zpočátku byla farma zaměřena i na chov prasat. Vinou špatného odbytu a 

nízkých výkupních cen tuto činnost v roce 2006 ukončila. 

Nyní se zabývá rostlinnou výrobou na 260 ha orné půdy (převážně pronajatých) v nadmořské 

výšce okolo 280 metrů. Mezi pěstované plodiny patří pšenice ozimá, ječmen jarní, mák setý, 

řepka ozimá a hrách. Roku 2005 se farma začala převádět na současného majitele Jakuba 

Noska. Do jejího chodu jsou aktuálně zapojeni čtyři rodinní příslušníci, jeden zaměstnanec a 

sezónní brigádníci. Mezi priority mladého hospodáře patří zkvalitnění a urychlení polních prací 

pomocí novější techniky a pokud možno nákup pronajatých polí. 

Zemědělský podnik navrhla ASZ České republiky 

 

Dle brožury Středočeské dožínky zpracovala Ing. Gabriela Jeníčková KIS Středočeského kraje, 
 foto Mgr. Simona Šlosarová, AK a ZS Mladá Boleslav 


