
Vyhlášení Zemědělského hospodáře 2022 
 
Lysá nad Labem 8. 10. 2022. Na Dožínkách Středočeského kraje bylo 
předáno ocenění zemědělským hospodářům v roce 2022. 
 
Ocenění si převzali tito hospodáři: 

 
Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., okres Kutná Hora 
 
Rodinné vinařství založil v roce 2002 pan Stanislav Rudolfský. V roce 2005 převzal řízení jeho 
syn Lukáš. V současné době hospodaří společnost na 83 ha půdy, z nichž tvoří vinice 40 ha. 
Jsou druhým největším vinařstvím v Čechách. Zbylou půdu tvoří pastviny pro ovce, sady a pole. 
Ovcí chovají 120 ks.  
Celý statek je certifikován značkou BIO a jako jediné vinařství v České republice i na Slovensku 
je držitelem prestižní biodynamické certifikace DEMETER. Což znamená, že na vinici, ani ve 
sklepě nepoužívají syntetické chemické pesticidy. Mošty kvasí spontánně bez umělých 
kvasinek a řízeného kvašení. Vína zrají v nerezových nádobách nebo sudech nejvyšší kvality od 
francouzských bednářů.  
Spolu s Klubem přátel vína v Kutné Hoře obnovili tradici Vinobraní a dožínek na Kačině. Založili 
největší festival bio gastronomie v ČR Gastrofestival. Ve spolupráci s Galerií Středočeského 
kraje pravidelně pořádají Svatomartinské hody v Kutné Hoře. 
 

 
Na ocenění zemědělský podnik navrhla Regionální agrární komora Středočeského kraje. 
Ocenění předala hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková. 



 Ing. Radek Cihlář, Milošovice - Vlastějovice, okres Kutná Hora 
 
Po vzoru svých předků, kteří v obci Milošovice na rozhraní Kutnohorska, Benešovska a 
Havlíčkobrodska hospodařili po několik staletí, se tu věnuje sedlačině i pětičlenná rodina 
Cihlářových. Je důkazem, jak obrovským přínosem v mnoha směrech může být i hospodářství 
se sedmdesátihektarovou výměrou a méně než sto kusy skotu. Se svými holštýny, 
předváděnými všemi třemi dětmi včetně nejmladší, dvanáctileté Káji, dosahují četných titulů 
na oblastních i národních výstavách. Pro skvělé mléčné výrobky od maminky Mirky si zvykli 
jezdit na statek lidé z širokého okolí. A recept? Pravé selské smýšlení, láska k rodné hroudě a 
zvířatům, nadšení, optimismus a opravdovost čišící z přesvědčení o správnosti zvolené cesty. 
 

 

 
Na ocenění zemědělského hospodáře navrhla Asociace soukromého zemědělství ČR. Ocenění 
předal předseda ASZ ČR Mgr. Ing. Jaroslav Šebek. 

 
 
 
 
 



Pěstitel Stratov, a.s., okres Nymburk 
 
Akciová společnost Pěstitel Stratov, a.s. vznikla v roce 1997. Hospodaří na 1716 ha, převážně 
v katastru obcí: Stratov, Milovice nad Labem, Ostrá, Lysá nad Labem. 
Významný podíl na pěstování plodin činí zelenina: 
• Cibule kuchyňská 100 ha 
• Kukuřice cukrová 100 ha 
• Dýně 10 ha 
• Okurky salátové polní 6 ha 
• Zelí 6 ha 
Veškerá zelenina je obchodována prostřednictvím odbytového družstva, jehož je společnost 
členem. Z ostatních plodin společnost pěstuje: obiloviny (pšenice potravinářská, ječmen 
sladovnický, ječmen krmný), kukuřici na siláž a zrno, vojtěšku, travní porosty. Na části polí se 
pěstuje salát (214 ha) a celer řapíkatý (25 ha). 
V živočišné výrobě chová společnost 310 ks krav pro mléčnou užitkovost s roční produkcí  
2 900 000 l mléka. 
Společnost provozuje vánoční turnus výkrmu krůt s prodejem v měsíci listopadu a prosinci. 
Pro spásání trávy v areálu chová stádo ovcí. V roce 2022 bude dokončena závlahová nádrž s 
objemem 80 000 m3 pro využití závlahy zeleniny. Rovněž jsou prováděny pokusy s využitím 
robotů pro pěstování zeleniny. 
 

 

Na ocenění zemědělský podnik navrhla Regionální agrární komora Středočeského kraje. 
Ocenění předal náměstek ministra zemědělství Ing. Jindřich Fialka. 
 



ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s., okres Příbram 
 
ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. se nachází v oblasti Středního Povltaví. Podnik se v roce 1992 
transformoval z bývalého JZD Krásná Hora s výměrou cca 1.800 ha. Po transformaci postupně 
přebíral podniky ZD Vysoký Chlumec, ZD Svatý Jan a ZD Třebsko na výměru 3.810 ha. V roce 
2003 došlo ke změně právní formy na akciovou společnost a v roce 2005 došlo k fúzi se ZS 
Petrovice (výměra 1540 ha). Akciová společnost má pronajatý školní zemědělský podnik JČU 
v Haklových Dvorech s výměrou 582 ha. Celková obhospodařovaná výměra činí aktuálně 5.246 
ha. 
Podnik je zaměřen na živočišnou výrobu s chovem 4.200 ks skotu, z toho je 1.550 ks krav 
dojných a 343 ks krav bez tržní produkce mléka. Do mlékárny dodává ročně přes 15 milionů 
litrů mléka. Provozují 2 bioplynové stanice, v Krásné Hoře (549 kW) a v Petrovicích (824 kW), 
které jsou koncovkou stájí pro dojnice – denně kolem 140 m3 kejdy. 
Akciová společnost provozuje kuchyň, kde denně uvaří cca 500 obědů, jak pro své 
zaměstnance (180 lidí), tak i pro důchodce a cizí zájemce. Obědy rozváží po okolních vesnicích. 
Provozuje rovněž podnikovou prodejnu. Jako doplňkovou činnost má zakázkovou výrobu 
hydraulických hadic se širokým sortimentem druhů hadicového materiálu s veškerými typy 
koncovek a nově také servis a opravu tlakových strojů WAP. 
Společnost využívá systém precizního zemědělství a je v rámci dotačního programu 9.F.m. 
Ministerstva zemědělství Demonstrační farmou. Spolupracuje v rámci výzkumných projektů 
se zemědělskými univerzitami v Praze a v Českých Budějovicích a téměř se všemi výzkumnými 
ústavy v ČR. 

Na ocenění zemědělský podnik navrhla Krajská rada Zemědělského svazu Středočeského kraje. 
Ocenění předali předseda Zemědělského svazu ČR Ing. Martin Pýcha a prezident Agrární 
komory ČR Ing. Jan Doležal.  



ZD Mečeříž, okres Mladá Boleslav 
 
Hospodaří na výměře 4.340 ha orné půdy. V rostlinné výrobě se zaměřují na pěstování 3.000 
ha obilovin, 500 ha řepky, 430 ha cukrové řepy. Krmné plodiny, kukuřici a vojtěšku, pěstují na 
400 ha. Provozuje také posklizňovou linku. 
V živočišné výrobě se podnik zaměřuje na chov skotu a prasat, obojí s uzavřeným obratem 
stáda. V novém kravínu na farmě Dolní Slivno se chová 360 ks krav s produkcí mléka. Družstvo 
dodává 4.000 ks prasat ročně na jatka. 
Závodní kuchyně vaří obědy hlavně pro zaměstnance a seniory, bývalé zaměstnance a členy 
družstva, ale i pro cizí strávníky. Obědy rozváží po okolních obcích. Vaří též pro mateřskou 
školku Hlavenec, ZŠ Dolní Slivno a ZŠ Horní Slivno. 
Jako doplňkové služby družstvo zajišťuje práce jeřábem V3S 8 t, zemní práce strojem JCB, 
převoz nákladů kontejnerem, dopravu nákladů nákladním automobilem MAN. 
V současné době pracuje v družstvu 65 zaměstnanců. Družstvo má 190 členů s majetkovým 
podílem. 
 

 
Na ocenění zemědělský podnik navrhla Krajská rada Zemědělského svazu Středočeského kraje. 
Ocenění předala krajská radní pro životní prostřední a zemědělství Mgr. Jana Skopalíková. 

 
Ing. Gabriela Jeníčková 

Krajská rada Zemědělského svazu Středočeského kraje 


