
Zemědělský hospodář 2018 – Dožínky 2018 
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 2018 bylo ve Středočeském kraji celkem sklizeno 251.883 ha obilovin a 90.779 ha 

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

to 161.420 ha, pak následuje ječmen jarní s plochou 41.508 ha. Průměrný výnos obilovin v roce 

2018 byl 5,07 t/ha. Pšenice ozimá dosáhla výnosu 5,37 t/ha, ječmen jarní 4,51 t/ha. Řepka byla 

sklizena s výnosem 3,35 t/ha. 

Praha a 
Středočeský 
kraj 

Pšenice 
ozimá 

Pšenice 
jarní 

Ječmen 
ozimý 

Ječmen 
jarní 

Žito Oves Tritikale 
Obiloviny 

celkem 
Řepka 

Celkově ke 
sklizni (ha) 

161 420,12 12 902,83 21 456,31 41 508,10 4 153,36 5 528,29 4 864,56 251 833,57 90 779,24 

Celkově 
sklizeno (t) 

867 079,32 57 484,47 107 429,61 187 198,94 18 830,44 17 360,49 22 273,44 1 277 656,72 303 880,67 

Průměrný 
výnos (t/ha) 

5,37 4,46 5,01 4,51 4,53 3,14 4,58 5,07 3,35 

          

Česká 
republika 

Pšenice 
ozimá 

Pšenice 
jarní 

Ječmen 
ozimý 

Ječmen 
jarní 

Žito Oves Tritikale 
Obiloviny 

celkem 
Řepka 

Celkově ke 
sklizni (ha) 

773 677,91 46 012,15 102 602,08 222 121,93 25 354,55 42 821,25 37 850,74 1 250 440,61 411 801,58 

Celkově 
sklizeno (t) 

4 321 476,06 204 257,98 520 764,34 1 098 068,84 124 976,99 166 246,70 183 275,87 6 619 066,79 1 422 771,47 

Průměrný 
výnos (t/ha) 

5,59 4,45 5,08 4,95 4,93 3,90 4,85 5,30 3,45 

 

Jako každým rokem byli v rámci 

Středočeských dožínek na výstavišti v Lysé 

nad Labem dne 6. 10. 2018 předána ocenění 

nejlepším zemědělským hospodářům ve 

Středočeském kraji.  

 

 



Nejlepšími zemědělskými hospodáři roku 2018 jsou: 

 

PIAS Suchdol, a.s. okres Kutná Hora, společnost byla navržena na ocenění Regionální 

agrární komorou Středočeského kraje. Obhospodařují výměru cca 3.300 ha, pěstují obiloviny, 

řepku a cukrovou řepu. Pro skot a prasata pěstují kukuřici, vojtěšku, pícniny, hrách. Společnost 

chová 1.200 ks holštýnského skotu, z toho 600 ks dojnic, které jsou dojeny v moderní kruhové 

dojírně. Průměrná užitkovost dojnic se pohybuje na úrovni 10.800 litrů mléka. Dále firma chová 

230 ks prasnic s užitkovostí 29 ks odstavených selat na prasnici. Budovy a technologie výkrmu 

prasat jsou po rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci, splňují tak požadavky EU na chov prasat. 

Počet zaměstnanců se pohybuje okolo 80.  

 

 

 

 

 



DZS Struhařov a.s. okres Benešov, vznikla v roce 1994 a od roku 2002 je začleněna do 

skupiny podniků firmy RABBIT Trhový Štěpánov, a.s. Společnost hospodaří na výměře 4.320 

ha s produkcí 12.400 tun obilí, 2.200 tun řepky, 120 tun máku. Živočišná výroba je orientovaná 

na chov 1.360 ks holštýnského skotu s průměrnou užitkovostí 10.500 litrů. Vykrmují drůbeží 

brojlery, naskladňovací kapacita je 407.000 ks v jednom turnusu a celková roční dodávka 

drůbežího masa činí 5.200 tun. Společnost byla navržena na ocenění Regionální agrární 

komorou Středočeského kraje. 

 

 

 

 

 

 

 



ZD Březina nad Jizerou, družstvo, okres Mladá Boleslav, bylo založeno v roce 

1950 a v současné době hospodaří na 1.738 ha zemědělské půdy, z toho 1.451 ha orné půdy a 

267 ha pastvin. Celkově chovají 415 ks krav s tržní produkcí mléka a ostatních kategorií skotu 

600 kusů. Postupně rekonstruují jednotlivé areály, aby vyhovovali moderním požadavkům pro 

chov a welfare zvířat. Na stavbu odchovny mladého dobytka v roce 2016 byly získány 

prostředky z Programu rozvoje venkova. Chov kuřat na maso má ve společnosti tradici 50 let. 

V současnosti jednorázový zástav činí 120.000 ks. V roce 2016 byly postaveny dvě nové 

moderní haly na výkrm kuřat na maso s kapacitou 44.000 ks. Na tento projekt získali prostředky 

z Programu rozvoje venkova. Zároveň během roku mají jeden zástav kuřic pro drobné chovatele 

a jeden zástav vykrmených krůt. V rostlinné výrobě pěstují obiloviny, cukrovku, řepku, sóju a 

krmné plodiny pro skot. Zároveň jsou spoluvlastníky společnosti PRIMASOJA s.r.o, která se 

specializuje na zpracování sójových bobů pro výrobu krmných směsí pro zvířata. Ve 

společnosti pracuje 56 zaměstnanců. Zemědělský podnik navrhla na ocenění Krajská rada 

Zemědělského svazu Středočeského kraje. 

 

 

 



Statek Peštík, Nedrahovice – Bor, okres Příbram obnovila rodinnou tradici 

zemědělského hospodaření v roce 1992. V současné době rodina Peštových hospodaří na 80 ha 

orné půdy a 20 ha luk a pastvin, chovají více než 100 kusů mléčného skotu. Průměrná užitkovost 

dojnic se pohybuje okolo 9.100 litrů mléka. Zemědělský podnik na ocenění navrhla Asociace 

soukromých zemědělců ČR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Farma rodiny Děkanovských, Lhota- Bubeneč, okres Benešov hospodařila jako 

rodina od roku 1939, v roce 1957 byli nuceni vstoupit do družstva a v roce 1992 začali opět 

soukromě hospodařit. K původním 15 ha přibylo dalších 140 ha a v současné době hospodaří 

na cca 300 ha, začali se věnovat výkrmu býků a chovu prasat. Na 33 ha chovají 60 ks kříženek 

plemene aquitánského, piemontského, charolais a limousine. Rodina má do budoucna v plánu 

postavit vlastní bourárnu a prodávat maso přímo ze dvora. V rámci rostlinné výroby se na farmě 

pěstují brambory, obiloviny, řepka a mák. Podnik na ocenění navrhla Asociace soukromých 

zemědělců ČR. 

 

 

 

 

 

 

 



Zemědělské družstvo se sídlem v Rosovicích, okres Příbram, vzniklo v roce 

1950, tehdy jako JZD v katastru obce Rosovice. Slučování tehdejších okolních malých družstev 

do větších celků, kdy tento proces byl dokončen v roce 1974, znamenal, že výměra družstva se 

rozšířila na cca 2.700 ha zemědělské půdy, z toho 440 ha bylo TTP. Na přibližně stejné výměře 

hospodaří družstvo i v současné době. Výrobní zaměření družstva je podmíněno vysokou 

koncentrací chovu skotu a prasat. Chov skotu cca 2.000 kusů (800 kusů dojnic je umístěno na 

3 farmách, na 4. farmě je umístěn chov prasat čítající 14. 000 kusů, z toho 1. 000 kusů prasnic). 

Na této farmě provozuje dceřiná akciová společnost BPS o výkonu 0,834 MW. Odvětví 

rostlinné výroby je plně podřízeno potřebám živočišné výroby, výměra vojtěšky se pohybuje 

okolo 250 ha a kukuřice na siláž 450 ha, obiloviny se pěstuji na výměře 1.100 ha a přibližně na 

výměře 460 ha se pěstuje jediná tržní plodina a to řepka ozimá. Družstvo zaměstnává celkem 

85 zaměstnanců (z toho 17 THP). Dosahované roční tržby se pohybuji v rozsahu kolem 160 

mil. Kč (z toho ŽV 131 mil. Kč). Základním rysem družstva je špičková produktivita práce, 

využívání moderních technologií a poměrně mladý kolektiv pracovníků, který ví, co chce a 

hlavně jak toho dosáhnout. Zemědělský podnik navrhla na ocenění Krajská rada Zemědělského 

svazu ČR Středočeského kraje.  

 



Během dožínek se udělovaly i ceny Středočeský šupináč za nejlepší rybářský úlovek roku 2018. První 

místo získal Milan Bačinský s úlovkem kapr obecný – délka 93 cm, hmotnost 21,4 kg., druhou cenu 

obdržel Lukáš Hasal s úlovkem candát obecný - délka 89 cm, hmotnost 7,8 kg a třetí cenu Zdeněk 

Poustka s úlovkem jelec jesen - délka 41 cm, hmotnost 1,3 kg. Všichni rybáři získali poukázky na nákup 

libovolného rybářského sortimentu a povolenky k rybolovu. 

 

      

 

Foto a text Gabriela Jeníčková, KIS Středočeského kraje, Zemědělský svaz Středočeského kraje 


