
 

 

Informační magazín č. 13  

Speciál věnovaný výstavě v Lysé nad Labem 

 

Vyhlášení Zemědělského hospodáře 

Středočeského kraje pro rok 2014 

 

Jako každým rokem se na 

podzimní výstavě Zemědělec a 

Náš Chov v Lysé nad Labem 

konaly tradiční Středočeské 

dožínky. Slavnostní předání 

ocenění moderoval Jakub 

Kohák, hudební doprovod 

skupina TŘEHUSK. 

Regionální agrární komora 

Středočeského kraje navrhla na 

ocenění Rodinnou farmu Ing. 

Zdeňka Moce, Družstvo 

vlastníků Libeň-Vtelno a 

společnost Prčice. Asociace 

soukromého zemědělství navrhla Kunclův mlýn a Farmu rodiny Hájkových. 

Cenu hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery získal farmář Zdeněk Moc, který 

hospodaří na rodinné farmě o výměře 1000 ha ve Starém Vestci na Nymbursku společně se 

svou manželkou a oběma syny od roku 1993.  V současné době je farma zaměřena na výrobu 

zeleniny a raných brambor.   Na 130ti hektarech pěstují zelí,  kapustu, květák, celer, kedlubny, 

pekingské zelí  a cibuli. Celá produkce je pěstována v systému IPZ. Významnou složkou výroby 

jsou i rané brambory, které pěstují na 80 ha. Z ostatních plodin se na farmě pěstuje ozimá 

pšenice, sladovnický ječmen a cukrovka.    

13. 10. 2014 



Vedle rodinných příslušníků pracuje na farmě dalších 9 zaměstnanců, kteří jsou v době sezón 

doplňováni 9 – 15ti  brigádníky. Jejich převážnou část představují ženy ze Slovenska. 

Ing. Zdeněk Moc je i společensky aktivní. Je zakládajícím členem Okresní agrární komory 

Nymburk a jejím dlouholetým místopředsedou. Po dobu posledních tří volebních období 

zastává funkci starosty obce Starý Vestec.    

 

Hejtman Ing. Petera předal také cenu náměstka hejtmana PhDr.Bc Marka Semeráda Družstvu 

vlastníků Libeň-Vtelno z okresu Mělník. Družstvo vlastníků „Libeň-Vtelno vzniklo k  1. 7. 

1991 jako jeden z nástupnických podniků po delimitaci původního zemědělského družstva 

Mělnické Vtelno.  Družstvo má 148 členů, statutární orgán je představenstvo, předseda 

organizuje a řídí chod družstva s 29 zaměstnanci. Od začátku své činnosti se družstvo zabývá 

rostlinnou i živočišnou výrobou. Živočišná výroba je zaměřena na výrobu mléka od 190 

vysokoužitkových dojnic holštýnského plemene a chov masného skotu plemene Charolais. V 

současné době chovají 75 ks masných krav a 86 jaloviček Charolais. 

Rostlinná výroba obhospodařuje 2 493 ha zemědělské půdy. Největší zastoupení v objemu 

produkce tržních plodin má pšenice potravinářská, kterou družstvo pěstuje na cca 900 ha, 

ječmen sladovnický na cca 300 ha, řepku ozimou na cca 400 ha, cukrovku na výměře cca 200 

ha, kukuřici cca 150 ha a ostatní tržní plodiny se pěstují na výměře menší než 100 ha. 

Vlastníme 8 traktorů John Deere a několik Zetorů různých výkonnostních parametrů, 1 

kombajn, samochodný postřikovač John Deere a tažný postřikovač, nářadí na setí, zpracování 

půdy a na sklizeň píce. V letošní roce byla zahájena výstavba posklizňové linky na skladování 

obilovin a olejnin s čističkou od f. Bednar FMT, s.r.o. 



Z rukou ředitele Krajské veterinární správy MVDr. Zdeňka Císaře převzal ocenění Zdeněk 

Kobliha, zástupce firmy Prčice spol. s r.o.  

Firma byla založena roku 1992 a sídlí v nejjižnějším cípu Středočeského kraje. Provozuje 

zemědělskou prvovýrobu, chov ryb, zemědělské a ostatní služby, pneuservis.  V současnosti 

hospodaří na 901 ha zemědělské půdy,  z toho je 628 ha orné půdy, 269 TTP a 3 ha sadů. V 

rostlinné výrobě pěstují pšenici, ječmen, žito, oves, řepku, hořčici, hrách, množení jetelů a trav, 

kukuřici na siláž. Součástí rostlinné výroby je posklizňová linka. Celková kapacita posklizňové 

linky činí 2200 tun, z toho je 1200 tun uskladněno v silech. 

V živočišné výrobě se zabývájí chovem krav bez tržní produkce mléka, výkrmem skotu, 

chovem ovcí v ekologickém režimu, výkrmem jatečných prasat. Dále společnost hospodaří 

celkem na 20 ha vodní plochy členěné do 13 rybníků. Největší rybník má výměru 3 ha a 

nejmenší 0,2ha. Zabývají se především chovem kapra, v menší míře chovem amura, 

tolstolobika, lína, okouna, štiku, candáta a bílou rybu. K chovu ryb, především sádkování 

využívají vlastní sádky na farmě v Prčici, kde chovají pstruha. 

Vedle hlavní činnosti poskytují zemědělské služby, osobní a nákladní pneuservis, autodopravu 

a obchod. 

Chod firmy zajištuje 16 zaměstnanců, roční čistý obrat činí kolem 30mil. Kč. 

Po celou dobu existence společnost vykazuje kladné hospodářské výsledky, které opět 

reinvestuje do strojů, budov a pozemků s cílem zajistit vysoké požadavky na kvalitu práce a 

budoucí konkurenceschopnost. 

Firma se aktivně zapojuje do veřejného života v místě podnikání. Jsou zakladateli a aktivními 

členy místní obecně prospěšné společnosti „ OPS Český Merán“ zaměřené na rozvoj daného 

území. Sponzorují místní Tělovýchovnou jednotu a pravidelně finančně podporují řadu 

sportovních a kulturních akcí, zejména orientované na mládež. Finančně podpořili opravu 

místních památek. 

Dlouhodobě úzce spolupracují s místní samosprávou a s vedením města. Jsou aktivními členy 

Agrární komory a ZS ČR. 

V roce 2013 se zúčastnili soutěže o firmu roku ČR vyhlášenou deníkem Hospodářské noviny. 

V této soutěži se umístili na 2. místě v kategorii Firma roku Středočeského kraje 2013 a stali se 

vítězem v kategorii Odpovědná firma Středočeského kraje 2013. 

 



Cenu starosty města Lysá nad Labem obdržel Vladimír Kuncl z farmy Kuncův mlýn z rukou 

ředitele výstaviště Ing. Ondřeje Matouše. Farma se nachází na Sedlčansku, kde obhospodařuje 

90ha luk a pastvin v ekologickém režimu. Zabývá se chovem 35 ks masného skotu, 20ti koní a 

agroturistikou. Pořádají letní dětské tábory s názvem „Prázdniny v sedle“. Kunclovi se také  

zaměřují na obnovitelné zdroje energie. Od letošního roku provozují bourárnu masa se zrací 

komorou, které prodávají tzv. ze dvora.  

Ing. Vladimír Kuncl je dlouholetým předsedou Asociace soukromých zemědělců okresu 

Příbram a členem dozorčí rady Krajského informačního střediska Středočeského kraje. 

           

 

Oceněna byla i farma rodiny Hájkových, která získala Cenu ředitele Výstaviště Lysá nad 

Labem. Farma hospodaří na 62ha zemědělské půdy, která se nachází v Jeníkově, okres 

Benešov. Hlavní pěstovanou plodinou jsou brambory, dále pak obilí, řepky. Chovají 60ks 

masného skotu Charolais, králíky, holuby, slepice a perličky.  

K hospodářství patří i les, z něhož si rodina zpracovává dřevo. 

 

 

 

 

 

 



Udělilo se i prestižní ocenění „Středočeský šupináč“ za nejlepší rybářský úlovek. První cenu 

získal Antonín Procházka, který se do soutěže přihlásil s úlovkem kapra obecného o délce 107 

cm a hmotnosti 22 kg. Jeho odměnou byla poukázka na nákup rybářského náčiní v hodnotě 

15 000 korun a povolenka k rybolovu. Druhou cenu získal Josef Smitka s úlovkem lína 

obecného o délce a 56 cm a hmotnosti 2,7 kg. I ten obdržel poukázku na nákup rybářského 

náčiní v hodnotě 10 000 korun a povolenku k rybolovu. 

Středočeské dožínky pořádá Krajský úřad Středočeského kraje společně s Výstavištěm Lysá 

nad Labem. 

 

 







 


