
Zemědělský hospodář roku 2021 – Dožínky ve Středočeském kraji 

 

Sobota 9. 10. 2021: Na Výstavišti v Lysé nad Labem v rámci Středočeských 

dožínek proběhlo slavnostní vyhlášení a předání ocenění zemědělským 

hospodářům. Slavnostní ceremoniál proběhl na podiu výstaviště za účasti 

hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Petry Peckové, radní pro oblast životního 

prostředí a zemědělství Mgr. Jany Skopalíkové, statutárního náměstka 

hejtmanky pro oblast silniční dopravy Mgr. Martina Kupky, předsedy ZS ČR Ing. 

Martina Pýchy, místopředsedy Regionální agrární komory Středočeského kraje 

Ing. Luboše Pokorného a člena předsednictva Asociace soukromého zemědělství 

ČR Pavla Dudy. Účastnil se i senátor Petr Štěpánek.  

 

 

 

 

 



Ocenění si převzali tito zemědělci:  

 

Zemědělská výroba Heřmanský s.r.o. (okres Mladá Boleslav) 

Firma je zaměřená na rostlinnou i živočišnou výrobu. Ing. Josef Heřmanský 

podniká jako fyzická osoba od 1. 6. 1995. V roce 2015 převedl zemědělskou 

činnost, hospodařící na 1500 hektarech, na novou společnost Zemědělská výroba 

Heřmanský s.r.o. V rostlinné výrobě jsou hlavními tržními plodinami cukrovka, 

pšenice, řepka, ječmen, kukuřice.  Živočišná výroba se zaměřuje na chov 

holštýnského skotu. V roce 2020 společnost dokončila stavbu moderní produkční 

stáje se 416 ustájovacími místy, kde krávy leží na gumových matracích. Postavili 

kruhovou polorobotickou dojírnu o 32 stáních a dvě železobetonové jímky na 

kejdu o celkové kapacitě 9000m3.  

Společnost na ocenění navrhla RAK Středočeského kraje. 

 

 

 

 



Zemědělské družstvo Mořina (okres Beroun) 

ZD Mořina zahájilo svou činnost v roce 1951, hospodaří na ploše 6500 ha, z části 

na území CHKO. Hlavními pěstovanými tržními plodinami jsou pšenice, ječmen, 

řepka, hrách, mák, vojtěška, kukuřice. Chovají 2800 ks holštýnského skotu, z toho 

1100 ks dojných krav. Zemědělské družstvo provozuje 2 bioplynové stanice o 

celkovém výkonu 1100 kWh a na střechách vlastních objektů 2 fotovoltaické 

elektrárny o výkonu 680 kWh. Provozují také zakázkovou zámečnickou dílnu a 

práškovou lakovnu. Družstvo zaměstnává 150 lidí na hlavní pracovní poměr. 

Společnost na ocenění navrhla RAK Středočeského kraje. 

 

 

 

 

 

 

 



ZAS Bečváry a.s. (okres Kolín) 

Společnost byla založena v roce 1994. Zemědělskou činnost aktivně provozuje 

od roku 1995 na současných cca 4 300 ha zemědělské půdy. V rostlinné výrobě 

se zaměřují na produkci obilí s výnosem 6 až 7 tun/ha, včetně posklizňové úpravy 

zrna a skladování.  Cukrovku pěstují na ploše 450 ha s průměrným výnosem čisté 

váhy 80 t/ha. Dále pěstují řepku, kukuřici a krmné plodiny. V živočišné výrobě cílí 

na výrobu mléka od 620 krav s roční užitkovostí přes 10 000 l/dojnici. Při 

uzavřeném obratu stáda jsou stavy skotu na úrovni 1250 ks.  

Dále provozují bioplynovou stanici na výrobu elektřiny s roční výrobou cca 

3 700 000 kWh. Pro okolní podniky provádí služby v rostlinné výrobě, prodej 

náhradních dílů a servis strojů. V roce 2004 obdržel předseda společnosti Ing. 

Nouzák ocenění ministra zemědělství. 

Společnost na ocenění navrhla Krajská rada Zemědělského svazu Středočeského 

kraje. 

 

 

 



AGD Senice a.s. (okres Nymburk) 

AGD Senice a.s. vznikla v roce 2001 změnou právní formy z Agrodružstva Senice, 

které vzniklo v roce 1993 při transformaci družstev. V současné době 

obhospodařují 1135 ha zemědělské půdy. Podnik je zaměřen na klasickou 

zemědělskou výrobu, a to jak rostlinnou, tak živočišnou. Pěstují ozimou pšenici, 

ozimý ječmen, sladovnický ječmen, ozimou řepku, cukrovku, mák, hrách. 

V rostlinné výrobě investují každoročně značné prostředky do nových strojů. V 

živočišné výrobě mají uzavřený obrat stáda v chovu prasat. Chovají 102 ks 

prasnic, produkují 28 ks selat na prasnici. Prodávají jak selata, tak jatečná 

prasata. V chovu prasat investovali do nových technologií. Všechny provozy jsou 

na roštech a kejda je skladována v jímce až po dobu 8 měsíců. Za celou dobu 

existence nebyl podnik ve ztrátě. Akcionářům se pravidelně vyplácejí dividendy.  

 

 

 

 

 



Ing. Petr Sýs (okres Benešov) 

Rodina Petra Sýse hospodaří na výměře cca 1000 hektarů, z toho 235 hektarů 

tvoří trvalý travní porost, kde se pase masný skot a koně. V rostlinné výrobě se 

zabývají pěstováním obilnin, řepky, brambor, hrachu a máku. Vybudovali nové 

rybníky. Na 2,7 hektarech mají víceletý medonosný úhor.  

Petr Sýs byl oceněn zlatou medailí z programu ASZ ČR Pestrá krajina 2020. 

Ing. Petra Sýse na ocenění navrhla Asociace soukromého zemědělství ČR.  

 

 

 

Ing. Gabriela Jeníčková 

KIS Středočeského kraje 

 

 
 


