
Zemědělský hospodář 2019 – Středočeské 

dožínky 2019 
 

Jako každým rokem byla v rámci 

Středočeských dožínek na výstavišti 

v Lysé nad Labem dne 5. 10. 2019 

předána ocenění nejlepším 

zemědělským hospodářům ve 

Středočeském kraji.  

 

 

 

Nejlepšími zemědělskými hospodáři roku 2019 jsou: 

 

1. Zemědělská a.s. Chorušice, okres Mělník 

Zemědělský podnik 

hospodaří na 1550 ha 

v okrese Mělník. Průměrný 

výnos pšenice 9 t/ha, řepka 

4.3 t/ha. Kromě rostlinné 

výroby, výroby tepelně 

opracovaných krmiv 

s vlastních chráněnou 

značkou SUPRACHOR ®  a 

dále výroby potravinářských 

olejů lisovaných za studena, 

se  intenzivně zabývají chovem skotu. Dominantním plemenem je holštýnský skot, ale chovají 

i 30 ks plemene jersey a 10 ks plemene brown swiss. Dobrou roční užitkovost (uzávěrky u 

holštýnek 11 200 litrů) doplňuje společnost vynikajícími úspěchy ve výstavnictví. V roce 2019 



se společnost účastnila Evropského šampionátu v belgickém Libramontu. Kráva Chorušic 

Lucille 7 se stala nejlepší krávou na druhé laktaci a rezervní šampionkou Národní výstavy 

v Brně. Tradiční Kralovickou výstavu vyhrála Chorušic Akashi 3. V podniku intenzivně využívají 

moderní biotechnologické metody, především embryotransfery a inseminace pomocí 

sexovaných dávek. Společnost na ocenění navrhla Krajská rada Zemědělského svazu 

Středočeského kraje a získali cenu hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavy Pokorné 

Jermanové.  

 

AGRO Dolní Kralovice s.r.o., okres Benešov 

Společnost vznikla 

17. ledna 1994. 

Hospodaří na 1352 ha 

zemědělské půdy, 

z toho je 1250 ha 

orné půdy a 98 ha 

trvalých travních 

porostů. Většina 

pozemků je 

v ochranném pásmu vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov, kde jsou na hospodaření 

kladeny vysoké požadavky na ochranu vody, půdy a životního prostředí. Hlavním zaměřením 

společnosti je rostlinná a živočišná výroba. Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování obilnin, 

řepky, máku, produkci osiv obilnin, trav a jetelů a na krmné plodiny pro živočišnou výrobu. 

V živočišné výrobě je hlavní prioritou produkce mléka. Společnost má v chovu skotu uzavřený 

obrat stáda s celkovým počtem 1100 kusů, z toho je 390 kusů dojnic.  Mléko je produkováno 

v režimu krmení bez GMO a prostřednictvím Mlékařského hospodářského družstva Střední 

Čechy dodáváno do Mlékárny Pragolaktos, a.s. V srpnu roku 2018 se podařilo společnosti 

uvést do provozu nově zrekonstruovanou stáj včetně dojírny. V rámci úspory energií 

společnost zrealizovala rekonstrukci kotelny, zateplení dílen a provozní budovy. Každoročně 

společnost dosahuje velice dobrých hospodářských výsledků. Společnost na ocenění navrhla 

Krajská rada Zemědělského svazu Středočeského kraje a získali cenu náměstka hejtmanky 

Středočeského kraje Ing. Miloše Petery.  



Zemědělská společnost Zalužany a.s., okres Příbram  

Zemědělská společnost 

Zalužany a.s. vznikla dne 

3.ledna 2008. V současné době 

hospodaří společnost na 

1430ha zemědělské půdy, 

z toho 1236 ha orné půdy. 

Rostlinná výroba je zaměřena 

na produkci obilovin, řepky, 

jetele, a na zajištění krmiva pro 

chovaná hospodářská zvířata. 

V živočišné výrobě se 

společnost věnuje chovu skotu (1000 ks) a prasat (200 ks prasnic, 30 ks prasniček a 1400  ks 

výkrmových prasat). Společnost se orientuje na mléčné holštýnské plemeno a okrajově na 

normandský skot. Chovají také výkrmové býky. V loňském roce společnost investovala do 

modernizace stájí pro prasata a provedla repopulaci základního stáda. Společnost na ocenění 

navrhla Regionální agrární komora Středočeského kraje a získali cenu ředitele Odboru 

veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví KVS MVDr. Zdeňka Císaře. 

 

Ing. Karel Horák, Žehuň, okres KOLÍN 

Jedná se o rodinnou farmu 

založenou v roce 1993. Původně 

se jednalo o statek s výměrou 

15ha. V současné době rodina 

obhospodařuje 600 ha 

zemědělské půdy. Farma pěstuje 

ozimou pšenici, kukuřici a 

vojtěšku, vše pro vlastní potřebu. 

Chová 180 ks prasnic plemene 

Bílé ušlechtilé. Jedná se o 



nukleový a rozmnožovací chov prasat. Maso a výrobky jsou dodávány do řetězce Makro a do 

firmy Rohlík.cz. Na farmě v Žehuni je chováno 300 ks holštýnský dojnic s uzavřeným obratem 

stáda a 50 ks býků pro vlastní prodejny. V roce 2012 uvedli do provozu bioplynovou stanici 

s konečným výkonem 835 kWh. Získaným teplem zajišťují vytápění celé farmy, hotelu a stlaní 

separátu pro dojnice. Roku 2014 rodina otevřela hotel Na Farmě se současnou kapacitou 

hotelu a penzionu 87 lůžek, na který navazuje wellness s bazénem. V roce 2015 vybudovali 

vepřové jatky, bourárnu a výrobnu. Zde zpracovávají maso z vlastního chovu pro tři vlastní 

prodejny v Choťovicích, Praze Malešicích, Hradci Králové a rovněž pro firmu Rohlík.cz. Celá 

firma má v současné době 40 zaměstnanců. V roce 2016 získali ocenění v rámci soutěže E.ON 

Energy Globe. Společnost na ocenění navrhla Regionální agrární komora Středočeského kraje 

a získali cenu Výstaviště Lysá nad Labem. 

 

 

 

 



Během Středočeských dožínek se udělovaly i ceny Středočeský šupináč za nejlepší rybářský 

úlovek roku 2019. První místo získal Jiří Vais s úlovkem štika obecná o délce 101 cm a 

hmotnosti 8,7 kg, druhou cenu obdržel Jiří Licek s úlovkem kapr obecný o délce 93 cm a 

hmotnosti 15 kg a třetí cenu Jakub Tošovský s úlovkem okoun říční o délce 43 cm a hmotnosti 

1,35 kg.  

 

     

 

 

Gabriela Jeníčková, Krajská Rada Zemědělského svazu Středočeského kraje 
Zdroj: Středočeský kraj 


