
Vyhlášení nejlepšího hospodáře roku 2016 

 

Na Výstavišti Lysá nad Labem se ve čtvrtek 6. října konaly tradiční Středočeské dožínky, které byly 

součástí podzimní výstavy Zemědělec 2016 a zároveň příležitostí ocenit nejlepší středočeské 

zemědělce. 

   

Ocenění získal rodinný statek Dvůr 

Havransko rodiny Procházkových, 

kteří hospodaří od roku 1991. 

V současné době na farmě pěstují 

cukrovku, pšenici, krmný ječmen, 

mák, kukuřici na siláž a zrno a 

krmné plodiny na 195 ha. Dále 

obhospodařují 42 ha trvalých 

travních porostů. Dvě třetiny 

pozemků jsou jejich vlastních. Na 

cenu hejtmana Středočeského 

kraje Ing. Miloše Petery byl Dvůr 

Havransko navržen Asociací 

soukromých zemědělců ČR. 

 

Trofej si z Lysé nad Labem odvezla 

také akciová společnost ZOS 

Kačina, okres Kutná Hora, která 

byla navržena na cenu náměstka 

hejtmana Marka Semeráda. 

Společnost k ocenění navrhla 

Regionální agrární komora 

Středočeského kraje 

a předávajícím byl hejtman Ing. 

Petera. ZOS Kačina leží v Polabské 

nížině na rozhraní okresů Kolín, 

Kutná Hora a Pardubice. Podnik 

hospodaří na 4 625 ha zemědělské 



půdy, přičemž orná půda tvoří 4 522 ha. V živočišné výrobě se orientují na chov prasat a skotu, 

v rostlinné výrobě podnik pěstuje obiloviny, olejniny, brambory, cukrovou řepu, zeleninu a pícniny pro 

krmivovou základnu živočišné výrobny. V rámci živočišné výroby je chováno 2 375 ks skotu systémem 

uzavřeného obratu stáda, z toho 693 ks krav na volném ustájení. Chov prasat zahrnuje celkem 4 703 ks 

v rámci obratu uzavřeného stáda, z čehož prasnice tvoří 308 ks. Technický úsek výroby se zabývá 

výrobou betonové směsi, opravami vozidel a strojů či prodejem náhradních dílů. V roce 2011 uvedli do 

provozu bioplynovou stanici s výkonem 1,43 MWh. Společnost zaměstnává 133 zaměstnanců. 

 

Cenu ředitele Odboru veterinární 

hygieny KVS Zdeňka Císaře získala 

společnost ZAS Bečváry, a. s., která 

byla založena v roce 1994 a hospodaří 

na Kolínsku na cca 4 500 ha 

zemědělské půdy. ZAS Bečváry chová 

650 ks dojných krav s roční užitkovostí 

přes 9500 l na dojnici. Dále chovají 

1 500 ks prasat. Mají vlastní 

posklizňové linky pro úpravu zrna. 

Provozují bioplynovou stanici. 

Technický úsek nabízí opravárenské, 

dopravní, řemeslné služby, prodej 

náhradních dílů a servis strojů pro značky Kverneland a CASE. Společnost zaměstnává 100 pracovníků. 

Zemědělský podnik k ocenění navrhla Regionální agrární komora Středočeského kraje. 

 

Rodinná farma Františka Mikoláše 

z Benešovka vyhrála cenu starosty 

města Lysá nad Labem Karla Otavy. 

František Mikoláš začal podnikat již v 

roce 1991. V současné době 

obhospodařuje 640 ha zemědělské 

půdy, z toho tvoří 572 ha luk, pastvin 

a 68 ha orné půdy. Rostlinná výroba je 

zaměřená na produkci vysoce 

kvalitních krmiv pro stádo 

holštýnských dojnic v počtu 280 ks a 

mladého skotu, kterých mají 250 ks. 

Na farmě je provozován mléčný 

automat. Od roku 2013 byla na farmě provozována faremní mlékárna s širokým sortimentem výrobků, 

jako jsou jogurty, kefíry, zákysy, tvarohové dezerty, máslo a sýry. V současné době se zaměřují na 

produkci tvarohu pro cukrářskou a pekařskou výrobu. Cenu, na kterou farmu navrhla Regionální 

agrární komora, předal místostarosta Lysé nad Labem.  



Cenu ředitele Výstaviště Lysá nad 

Labem Ondřeje Matouše si odnesla 

Kozí farma Skryje, která hospodaří 

v samém srdci chráněné krajinné 

oblasti Křivoklátsko. Majitelé se věnují 

chovu koz, výrobě sýrů a dalších 

produktů z jejich mléka. Stádo tvoří 

převážně zvířata plemene bílá koza 

krátkosrstá. V roce 2015 si na farmu 

pořídili i základ nového stáda burských 

koz zaměřený na masnou užitkovost. 

Cílem činnosti Kozí farmy Skryje je 

nabízet zákazníkům velmi kvalitní 

produkty, kterých je na českém trhu stále nedostatek. Výroba sýrů je výhradně ruční prací, sýry jsou 

k dostání ve firemním obchůdku, případně v maloobchodní síti u partnerů Kozí farmy. Na ocenění 

farmu navrhla Asociace soukromých zemědělců ČR.  

Ing. Gabriela Jeníčková, KIS Středočeského kraje dle tiskových informací Středočeského kraje 


