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Ve dnech 26. 7. – 27. 7. 2018 navštívila devítičlenná skupina zemědělských odborníků 
některé zemědělské subjekty v okresech Teplice a Most.
Cílem bylo posoudit stav hospodaření po privatizaci a také, jak se udržela a dále rozvíjí 
zemědělská výroba. Tuto akci zorganizovalo Informační centrum pro rozvoj zemědělství a 
venkova při Okresní agrární komoře Most.

Prvním navštíveným zemědělským subjektem byla firma pana Ing. Josefa Svitáka, která
hospodaří na Moldavě v Krušných horách. Hospodaří od r. 1993 jako fyzická osoba, 
nezapsaná v obchodním rejstříku. 
Na Moldavě hospodaří 3 zemědělské subjekty. Firma pana Svitáka hospodaří na 200 ha TTP a 
je výhradně zaměřena na chov masného skotu – 80 ks. Od r. 2000 pracuje v systému 
ekologického zemědělství. I když v horské oblasti je oproti údolní oblasti více srážek přesto 1. 
seč byla o 30 % nižší.
Z PRV rekonstruoval jeho syn ovčín, pan Sviták nakoupil stroje z PGRLF s dotací úroků 
z úvěrů. Spolupráci se SZIF i PGRLF hodnotil velmi dobře.

V horské oblasti se sklízely louky, většina luk již byla sklizena, 2. seč bude opět slabší – srážky 
jsou malé. Dobytek byl v pastevních střediscích. Pan Sviták koupil v Moldavě jeden panelový 
dům, kde všechny byty velice dobře zrekonstruoval a jsou plně obsazeny. Na Moldavě se 
vyskytují trosky odchovny mladého dobytka po hospodaření Státního statku Teplice po 
privatizaci, které nyní odkoupil. Z bývalé sušičky statku jsou dílny a garáže.

Bylo konstatováno, že zemědělství na Moldavě se udrželo, všechny farmy zde hospodaří na 
TTP se zaměřením na chov masného skotu.
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Další zastávkou byl nový areál v Háji u Duchcova, který zde staví firma INTEGRAZ s.r.o., a to 
porodnu na 2 500 ks prasnic s odchovem selat. Jde o velkou investiční akci, která je před 
dokončením. Projekt byla zahájen v březnu 2017 s nejmodernější technologií větrání a 
krmení mokrou cestou. V tomto areálu se během naší návštěvy pilně pracovalo, dokončovala 
se poslední hala, přítomni byli majitelé i vedoucí celého areálu, který bude mít toto středisko 
na starosti.

Je potěšitelné, že v současné době se staví tak velké a náročné stavby, i když jsou dost 
velké problémy s cenami vepřového masa. Majitelé mají velké zkušenosti s obdobnou 
stavbou v Záhorčí na Litoměřicku, ale přesto museli mít na paměti velikou míru rizika 
tohoto podnikání. Patří jim velký dík.

     



    

Poslední zastávkou prvního dne byla firma pana Zdeňka Horáka, který hospodaří v údolní 
oblasti od r. 2004 na 4 000 ha zemědělské půdy. Jeho výrobní zaměření je v rostlinné výrobě 
na pěstování obilovin, především potravinářskou pšenici a sladovnický ječmen, řepku, 
vojtěšku na semeno, kukuřici a cukrovku (200 ha). V živočišné výrobě se zabývá chovem 
masného skotu ve 4 pastevních střediscích na Mostecku a v Sušanech, má také chov ovcí a 
koz. Postavil sila na skladování obilí s nejmodernější technologií v obci Sušany o kapacitě 
10 000 tun. Kromě zemědělství má vlastní Motorest „Na statku“ v obci Havraň na Mostecku. 

V letošním roce skončily žně již 26. 7. 2018 s poměrně dobrými výsledky, i když vzhledem 
k suchu nižšími než v loňském roce. V současnosti je největším problémem pastva skotu, 
která trvala letos jen jeden a půl měsíce a všude na pastevních střediscích se musí denně 
přikrmovat a dovážet voda. Na pastvě místo trávy je jen holá zem. Pan Horák má 300 ks 
masných krav a 170 ks telat plemen Charolais a Limousine

Celý tento komplex zabezpečuje sám bez dalších THP s kolektivem mladých pracovníků, kteří 
jeho pracovní nasazení, vysokou organizaci práce a vztah k lidem jednoznačně obdivují. Je 
vybaven nejmodernější technikou. 

Skupina obdivovala pořádek na všech pracovištích, uložené stroje, vyčištěné kombajny den 
po skončení žní.

    



    

Druhý den – 27. 7. 2018 jsme pokračovali v exkurzi a navštívili jsme firmu pana Ing. 
Stanislava Štrympla v Ústí nad Labem – Svádov. 

Jeho výrobním zaměřením je především pěstování jahod (na výměře 12 ha), brambor a zelí. 
Patří mezi nejlepší pěstitele jahod v Ústeckém kraji a v letošním roce pro urychlení produkce 
jahod postavil fóliovníky. Pan Štrympl se umisťuje v soutěžích regionálních potravin v kraji 
vždy na předních místech. I když jeho firma je v blízkosti řeky Labe, trápí ho rovněž velké 
sucho a musí neustále zavlažovat – u jahod kapénkovou závlahou. 

Protože ve složení návštěvníků byl i MVDr. Radek Svoboda z Krňan na Benešovsku ze 
Středočeského kraje, kde dle dokumentů je zakladatelem obce Krňany se znakem jahod pan 
„Strimpl“, dohodl se s majitelem p. Štrymplem na exkurzi občanů z obce Krňan na jeho firmu 
a budou také společně objevovat v rodokmenu, zda nemají společné předky, což by bylo 
velice zajímavé. 

Hodnocení firmy pana Štrympla bylo velmi příznivé, zejména co do technologie pěstování 
jahod ve fóliovnících tak, aby se při sklizni česáči nemuseli ohýbat (plánováno pro příští 
rok). Z jeho vystoupení byla znát láska k zemědělství a přírodě.

    



    

Tak skončily dva dny návštěv zemědělských podniků Samozřejmě, že při této exkurzi jsme 
naše dotazy směřovali do vztahu k SZIF a PGRLF. Připomínky se týkaly zejména nadměrné 
byrokratické zátěže ve všech oblastech a všichni spoléhají na to, že nový ministr Toman 
spolu s prezidentem AK ČR Jandejskem s tím něco udělají nebo zemědělci nebudou moci 
hospodařit, ale pouze psát v kanceláři. Dále jsme se ptali na poskytování informací 
zemědělcům Informačním centrem při OAK Most – hodnocení bylo velice příznivé.
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