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V rámci „Smlouvy o vzájemné přeshraniční spolupráci“ ze dne 29.1.2015 mezi 
Okresní agrární komorou Most, Krajským informačním střediskem pro rozvoj 
zemědělství a venkova Ústeckého kraje a Okresním svazem sedláků Krušnohoří 
z Grossrückerswalde a Okresním svazem sedláků Aue – Stolberg – 
Schwanzenberg ze Zwönitzu se dne 4. 6. 2016 uskutečnila návštěva české 
strany ve složení zástupců OAK Most, Ústeckého kraje a z „Rodinné firmy, s.r.o. 
Litoměřice“ pana Vlastimila Chovanečka u příležitosti slavnosti na statku 
Rößler-Hof v obci Burkhardtsdorfu v Sasku. 
 
Jedná se o tradiční slavnost – „Den otevřených dveří“ v rodinné firmě Rolfa 
Seyfferta. Účelem této slavnosti je ukázat široké veřejnosti rodinnou farmu se 
vším všudy. Tento den je spojen s bohatým farmářským trhem velmi chutných a 
čerstvých výrobků z této farmy. Je zde mnoho atrakcí i pro děti.  
 
Celý statek je otevřen pro návštěvníky po celý den. Mohou si zde nakoupit celý 
sortiment čerstvých výrobků, které tato firma vyrábí. Je zde i posezení ve 
vlastní kavárně s cukrárnou a smíšená prodejna zboží. V prodejně nabízejí 
hovězí, telecí a vepřové maso a uzeniny – vše z vlastního chovu a porážky; 
mléčné produkty – jogurty (husté, pevné, ne tak sladké), tvrdé sýry z vlastního 
mléka, tvaroh, podmáslí, zmrzlinu a máslo, ale také čerstvá kuřata, a na Vánoce 
i husy. Mají dvě pojízdná chladírenská auta a dennodenně rozváží vlastní 
čerstvé výrobky. 
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Věhlas této slavnosti byl letos umocněn i účastí saského ministra zemědělství a 
životního prostředí Thomase Schmidta, ale zúčastnil se také místopředseda 
regionu, zemský rada Vogel, jednatelka turistického svazu Krušnohoří Veronika 
Hiebel, starostka obce, zástupce agentury pro zemědělství v oblasti dotací ze 
Saska a další významní hosté. 
 
V úvodu vystoupil majitel farmy pan Rolf Seyffert, který popsal historii své 
rodinné firmy a problémy zemědělství v současné době. Ministr Thomas 
Schmidt ve své řeči ubezpečil zemědělce podporou saské vlády v současné 
zemědělské krizi a ředitelka Okresní agrární komory Most Ludmila Holadová ve 
svém projevu představila problémy zemědělství na české straně způsobené 
strmým poklesem výkupních cen mléka, situací v komoditě maso a dalšími vlivy 
(jarní mrazíky, které způsobily škody v ovocnářství a vinařství) a poděkovala 
saským kolegům za dosavadní vynikající spolupráci. 
 
Čeští a saští zemědělci a jejich hosté si na jednání vzájemně vyměnili praktické 
zkušenosti včetně písemných materiálů a s velkým zájem si společně prohlédli 
všechny zemědělské a potravinářské objekty (kravín s robotickým dojením, 
teletník, mléčnici, výrobnu sýrů a jogurtů, místnost pro zraní sýrů ve sklepě), 
navštívili prodejnu s kavárnou, výstavu zemědělských strojů apod. 
  
Při jednání společné zemědělské česko-německé komise, která proběhla 
v odpoledních hodinách, byla dohodnuta další spolupráce ještě pro letošní rok 
(pořádání odborných workshopů, aktuální předávání informací, účast na 
výstavách a otevřených dveřích zemědělských podniků a také prodej 
zemědělských výrobků ze dvora). 
 
Bylo konstatováno, že současnou krizi lze přežít jen tehdy, pokud farma není 
specializovaná pouze na jednu činnost (výroba mléka), ale musí mít více druhů 
činností, které dotují ztrátové činnosti jako je v současné době mléko. 
 
Jednání se zúčastnil i předseda představenstva Saské agrární komory, pan Jens 
Beyer, který má na jednom místě 2.100 krav a současná padesátiprocentní 
výkupní cena mléka mu způsobuje velké ztráty (zrušil již dva menší chovy 
dojných krav na jiných místech) a tuto situaci přežije jen díky bioplynovým 
stanicím. 
 
Exkurze se zúčastnila za krajský úřad paní Ing. Monika Zeman, MBA, vedoucí 
odboru životního prostředí a zemědělství a nová členka zemědělské komise 
Euroregionu Krušnohoří. Pan Rolf Seyffert se nám spolu s jednatelem agrární 
komory Saska panem Wernerem Bergeltem věnovali po celou dobu návštěvy a 
ochotně odpovídali na všechny naše dotazy. 
 
Další setkání a jednání zemědělců se uskuteční na výstavě Zahrada Čech 
v Litoměřicích 9. 9. 2016, kam přijede delegace saských zemědělců. 
 



 
 
Co říci závěrem? 
 
Návštěva Dne otevřených dveří na statku Rößler-Hof byla velmi zajímavá a 
poučná: 

 Viděli jsme rodinnou farmu se všemi rodinnými příslušníky, jak ze 120 ha 
dovedou vytěžit maximální přidanou hodnotu zpracováním veškeré své 
zemědělské produkce na potraviny. 

 Jejich činnost je velmi různorodá – kravín – dojné krávy, odchov telat, 
výroba sýrů, jogurtů, másla, tvarohu, podmáslí, zmrzliny – zaměstnávají 
celkem 8 zaměstnanců. 

 Viděli jsme velké nadšení a lásku k zemědělství celé rodiny i jejich 
zaměstnanců, jejich obětavost, um a snahu dosáhnout co nejvyšších cílů. 
Připravit takovouto slavnost stálo celou rodinu mnoho úsilí a času, vše 
bylo perfektně nenásilně připraveno. 

 Viděli jsme, jak je jejich rodina velmi vážená v celém okolí. 

 Viděli jsme však také velkou dřinu a sebeovládání celé rodiny, neboť je to 
celodenní práce, den co den, o sobotách a nedělích i svátcích; přesto 
však nad ničím nebrečeli, nestěžovali si, byli neobyčejně laskaví, stále 
usměvaví a veselí. Majitel Rolf Seyffert se nám i přes své zdravotní 
problémy maximálně věnoval. 

 Všichni účastníci z české strany byli z této návštěvy velmi nadšeni a 
přejeme si, aby takové farmy jako v Sasku vyrostly i u nás. 

 Všude byl pořádek, všude popisky, co se k čemu používá – ve stáji, 
v mléčnici, ve výrobě mléčných produktů – i s obrázky. 

 Propagace vlastních výrobků na této slavnosti byla perfektní, proto 
Okresní agrární komora Most zašle rodinné farmě pana Rolfa Seyfferta 
dopis s velkým poděkováním. 
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