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Krajské informační středisko pro rozvoj
zemědělství a venkova Ústeckého kraje
tel, fax: 476 700 658   mobil: 724 261 978   e-mail: oakmo@oakmo.cz   www.kisuk.cz

V rámci „Smlouvy o vzájemné přeshraniční spolupráci“ ze dne 29.1.2015 mezi 
Okresní agrární komorou Most, Krajským informačním střediskem Ústeckého 
kraje a Okresním svazem sedláků v Sasku – Großrückerswaldu a Zwönitzu se 
dne 6.6.2015 uskutečnila návštěva české delegace ve složení zástupců OAK 
Most,  Ústeckého kraje, SŠT Most – Velebudice a firmy BILBO Šmak s r.o. Most 
u příležitosti „Slavnosti na statku“ Rößler-Hof v obci Burkhardtsdorf v Sasku 
s mnoha atrakcemi, farmářským trhem a prohlídkou statku.

Slavnosti na Rösslerově dvoře se konají každoročně vždy v červnu. Účelem těchto 
slavností je ukázat veřejnosti rodinnou farmu se vším všudy.

Slavnostní zahájení pronesl majitel farmy Rolf Seyffert a dětský sbor 
PAPARENO. Děti zazpívaly, recitovaly a tancovaly.

Pak následoval bohatý program, např. předvádění výroby sýrů, ukázka tlučení másla, 
malé ukázky zvířat pro děti, zdobení krav a příprava na přehlídku zvířat, jízdy se 
psím spřežením, škola sýrů, soutěž v dojení, závody traktorů, svezení dětí ve velkých 
traktorech, dětské kulinářství a zdobení, pomalování figur atd. Po celý den hrála 
hudba, velký úspěch sklidila dechová hudba, která je u majitele velmi oblíbená.

Všude na dvoře byly stánky s občerstvením z výrobků majitele – zvláště sýry, jogurty, 
zelenina a další výrobky, o které byl nepřetržitý zájem, pekařské výrobky – koláče 
jahodové, švestkové, rebarborové, které pekla manželka majitele. O provoz slavnosti 
se starala dcera majitele a ve stáji byl syn majitele.

Historie farmy

Farma, jejímž majitelem je Rolf Seyffert se svojí ženou – „Rösslerův dvůr“ je od roku 
1991 veden jako rodinná firma a v roce 1997 začali budovat vlastní přímé 
obchodování. Farma má 120 ha z.p. v ekologickém režimu hospodaření, chovají 90 
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ks krav, 1000 ks hus a vykrmují kuřata. Hospodaří v LFA. Jako první vznikla jatka, 
v nichž jsou pod stálou hygienickou kontrolou vyráběny masné a uzenářské výrobky. 
Od roku 1998 otevřeli vlastní farmářskou prodejnu. Zajímavostí je, že z farmářské 
prodejny přes prosklené okno máte možnost vidět teletník a telata při krmení a pití.
Od roku 2002 mají vlastní farmářskou sýrárnu, v níž jsou podle staré tradice 
vyráběny v měděném kotli sýry.
V prodejně s kavárnou nabízejí prodej hovězího, telecího a vepřového masa a 
uzenin – vše z vlastního chovu a porážky, mléčné produkty – jogurty (husté, pevné, 
ne tak sladké), tvrdé sýry ze syrového mléka, tvaroh, zmrzlinu, podmáslí a máslo, 
čerstvé kuřata a na vánoce husy.
Koupili dvě pojízdná chladírenská auta a denodenně rozvážejí čerstvé, vlastní 
vyrobené výrobky.

Co jsme na farmě viděli?

Pan Rolf Seyffert se nám zcela věnoval po celou dobu návštěvy.  
 Farma se nachází uprostřed vesnice, kde je celý statek s rodinným obydlím, 

stáj dojnic, bioplynová stanice, kavárna s obchodem, velký dvůr a potřebné 
zemědělské stroje, hned vedle stáje je senážní plato plné již z letošní sklizně.

 K prohlídce veřejnosti byly veškeré prostory, stáj dojnic s robotickým dojením, 
bez lidské práce, mléčnice, výrobna sýrů a mléčných výrobků, prodejna 
s kavárnou a další prostory.

 Na farmě byla výstava zemědělské techniky – používané stroje pro sklizeň 
píce a kukuřice.

 Návštěvníci, kterých bylo cca 2000, procházeli bez problémů průjezdnou stájí 
dojnic, měli možnost vidět, čím se dojnice krmí – na začátku stáje byly na 
miskách ukázky krmení s popiskami – minerály, šrot, seno, senáž a pak to 
bylo všechno smíchané. Krávy i s býkem byly v pohodě, všichni účastníci měli 
možnost si prohlédnout jak dojnice přecházejí do dojírny k dojení, vše řízeno 
počítačem, čištění a desinfekce vemene, nasazování struků automaticky a 
vlastní dojení. Skleněnými trubkami pak nadojené mléko odtékalo do 
mléčnice.

 Ve výrobně byla předvedena výroba sýrů a jogurtů s výkladem, návštěvníci 
zde projevovali velký zájem o výrobu. Ve sklepě – sýrárně, jsme viděli různé 
druhy zrajících sýrů – velká sýrová kola s různými příchutěmi. 

 Rodinná farma nabízí pro veřejnost možnost objednat prohlídky s průvodcem, 
při nichž si můžete vyrobit svůj sýr sami, vzít si vzorky k ochutnání a výživnou 
přesnídávku. O tyto prohlídky je velký zájem i ze zahraničí.
Často k nim přijíždějí sedláci z Bavorska, se kterými mají spolupráci a velmi se 
jim na rodinné farmě líbí.

 Na slavnosti se prodávaly výrobky z Arónie, o které byl velký zájem a které 
jsou velmi zdravé a v Německu velmi oblíbené.

Po celou dobu návštěvy byl s námi náš saský kolega pan Jens Beyer
z Großobelsdorfu, předseda představenstva Okresního svazu sedláků a pak za námi 
přijel také jednatel Svazu sedláků pan Werner Bergelt. Při besedě, které se 
zúčastnila také zástupkyně ministerstva zemědělství ze Saska jsme probrali 
současné problémy, jak na české, tak na saské straně. Hlavními problémy, které 
trápí zemědělce z obou zemí je především katastrofální sucho a výrazný pokles cen 
mléka. Jens Beyer informovat, že z 1. seče sklidili jen 80% píce a dalšího vlivem 
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sucha nic neroste. Z titulu nedostatku krmení a poklesu cen mléka zavřeli 2 menší 
stáje dojnic a neví, co dál.
Hodně jsme diskutovali o dotacích – žádosti o dotace připravili do 15.5., nic 
neprodlužovali, protože všechny předpisy znali z pravidel v roce 2014. Program 
rozvoje venkova mají již delší dobu schválený a tak připravují projekty. Byla také 
kritizována vyšší administrativní byrokracie a zátěž pro zemědělce. Diskuze byla 
velmi bohatá a opět jsme se shodli, jak důležité je předávání informací a výměna 
zkušeností.

Co říci na závěr?

Návštěva na „Slavnosti na statku Rösslerův dvůr“ byla velmi užitečná a 
poučná.

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

 Viděli jsme velké nadšení a lásku k zemědělství celé rodiny, jejich 
obětavost, um a snahu dosáhnout vyšších cílů, což je až neskutečné.

 Viděli jsme, jak je jejich rodina velmi vážená v celém okolí.
 Viděli jsme však také velkou dřinu a sebeobětování celé rodiny, neboť to 

je celodenní práce den co den, o sobotách a nedělích a svátcích. Přesto 
však nad ničím nebrečeli, nestěžovali si, byli neobyčejně laskaví, stále 
usměvaví a veselí.

  Všichni jsme byli z této návštěvy velmi nadšeni a přejeme si, aby také u 
nás vyrostly také takové rodinné farmy jako v Sasku, které jen 
„neprodávají své obilí a řepku“, ale vyrábí také něco navíc.

 Tato slavnost byla krásným příkladem projektu v ČR – „Poznej svého 
farmáře“, veškeré náklady na propagaci své farmy však hradila rodina 
majitele.

 Propagace vlastních výrobků na této slavnosti byla perfektní.

Proto bude zaslán rodinné farmě – Rösslerově dvoru dopis z OAK Most s velkým 
poděkováním.

Zpracovala: Ludmila Holadová, OAK Most

V Mostě, dne 6.6.2015
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