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► editorial

„domácí česká 
potravina“ projde 
k zákazníkovi 
dlouhou cestou…

Na původ potravin se v součas-
nosti klade stále větší důraz. Při růz-
ných výzkumech, při nichž jsou dota-
zováni zákazníci o nákupu domácích 
potravin, vítězí české potraviny.

Ale je tomu tak doopravdy, nebo je 
to jen ostuda přiznat, že nakupujeme 
potraviny z dovozu? Ať je pravda jaká-
koliv, měli bychom si uvědomit, co vše 
za naší českou potravinou stojí!

V případě naší skupiny LUKROM 
se jedná o zpracování živých kuřat, 
kdy ve společnosti RACIOLA dochá-
zí k finalizaci a prodeji do obchod-
ních sítí. Vše začíná na poli našich 
prvovýrob, kde se zaseje a sklidí ku-
kuřice a obilí, které následovně převe-
zou do sil na uskladnění. V blízkosti 
našich sil se pak nachází výrobny 
krmných směsí, v nichž se pro užit-
ková zvířata vyrábí krmivo.

V případě brojlerů jsou naši-
mi směsmi krmeny rozmnožovací 
chovy našich obchodních partnerů, 
kteří nám po vylíhnutí dodávají jed-
nodenní kuřátka na naše či smluvní 
farmy. Na farmách roste brojler 35 
dní, kdy ze zhruba 40 gramového 
kuřátka vyroste díky našim krm-
ným směsím dvoukilový jedinec. 
Následně jsou kuřata dopravena 
do RACIOLY, kde jsou zpracována 
a prodána zákazníkům.

Za celým procesem od zasetí 
na pole až po zpracování masa stojí 
mnoho lidské energie a nespočet 
výrobních kroků! A právě to bychom 
si měli uvědomit při vyslovení poj-
mu domácí potravina.

Většina společností, které se za-
bývají výrobou českých potravin, je 
propojena s podniky, které dodávají 
české suroviny či služby pro jejich 
výrobu. V naší zemi platí daně ze zis-
ku, odvody za zaměstnance či DPH 
a přispívají tak do veřejných rozpočtů, 
ze kterých jsou financovány naše po-
třeby, jako je zdravotnictví, sociální 
systém, školství atd. Toto se děje při 
každé činnosti, která je s výkrmem 
brojlerů propojena. Proto v případě 
českých potravin podporujeme nejen 
danou společnost, ale i domácí eko-
nomiku a náš „blahobyt“.

V případě koupě potravin vždy 
zvažte jejich původ a nezapomeňte, 
co vše je s „domácí českou potravi-
nou“ spojeno!

Zdeněk Červenka ml.
ředitel společnosti RACIOLA
Uherský Brod, s. r. o.

ŠARATICE | Skupina LUKROM se v loň-
ském roce rozrostla o nový podnik zeměděl-
ské prvovýroby ZEV Šaratice. Tato akciová 
společnost provozuje rostlinnou výrobu na 
1 020 hektarech orné půdy, na které se pěs-
tuje řepka ozimá, ječmen ozimý, pšenice ozi-
má, ječmen jarní – sladovnický, hrách a ku-
kuřice. Společnost má dvě střediska, jedno 
v Šaraticích a druhé ve Zbýšově.

„V současné době máme zaseto 296 ha 

CHROPYNĚ | Zaměstnanci Agroječmíneku 
s. r. o. v Chropyni se mohou právem chlubit 
parádním chovatelským úspěchem. Oce-
něny zde totiž byly krávy, jejichž celoživotní 
užitkovost dosáhla 100 000 l mléka. Chova-
telé z Agroječmínku převzali z rukou zástup-
ců Svazu chovatelů holštýnského skotu tato 
ocenění již ve čtyřech exemplářích.

„Další dvě dojnice výše uvedené hranice 
užitkovosti dosáhly nedávno, a tak na zeď 
schodiště přibydou další pozlacené tabulky 
v letošním roce. Důkazem toho, že se ne-
jedná o běžně dosahovanou užitkovost, je 

řepky, 72 ha ječmene, 338 ha pšenice 
a 37 ha hrachu. Na jaře plánujeme zaset ješ-
tě 135 ha sladovnického ječmene a 139 ha 
kukuřice,“ řekl Karel Čadek, ředitel společ-
nosti LUKROM plus, který vede i nově kou-
pený podnik ZEV Šaratice.

Šaratice, bohužel, hospodaří v oblasti, 
kterou loni během vegetace zasáhlo výraz-
né sucho. To také značně ovlivnilo dosažené 
výnosy všech plodin. Většina tak dala zhruba 

fakt, že v populaci holštýnských krav, kte-
rá v České republice čítá cca 200 000 ks, 
dosahuje této výjimečné úrovně celoživotní 
užitkovosti ročně 30 – 50 ks krav,“ prozra-
dil ředitel Agroječmínku Petr Nevařil. První 
takto oceněné dojnici v Agroječmínku se 
nedávno narodilo osmé tele. Kráva 139665-
972 Ječmínek Pavla je v posledním zveřej-
něném žebříčku těchto výjimečných zvířat 
na 65. místě celkového pořadí v rámci celé 
ČR. „Ve skutečnosti má Pavlínka nadojeno 
přes 120 000 l a její denní nádoj 60 – 65 litrů 
ji posouvá stále výš. V době, kdy čtete tyto 

řádky, již může být 50. nejužitkovější kráva 
v republice! Neskutečný výkon,“ pochvaluje 
si nadšeně Petr Nevařil.

Obrovské díky patří všem oddaným, 
schopným a zodpovědným zaměstnancům 
Ječmínku, kteří těmto oceněným i všem 
ostatním zvířatům vy tvářejí co možná 
nejlepší chovatelské podmínky a hlavně 
jim věnují často až nadstandardní péči. 
„To vše je nemyslitelné bez vynaložení ob-
rovského úsilí, zodpovědnosti, pečlivosti 
a lásky ke zvířatům. Díky vám,“ uzavírá 
spokojený ředitel.

poloviční výnos než v dobrých letech. Zají-
mavou činností nového podniku je pronájem 
nemovitostí. Dva nejdůležitější pronajímatelé 
jsou: SAATEN-UNION CZ s. r. o., pronajíma-
jící si celé horní patro administrativní budo-
vy (kanceláře) a další dvě hospodářské bu-
dovy ve středisku Šaratice jako sklady osiv, 
a LUKROM, spol. s r. o. pronajímající si tři 
haly pro chov kuřat (dvě haly v Šaraticích 
a jednu halu ve Zbýšově). Více na straně 2.

lukrom se rozrostl o další zemědělský podnik, 
získal zev Šaratice

strojaři v lukromu překročili magickou hranici
nebude mít obdoby, ukončením kurzového 
závazku ČNB a dále prodejem minoritních 
akcií z našeho vlastnického portfolia.

K tradičním ekonomickým tahounům, ke 
kterým se řadí zejména Divize výroby krm-
ných směsí, Divize zemědělské techniky 
a Divize agrochemie, se vloni připojila taktéž 

Divize živočišné výroby. Právě toto jsou hlav-
ní důvody, proč byl podle jednatele ONDŘE-
JE ČERVENKY loňský rok pro společnost 
LUKROM, spol. s r. o. ekonomicky nejlepším 
v dosavadní historii. A jak si vedly jednotlivé 
divize skupiny? Čtěte více na straně 3.

LÍPA | Rok 2017 byl pro mateřskou společ-
nost skupiny LUKROM z pohledu ekonomic-
kých výsledků velmi dobrým rokem. Kromě 
nadstandardních provozních výsledků někte-
rých divizí byla ekonomika společnosti pod-
pořena dvěma atypickými událostmi: spe-
cifikem loňského roku, které už dost možná 

Ředitel podniku prvovýroby Agroječmínek s. r. o.
Petr Nevařil se svými oceněnými svěřenkyněmi.

Celkové tržby  
společnosti dosáhly  
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lukrom se rozrostl o další zemědělský 
podnik, získal zev Šaratice

Ředitelka divize martina nejedlá: „modernizace 
je nezbytná i k udržení si zájmu chovatelů“

ŠARATICE | Skupina LUKROM se v loň-
ském roce rozrostla o nový podnik zeměděl-
ské prvovýroby ZEV Šaratice. Tato akciová 
společnost provozuje rostlinnou výrobu na 
1 020 hektarech orné půdy, na které se pěs-
tuje řepka ozimá, ječmen ozimý, pšenice ozi-
má, ječmen jarní – sladovnický, hrách a ku-
kuřice. Společnost má dvě střediska, jedno 
v Šaraticích a druhé ve Zbýšově.

„V současné době máme zaseto 296 
ha řepky, 72 ha ječmene, 338 ha pšenice 
a 37 ha hrachu. Na jaře plánujeme zaset ješ-
tě 135 ha sladovnického ječmene a 139 ha 
kukuřice,“ řekl Karel Čadek, ředitel společ-
nosti LUKROM plus, který vede i nově kou-
pený podnik ZEV Šaratice.

Šaratice, bohužel, hospodaří v oblasti, 
kterou loni během vegetace zasáhlo výraz-
né sucho. To také značně ovlivnilo dosažené 
výnosy všech plodin. Většina tak dala zhruba 
poloviční výnos než v dobrých letech.

Zajímavou činností nového podniku je 
pronájem nemovitostí. Dva nejdůležitější pro-
najímatelé jsou: SAATEN-UNION CZ s. r. o. 
pronajímající si celé horní patro administrativ-
ní budovy (kanceláře) a další dvě hospodář-
ské budovy ve středisku Šaratice jako sklady 
osiv, a LUKROM, spol. s r. o. pronajímající si 

tři haly pro chov kuřat (dvě haly v Šaraticích 
a jednu halu ve Zbýšově).

Ředitel Karel Čadek uvedl, že podnik loni 
výrazně zainvestoval do obnovy strojového 
parku. Nově je v něm traktor JCB Fastrac 8330, 
dále pak secí stroj Horsch Pronto 6 DC PPF 
a dva stroje pro přípravu půdy: diskový podmí-
tač Horsch Joker 8 RT a radličkový podmítač 
Horsch Terrano 5 FM. Celková investice do 
těchto strojů byla 9,4 milionu korun. „Za prodej 
starších a nepotřebných strojů jsme ale zpět 
utržili 1,5 milionu korun,“ dodal Karel Čadek.

V současné době zde pracuje šest za-
městnanců: agronom Lubomír Rušák, Alice 
Lázníčková zajišťující vše kolem půdy a další 
potřebnou administrativu a čtyři traktoristé.

LÍPA | Modernizace areálů divize krmných 
směsí pokračovala v LUKROMU i v letošním 
roce. Velké investice plynuly do rozvoje pro-
vozů výroben krmných směsí, dále se pak 
divize soustředila také na zlepšení pracovní-
ho prostředí. To vše s cílem zkvalitnit výrobu 
a zajistit si tak zájem chovatelů v dalších le-
tech. Odhady letošní výroby se pohybují na 
úrovni 103 – 105 tisíc tun krmných směsí, což 
svědčí o tom, že se této divizi daří.

„V Lípě jsme úspěšně zkolaudovali ex-
pediční zásobníky. Byla to náročná investice 

vzhledem k tomu, že kromě přístavby nových 
zásobníků muselo dojít k úpravám ve stáva-
jící výrobně. Ty byly nutné k tomu, abychom 
splnili platné legislativní požadavky pro bez-
pečnost práce a požární ochranu,“ řekla Mar-
tina Nejedlá, ředitelka divize.

Areál v Lípě se také dočkal nové nádrže 
na tekutý methionin. Na tuto aminokyselinu 
měl totiž LUKROM nedostačující skladova-
cí prostory, proto ji museli pracovníci divize 
vždy při návozu přetáčet do jednotlivých IBC 
kontejnerů, což nyní odpadlo. „Další velkou 

investicí bylo pořízení nového plynového kot-
le a dvou nových přepravníků krmných směsí 
značky SCANIA na podvozku a vleku. Pokra-
čujeme tak v modernizaci vozového parku, se 
kterou jsme začali před čtyřmi lety,“ dodala 
Martina Nejedlá.

Ve Vyškově zahájila divize krmných smě-
sí další etapu modernizace střediska, která 
vede ke zjednodušení dopravy surovin do 
zásobníků na výrobně. Díky novému provozu 
tak dojde k výraznému snížení energetické 
náročnosti a prašnosti výroby.

► krátce

► krátce

vyŠkov vyrábí bez Gmo

VYŠKOV | V průběhu letošního jara přešla 
výrobna ve Vyškově na základě požadavků 
svých zákazníků, chovatelů mléčných krav, do 
režimu výroby tzv. non gmo (geneticky modifi-
kovaný organismus). To s sebou přineslo revi-
zi všech vyráběných receptur, kontrolu surovin 
a pročištění celé technologie výroby. Očistou 
prošla také všechna auta tak, aby se zame-
zilo kontaminaci gmo organismy. V současné 
době jsou všechny krmné směsi nabízeny 
v tomto režimu a LUKROM je schopen dostát 
požadavkům na tento systém výroby.

vozový park divize vks 
rozŠíŘen o nasávací 
zaŘízení

LÍPA | V minulosti jsme byli častokrát osloveni 
našimi zákazníky, zdali nemáme vozidlo, které 
dokáže nasávat směsi ze zásobníku na far-
mách. Většinou farmáři potřebují po konci tur-
nusu vyskladnit ze sila zbytek krmiva. Oslovili 
jsme tedy firmu DANMET, která nám konstruu-
je nádstavby na nákladní auta. Po doladění 
všech technických detailů a nutné úpravě na 
jednom z našich vozidel nám bylo zkraje února 
letošního roku předáno toto zařízení. Můžeme 
jej tak v případě nutnosti využít na našich far-
mách a nabídnout našim zákazníkům.

Fúze aGrovitu a kratiny 
zlepŠila hospodaŘení 
i zjednoduŠila 
administrativu

DOLNÍ BOJANOVICE | Uplynulých několik 
měsíců bylo velmi bohatých na změny ve spo-
lečnostech holdingu LUKROM. Navyšováním 
podílů v podnicích zemědělské prvovýroby, 
společnostech Agrovit, a. s. a KRATINA, a. s., 
a následným vytěsněním minoritních akci-
onářů z obou těchto společností byly napl-
něny předpoklady pro fúzi obou zmíněných 
společností zemědělské prvovýroby v novou 
nástupnickou společnost s názvem Agrovit- 
KRATINA, a. s.

800
Společnost KRATINA 
se sídlem v Dolních 
Bojanovicích hospodaří 
na cca 800 hektarech 
zemědělské půdy.

Geografická blízkost, kdy obě společ-
nosti hospodaří na Hodonínsku a Kyjovsku, 
i provázané vedení obou společností i po-
dobná skladba hospodářských plodin ke 
spojení těchto společností přímo vybízely. 
„Fúze obou podniků, která proběhla v srpnu 
2016, výrazně zjednodušila administrativu, 
ubylo dvojí vedení účetní evidence, a vedení 
společnosti tak může ještě více využívat sy-
nergických efektů při hospodaření obou nově 
vzniklých středisek společnosti Agrovit - KRA-
TINA, a. s.,“ uvedl právník LUKROMU Tomáš 
Pavlíček.

Společnost KRATINA, a. s., se sídlem 
v Dolních Bojanovicích hospodaří na cca 800 
hektarech zemědělské půdy v katastrech 
Dolní Bojanovice, Josefov, Lužice a Mutěni-
ce. Naproti tomu společnost Agrovit, a. s., se 
sídlem ve Svatobořicích - Mistříně, obhospo-
dařuje na 1 400 hektarů v katastrech Mistřín 
a Svatobořice.

105

Odhady letošní výroby 
se pohybují na úrovni 
103 – 105 tisíc tun 
krmných směsí. 
O čem čísla svědčí? 
Této divizi se 
zkrátka daří.

V novém podniku Šaratice stojí mimo jiné i tři haly pro chov kuřat. 

Martina Nejedlá stojí v čele divize Výroby krmných směsí.

VÝRAZNÁ INVESTICE  
DO VOZOVÉHO PARKU
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strojaři v lukromu: poprvé ve své obchodní 
historii překročili magickou hranici
LÍPA | Rok 2017 byl pro mateřskou společnost 
skupiny LUKROM z pohledu ekonomických 
výsledků velmi dobrým rokem. Kromě nad-
standardních provozních výsledků některých 
divizí byla ekonomika společnosti podpořena 
dvěma atypickými událostmi: specifikem loň-
ského roku, které už dost možná nebude mít 
obdoby, ukončením kurzového závazku ČNB 
a dále prodejem minoritních akcií z našeho 
vlastnického portfolia. K tradičním ekonomic-
kým tahounům, ke kterým se řadí zejména 
Divize výroby krmných směsí, Divize ze-
mědělské techniky a Divize agrochemie, se 
vloni připojila taktéž Divize živočišné výroby. 
Právě toto jsou hlavní důvody, proč byl podle 
jednatele ONDŘEJE ČERVENKY loňský rok 
pro společnost LUKROM, spol. s r. o. ekono-
micky nejlepším v dosavadní historii. A jak si 
vedly jednotlivé divize skupiny? Čtěte dále.

Podstatně nižší tržby zaznamenala pře-
devším Divize zemědělských komodit, 
která utržila o téměř 300 mil. Kč méně. Divi-
ze nakoupila v roce 2017 pouze 160 000 tun 
komodit za zhruba 610 mil. Kč, tj. asi o 30 % 
méně, než je obvyklé. Nákupy komodit ovliv-
nily podle Ondřeje Červenky 3 hlavní faktory 
– nízká úroda zemědělců v oblasti naší pů-
sobnosti, nižší realizační cena a změna ob-
chodní politiky divize.

„Opačný trend jsme v loňském roce po-
zorovali u Divize zemědělské techniky, kdy 
se zvýšily tržby asi o 250 mil. Kč, a divize tak 
zaznamenala rekordní prodeje ve výši 1,03 
mld. Kč. Bylo to poprvé v její obchodní his-
torii, kdy strojaři překročili magickou hranici 
1 mld. Kč,“ řekl finanční ředitel LUKROMU.

Obratově nejvýznamnější podíl na pro-
dejích měly tradiční značky JCB, HORSCH 
a JD, kterým zdatně sekundovalo středisko 
mechanizace živočišné výroby, kooperující 
s dceřinou společností LUKROM milk, s. r. o., 
jediným výrobcem českých dojíren.

„Vloni se poprvé stal projekt JCB prodejní 

„Nově od letošního roku nabízíme služby 
prodeje a servisu zemědělské techniky z pro-
najatých prostor ZD Hrotovice na jihozápa-
dě Moravy, kde jsme přesídlili z nedalekého 
Únanova, především z kapacitních důvodů,“ 
doplnil mladý ředitel.

Divize výroby krmných směsí vyrobila 
necelých 107 000 tun směsí, z toho byly asi 
3/4 vyrobeny na míchárně v Lípě a zbylá čtvr-
tina na míchárně ve Vyškově.

I v loňském roce se na divizi značně in-
vestovalo, s podporou dotačních programů 
jsme modernizovali provozy v obou lokalitách, 
v Lípě byl pořízen nový parní kotel a ve Vyško-
vě byla upravena stávající výrobní linka.

Obrat Divize agrochemie dosáhl v roce 
2017 téměř totožné výše jako obrat v před-
chozím účetním období, tj. zhruba 475 mil. 
Kč. Vlivem počasí byl v loňském roce tlak 
na ošetření hlavně v průběhu jarních měsíců 
poměrně nízký, k tomu byly realizační ceny 

hnojiv přibližně o 15 – 20 % nižší. Oba tyto 
faktory se na tržbách projevily negativně, pro-
to považujeme úroveň dosažených tržeb za 
solidní.

Divize živočišné výroby měla vlivem 
velmi dobrých naturálních ukazatelů a vyso-
kých prodejních cen nadprůměrný výsledek. 
„Vyrobili jsme a prodali zhruba 30 000 ks 
prasat a s celkovým počtem zhruba 29 od-
stavených selat se jednalo o výborný výsle-
dek,“ prozradil finanční ředitel společnosti 
LUKROM a dodává: „Pro naši porážku RA-
CIOLA Uherský Brod, s. r. o. jsme vychovali 
asi 3,5 mil. ks brojlerů.“

V roce 2017 pokračovala společnost 
v nastoleném trendu z roku 2016, kdy postup-
ně převáděla živočišnou výrobu z mateřské 
společnosti na podniky naší prvovýroby. Na 
podzim 2017 tak byla z organizačních důvo-
dů z LUKROMU převedena všechna kuřata 
a prasata.

jedničkou, a dostal se tak na úroveň, kterou 
jsme si vytyčili, když jsme s firmou JCB za-
hájili v březnu roku 2014 spolupráci,“ nastínil 
Ondřej Červenka s tím, že k rekordnímu ob-
ratu přispěly značnou měrou i další projekty, 
především pak stabilně běžící prodej pneu-
matik, projekt krmných vozů, vaky a fólie 
nebo projekty Krampe, Hardi a Maschio.

Z podstatných událostí divize zemědělské 
techniky je potřeba zmínit především nákup 
areálu na Svitavsku, kdy LUKROM v měsíci 
květnu odkoupil dvouhektarový obchodně 
– výrobní areál za účelem rozvoje střediska 
mechanizace živočišné výroby a také stře-
diska prodeje a servisu zemědělské techniky 
v této oblasti.

V letních měsících se společnost rozhodla 
využít možnosti na rozvoj střediska mechani-
zace živočišné výroby na Jihlavsku. Aktuálně 
toto středisko nabízí své služby z obce Brtnice, 
kde můžeme najít sklad ND a 3 pracovníky.

významné události 2017:

plány na rok 2018:

•  Únor – ZEV Šaratice, a. s. – nákup majoritního balíku akcií zemědělského podniku 

•  Duben – nákup areálu Svitavy – aktuálně dvě střediska  
Mechanizace živočišné výroby (MŽV) + strojaři; cca 16 lidí

•  Květen – 17. 5. 2017 vítězství v MOL Cupu; díky vítězství  
Manchesteru United postup přímo do skupinové  
fáze Evropské ligy

•  Červen – dokup akcií ZEAS Bánov, a. s., podíl nad 90 %  
= možnost squeeze outu, poslední podnik,  
kde nebylo 100 % (vyjma ZEV Šaratice, a. s.)

•  Srpen – nákup skladových zásob v Brtnici,  
převzetí 3 zaměstnanců na MŽV

•  Zaří, říjen – investice podniku RACIOLA  
Uherský Brod, s. r. o. 20 mil. Kč do chlazení,  
rekuperace, kotlů; investice na VKS  
10 mil. Kč – kotel, linka ve Vyškově;  
spolufinancováno přes dotace MZE

•  Říjen – převod prasat z mateřské  
společnosti do LUKROM plus s. r. o.

•  Leden 2018 – nájemní smlouva  
v Hrotovicích – vybudování střediska  
strojařů

•  Výstavba hal na drůbež

•  Rozvoj prodejní a servisní sítě – jihozápad a severozápad Moravy

•  Rekonstrukce areálu v Kroměříži

•  Oprava komunikací na středisku v Bánově

•  Elektronizace sila v Lípě

•  Průběžná modernizace mícháren v Lípě a ve Vyškově

Celkové tržby společnosti dosáhly výše přibližně 3,16 mld. Kč,  
což je asi o 150 mil. Kč méně než v roce 2016. 

divize výroby krmných směsí
divize  
agrochemie

divize živočišné výroby

11 %
21 %

33 %20 %

15 %

divize 
zemědělských  
komodit

divize zemědělské  
techniky
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ladislav plšek: „za rekordně nízkým obratem stojí počasí 
i regionální rozdíly“

lukrom získal 
certifikát zabezpečující 
nezávadnost krmiv

na lukromáckém sile bylo živo: hasiči 
zachraňovali osobu

LÍPA | Divize zemědělských komodit LUKRO-
MU očekává v letošním hospodářském roce 
největší meziroční pokles objemu zobchodo-
vaných komodit v historii divize. Příčinou byl 
letošní průběh počasí, který výrazně ovlivnil 
výnosy jednotlivých plodin. O průběhu roku 
jsme pohovořili s Ladislavem Plškem, ředite-
lem divize zemědělských komodit.

Co mělo největší vliv na výnosy?
Největší vliv na výnosy mělo sucho, které 

decimovalo porosty hlavně ve druhém čtvrt-
letí letošního roku. Výpadek vykoupených 

LÍPA | Slaňování do útrob 55 metrů vysoké-
ho sila s ječmenem a záchrana přiotrávené 
osoby. Lukromácké silo se stalo místem, na 
kterém profesionální jednotka hasičů ze Zlí-
na cvičila záchrannou akci. Cvičení absolvo-
valo sedm hasičů, z nichž jeden byl figurant. 
Jeho kolegové ho vytáhli na záchranných 
nosítkách zavěšených na lanech.

Není to poprvé, co profesionální hasiči 
ve Zlínském kraji silo společnosti LUKROM 
v jeho centrálním středisku využili. Stalo 
se tak již v roce 2009, kdy v rámci výcviku 
použili hasiči i helikoptéru, která spouště-
la záchranáře na střechu vysoké budovy. 
Ti se posléze pustili do „zachraňování“ po-
stižených osob uvnitř sila. S profesionální 

jednotkou Zlínského kraje bude LUKROM 
spolupracovat i nadále, jelikož si dobře 
uvědomujeme, jak jsou tato cvičení pro 
celou naši společnost důležitá. Nikdy totiž 
nevíme, kdy se v podobné svízelné situa-
ci můžeme ocitnout my nebo osoby nám 
blízké.

LÍPA | Koncem května loňského roku získala 
divize zemědělských komodit certifikát GMP+ 
od společnosti BUREAU VERITAS. Jedná 
se o systém norem pro oblast krmivářského 
řetězce především pro Nizozemsko, ale veli-
ce silně se rozšiřující do zemí EU a Severní 
a Jižní Ameriky. Certifikát GMP je udělován 
jen výrobcům, kteří dodržují tzv. podmínky 
správné výrobní praxe.

„Certifikát GMP jinými slovy zaručuje, 
že vybrané krmivo nebylo vyráběno v ama-
térském prostředí, ale v pečlivě hlídaných 
výrobních podmínkách. Dodává vám jistotu, 
že produkt není nijak kontaminován,“ popsal 
Ladislav Plšek, ředitel divize zemědělských 
komodit.

Je zde zpracována řada norem obsahu-
jících požadavky na pěstování rostlinných 
komodit přes jejich zpracování a další využití 
v krmivářském sektoru, popřípadě využití od-
padů z potravinářských výrob v krmivářství, 
výrobu přídavných látek a dopravu.

Systém norem GMP+ Feed Safety Assu-
rance (GMP+ FSA) byl vytvořen holandským 
sdružením PDV – sdružení organizací v krmi-
vářském průmyslu, včetně výkrmců. Od roku 
2010 je tento systém spravován GMP+ Inter-
national. Záměrem GMP+ norem je Feed for 
Food, tedy krmiva pro potraviny.

komodit odhadujeme přibližně na 25 – 30 %, 
což znamená pokles oproti předchozímu pě-
tiletému průměru o zhruba 50 tisíc tun.

Bylo ještě něco, co nízkým výnosům 
napomohlo?

Tento pokles umocňovaly ještě regionál-
ní rozdíly, kdy největší výpadky byly na jižní 
Moravě, kde činily až 50 %, přičemž severní 
části vykazovaly jen malé rozdíly oproti před-
chozím letům. Tyto výkyvy výnosů jsou na 
druhou stranu v zemědělství obvyklé a v ne-
pravidelných intervalech se opakující.

Jaký byl celkový prodej komodit v letoš-
ním roce?

Celkový prodej komodit v roce 2017 bude 
zčásti kompenzován zvýšeným výprodejem 
zboží v prvním pololetí letošního roku, kdy 
jsme v podstatě celé první pololetí téměř až 
do žní realizovali vývozy z předchozí sklizně 
roku 2016, která byla oproti letošnímu roku 
rekordní.

Je něco, co může propad výnosů země-
dělcům vykompenzovat?

Pokles výnosů z malé části kompenzuje 

zemědělcům růst jejich realizačních cen za 
jednotlivé komodity, přesto že tyto brzdí po-
silující koruna, která po ukončení intervencí 
ČNB posílila meziročně do konce října o více 
než pět procent. Přesto výkupní ceny obilovin 
v letošním roce jsou vyšší o zhruba 15 %.

Jaká byla kvalita letošních sklizených 
plodin?

Jedno z mála pozitiv letošních žní je díky 
suchému počasí v dozrávání a sklizni společ-
ně s nižšími objemy sklízených plodin velmi 
dobrá kvalita z hlediska zdravotního stavu. 
Oproti tomu se výrazně zvýšily rozdíly kvality 
obilovin z hlediska kvalitativních parametrů, 
kdy zvláště u pšenic byly zaznamenány velké 
rozdíly v deklarovaných hodnotách jako na-
příklad objemová hmotnost a dusíkaté látky.

Ještě něco zemědělce při sklizni potěšilo?
Dalším pozit ivem je pro zemědělce 

v dlouhodobém horizontu stále neklesající 
poptávka po zemědělských komoditách, kdy 
o veškeré přebytky, které jsou v daném roce 
sklizeny a nejsou spotřebovány na našem 
vnitřním trhu, se najde v zahraničí odbyt. 
A to i přesto, že potřeba vývozu dlouhodobě 
narůstá.

Co očekáváte v příštím roce?
Věříme, že letošní slabší žně budou příš-

tí rok opět vykompenzovány dobrou úrodou, 
která přinese zemědělcům více radosti jak 
ta letošní.

„Jednou z pozitivních věcí  
je pro zemědělce  

v dlouhodobém horizontu 
stále neklesající poptávka 

po zemědělských  
komoditách.“

Ředitel divize zemědělských komodit Ladislav Plšek věří, že letošní žně přinesou zemědělcům více radosti. 

CERTIFIKOVANé NORMY DLE:
•  GMP+ B3 Obchod, 

shromažďování, skladování 
a překládka

• GMP+ B4 Přeprava
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valašskomeziříčská divize agrochemie zatočí i s kůrovcem

pěstování plodin extrémně 
závisí na průběhu počasí

jarní mrazy omezily použití 
postřiků

VALAŠSKé MEZIŘÍČÍ – Středisko ve Va-
lašském Meziříčí se již několik let zabývá kro-
mě dodávek pesticidů pro zemědělce také 
v menší míře i prodejem pesticidů, feromonů 
a nátěrů proti okusu zvěře pro lesní společ-
nosti. Lesníci se totiž již dlouhodobě potýkají 
s přemnožením kůrovce.

„Většina z nás si určitě všimla, že se 
v lesích kolem nás začaly objevovat desítky 
uschlých a do rezava zbarvených stromů, což 
je velmi výrazně vidět především na konci 

léta a je to způsobeno přemnožením lýko-
žrouta smrkového. V letech 2015 a 2016 byla 
u nás nejhorší situace ve smrkových lesích 
kolem Valašského Meziříčí a Rajnochovic 
a v roce 2017 se tento problém přesouvá i do 
vyšších poloh směrem k Rožnovu pod Rad-
hoštěm a Velkým Karlovicím,“ popsal vedou-
cí střediska Tomáš Trčálek.

Odběrateli produktů z divize agrochemie 
se tak v posledních letech stávají především 
obce a drobní vlastníci lesa na Vsetínsku. 

V lesích je potřeba provádět opatření, kdy 
napadené, pokácené stromy se v jarním 
a letním období ošetřují insekticidem, aby se 
zabránilo přeletu škůdce. Často se k insek-
ticidu do postřiku přidává barvivo pro lepší 
identifikaci tohoto dřeva. V lesích se také 
umisťují lapače s feromonovými odparníky. 
Brouk přilákaný účinkem feromonu narazí 
na plastovou bariéru a spadne do odchyto-
vé misky, která znemožní výlet zachyceného 
brouka. Lapače jsou pravidelně kontrolovány 

revírníkem, odchycení jedinci jsou vybíráni 
z lapačů a likvidováni.

Lýkožrout smrkový patří mezi podkorní 
hmyz. Živí se lýkem, které zajišťuje transport 
vody a živin kmenem stromu a tím ho poško-
zuje. Zdravý strom v běžných podmínkách je 
schopen lýkožrouta zalít mízou z pryskyřič-
ných kanálků a odolat náletům tohoto brouka. 
V posledních letech, hlavně zásluhou nedo-
statku vláhy, teplotně nadnormálního počasí 
a mírných zim, jsou stromy oslabené a snáze 
podlehnou napadení.

„Další komplikaci způsobila vichřice, kte-
rá se přehnala přes naše území koncem října 
a způsobila škody v lesích. Vyvrácené stromy 
jsou velkým lákadlem pro kůrovce, a proto je 
nutné veškeré vyvrácené smrky a i dřevo již 
dříve napadené kůrovcem odvézt z lesa, aby 
nemohl být dokončen vývoj kůrovce a jeho dal-
ší rozmnožování,“ dodal Tomáš Trčálek. Uschlé 
kůrovcové stromy jsou navíc mnohem hůře pro-
dejné a jejich cena je poloviční proti zdravému 
dřevu. Při nutnosti odvozu velkého množství 
dřeva z lesa také dochází k poškozování les-
ních a přilehlých obecních cest, což způsobuje 
problémy obyvatelům žijícím v okolí.

Vykácené pozemky se musí opět zalesnit 
a k tomu se mnohem více začínají využívat 
listnaté dřeviny, aby se zvýšila pestrost po-
rostů a ty byly co nejvíce odolné vůči všem 
škůdcům. I přes současné problémy se se 
smrkem dále počítá, protože je pro lesníky 
stále hlavní hospodářskou dřevinou.

LÍPA | Letošní sezóna pro zemědělskou vý-
robu opět nebyla nějak příznivá. Závislost 
na průběhu počasí je při pěstování plodin 
extrémní. Divize agrochemie společnosti 
LUKROM se snaží být nápomocna pěstite-
lům v jejich nelehké práci, ať už jsou to jak 
dodávky jednotlivých vstupů do výroby, tak 
i snaha o kvalitní podporu při rozhodování.

Správný výběr a dobrá rajonizace
„Za středisko prodeje osiv je potřeba říct, 

že jedním ze základních kroků úspěšného 
pěstování plodin je výběr osiva. Správný 
výběr a dobrá rajonizace odrůd velmi napo-
máhají k dosažení požadovaného výnosu 
s danou kvalitou. Toto je v dnešní době, kdy 
nabízených odrůd přibývá, čím dál složitější,“ 
řekl Michal Pečenka, pracovník divize a ob-
chodník střediska prodeje osiv.

Základem je kvalitní osivo i moření
S tím, co obchodník popisuje, samozřej-

mě souvisí také kvalitní výroba samotného 

osiva a jeho následná předseťová úprava 
– moření. „Moření není jen aplikace fungicid-
ního přípravku, ale také přídavky stimuláto-
rů, živin a například bakterií pro lepší využití 
živin. To vše a ještě víc musí pěstitel zvlád-
nout a přitom doufat, že mu počasí tuto jeho 
snahu alespoň trochu podpoří,“ dodal Michal 
Pečenka.

Největším úspěchem je udržení si zákazníků
Situace v prodeji osiv byla stejná jako 

v prodeji chemických přípravků. Podle ob-
chodníků je největší tlak především na slevy. 
LUKROM však za letošní největší úspěch 
považuje především udržení si stávajících 
zákazníků. „Nárůst tržeb proti roku 2016 je 
dán hlavně prodejem osiv ozimých obilovin 
do skupiny Renofarmy. Toto je případ uza-
vření jednorázové dohody o prodeji osiv ve 
výběrovém řízení, který se nemusí opakovat,“ 
uzavřel Michal Pečenka s tím, že velká část 
prodeje osiv se realizuje do mateřské skupiny 
podniků prvovýroby.

„K insekticidu se často 
přidává barvivo pro lepší 

identifikaci dřeva…“

LÍPA | Průběh letošní postřikové sezóny byl 
velmi zajímavý nejen pro polní výrobu, ale 
také pro vinaře. Největší vliv na to mělo di-
vočejší jarní počasí, kdy mráz vystřídalo ex-
trémní sucho a vyprahlé léto. Tlak houbových 
chorob se proto nedostavil a vyskytoval se 
pouze lokálně, a to navíc ojediněle, což mělo 
za následek snížení potřeby chemického 
ošetřování jak polních, tak speciálních plodin.

„Trochu divočejší počasí v průběhu jara, 
kdy po silných zimních mrazech přišly i ty 
pozdně jarní, mělo na celý vývoj obchodů 
největší vliv. Počasí nebylo stabilní hned ve 
dvou vlnách. Po slibném začátku jara přišel 

suchý konec května a vyprahlé období červ-
na, července a srpna. To všechno se pak po-
depsalo na výrazném propadu výnosů v naší 
oblasti, kde největší ztráty byly hlavně na vý-
nosech polních plodin, méně pak už u plodin 
speciálních,“ uvedl Vojtěch Salajka z divize 
agrochemie střediska 153.

I přes minimální tlak škodlivých činitelů 
vycházejících z výše popsaného průběhu 
počasí dopadla letošní prodejní sezóna pro 
střediska na jižní Moravě dobře. A to podle 
Vojtěcha Salajky i díky společnostem, se 
kterými se po roční pauze obnovila obchodní 
spolupráce.

Agronomové při práci v jednom z lukromáckých skladů.

Při pěstování plodin je velmi důležitý průběh počasí.

Odběrateli produktů z divize agrochemie se v posledních letech stávají především obce a drobní vlastníci lesa na Vsetínsku.
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lukrom plus se rozšířil o živočišnou výrobu 
a investuje až 60 milionů

loňská sezóna v sadech byla výborná, velký 
zájem byl hlavně o jablka

STARé MĚSTO | Společnost LUKROM 
plus během loňského roku přidala ke svým 
střediskům rostlinné výroby také živočišnou 
výrobu. Na několika místech přibyla středis-
ka chovu prasniček a výkrmu prasat. Během 
roku 2017 poznamenalo rostlinnou výrobu 
poměrně výrazně sucho. I přesto se ale spo-
lečnosti podařilo dosáhnout velmi dobrých 
výsledků.

Loni LUKROM plus hospodařil na zhruba 
6 720 ha zemědělské půdy, z toho na 6 614 
ha orné půdy, 72 ha sadů a 34 ha luk. Na orné 
půdě pěstuje, jako každý rok, především řep- 
ku oz., pšenici oz., ječmen oz. a jar., kukuřici 

STARé MĚSTO | LUKROM plus si velmi 
pochvaluje loňskou sezónu v sadech. Tu po-
važuje za výbornou, zejména o jablka byl ve-
liký zájem. Již druhým rokem po sobě mnoho 
ovoce zmrzlo při pozdních jarních mrazech 
jak v České republice, tak i v okolních stá-
tech. Začátkem loňského roku proto spo-
lečnost zakoupila vyvíječ mlhy a i díky jeho 
celonočnímu nasazení při jarních mrazech 
se sadařům podařilo zachránit mnoho jablek. 
Také celonoční rosení kvetoucích višní jim 
zachránilo mnoho úrody.

„I proto máme za loňský rok mnohem 
vyšší úrodu než v roce 2016, kdy byly ztráty 
po jarních mrazech mnohem vyšší. A navíc 
jsou naše jablíčka, i díky tomu, že nemáme 

a v menší míře i žito oz., hrách a oves. „Loň-
ský rok rostlinnou výrobu poměrně výrazně 
poznamenalo sucho, zejména na střediscích 
Staré Město a Boršice a částečně také Tlu-
mačov, Halenkovice a Spytihněv. I přesto se 
nám podařilo dosáhnout velmi dobrých vý-
sledků. Nejméně poškozený suchem byl ječ-
men ozimý, který dal průměrný výnos 7,3 t/
ha, řepka již byla poškozená mnohem více, 
a proto 3 t/ha považujeme letos za dobrý vý-
sledek, pšenice oz. dala pěkných 6,2 t/ha, 
ječmen jarní velice pěkných 6,2 t/ha – bohu-
žel jen polovina produkce byla ve sladovnické 
kvalitě, žito dalo 4,8 t/ha a vše bylo prodáno 

závlahu, velice chutná,“ popsal ředitel spo-
lečnosti Karel Čadek. Také doplnil, že v po-
sledních čtyřech až pěti letech investuje firma 
do sadů především mnoho práce a myslí si, 
že se jim je daří uvádět do velice dobré kon-
dice a zajistit tak pravidelnou a kvalitní úrodu. 

Bohužel, sady jsou z velké části již pře-
stárlé – nejstarší porosty byly vysázené v roce 
1973 (Golden Delicious), ale díky zvýšené péči 
stále rodí krásná a chutná jablíčka. „Každý rok 
se snažíme podsazovat prázdná místa novými 

jako potravina, oves dal výborných 4,7 t/ha, 
hrách 3,8 t/ha a kukuřici odhadujeme na 
7,5 t/ha, což vzhledem k letošním podmín-
kám považujeme také za velmi dobrý výsle-
dek,“ uvedl ředitel společnosti Karel Čadek.

Pro sklizeň v letošním roce se zeměděl-
cům podařilo zaset 1 760 ha řepky, 330 ha 
ječmene, 126 ha žita a 2 950 ha pšenice. 
Vzhledem k deštivému počasí v době setí to 
bylo velmi náročné, ale vše se podle ředite-
le podařilo a všechny porosty šly do zimy ve 
skvělé kondici.

Ke střediskům rostlinné výroby: Jarohně-
vice, Tlumačov, Halenkovice a Spytihněv, 

stromky jabloní, abychom udrželi dostatečné 
počty jedinců na hektar, a zajistili tak co nej-
vyšší úrodu,“ řekl Karel Čadek. V posledních 
dvou letech se zemědělcům podařilo vysadit 
na malé ploše i hrušně, meruňky a slivoně. 
V letošním roce očekávají sklizeň menšího 
množství hrušek, meruňky a slivoně začnou 
plodit až o rok později.

Celková výměra sadů v Buchlovi-
cích je 72,12 ha. Na 47,46 ha pěstují sadaři 

Hustopeče nad Bečvou, Suchá Loz, Borši-
ce, Staré Město a sady Buchlovice přibyla 
ještě střediska chovu prasniček: Bábolná 
a Mistřín a výkrmu prasat: Starý Dvůr, Mis-
třín – Písky, Bohdalice, Lhotka a Horní Toša-
novice. „Na všech těchto střediscích nyní 
chováme cca 1 200 prasnic a prasniček, 
osm kanců, 4 400 selat a 9 000 prasat ve 
výkrmu,“ doplnil Karel Čadek.

Řady zaměstnanců LUKROMU plus se 
rozrostly o 25 nových pracovníků živočišné 
výroby, čímž celkový počet lidí ve společnosti 
vzrostl na 90.

jabloně, na 22,84 ha višně, na 0,63 ha hruš-
ně, na 0,63 ha meruňky a na 0,56 ha slivo-
ně. Loni LUKROM plus prodal 15 % višní 
přímo ze sadů a 85 % produkce koupila 
firma Ovinex. Jablka se mu dařilo prodávat 
z úžasných 50 % přímo ze sadů. Konzum-
ní jablka kupovali: ČEROZFRUCHT, Kvě-
toslav Konečný, Wastex, PK – Velkoob-
chod a další, průmyslová jablka (většinou 
na moštování, případně sušení) nakoupila 
například Moštárna Hostětín, TOKO AGRI, 
T - Renard, ZEO TRADE, ale i ZOO Zlín.

INVESTICE LUKROM PLUS

Nové stroje za 30 milionů korun:
•  sklízecí mlátička John Deere
•  4 traktory (1 John Deere 

a 3 JCB Fastrac)
•  2 radličkové podmítače Horsch
•  několik dalších menších strojů

 Další investice za 27,4 milionu 
korun:
•  technologie za 1,1 mil. Kč 

do posklizňové linky střediska 
Tlumačov

•  drobné opravy do několika budov 
za 1,3 mil. Kč

•  nákup půdy za cca 25 mil. Kč 
(v roce 2018)

LUKROM plus prodal nepotřebné 
nemovitosti, stroje a půdu celkem 
za 9,2 mil. Kč a k dalšímu prodeji 
má nachystané ještě stroje 
za cca 3 mil. Kč.

Průměrná výkupní cena v Kč/kg Prodej v tunách
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LUKROM plus nyní na svých střediscích chová cca 1 200 prasnic a prasniček, osm kanců, 4 400 selat a 9 000 prasat ve výkrmu.

HRUŠNĚ, MERUŇKY  
I SLIVONĚ

Jablka kupovala  
i ZOO Zlín
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agroječmínek se dočkal nových
strojů a zvýšil zisk z prodeje mléka

CHROPYNĚ | Další rok činnosti má za sebou 
také společnost Agroječmínek, jejichž hlavním 
výrobním zaměřením je produkce mléka. Pro-
to je pro firmu důležitá úroveň výkupní ceny 
mléka. Loňská průměrná cena 8,43 koruny za 
litr mléka byla po letech „špatných“ zase ce-
nou „dobrou“. Všemu ale předchází rostlinná 
výroba, která byla loni velmi různorodá.

„Během roku bylo velmi teplo a sucho, na 
podzim pro změnu mokro. Nejvíce to u nás 
odnesla vojtěška. Výnos byl dle lokality niž-
ší až o 50 %. Výnos ozimé pšenice byl proti 
uplynulým letům nižší o zhruba 20 %. Sklidilo 
se 68 q/ha. Rozhodující plodinou je ale siláž-
ní kukuřice, která rozmary počasí celkem 
zvládla. Výnos silážní hmoty nad 40 t/ha byl 
s ohledem na průběh počasí více než dobrý,“ 
řekl Petr Nevařil, ředitel Agroječmínku s tím, 
že výnos kukuřice zajistil dostatek siláže pro 
jejich 1 100 krav.

Produkce mléka přesáhla v loňském roce 
12 milionů litrů

Díky kvalitnímu krmení dosáhla roční do-
dávka mléka do mlékárny Olma během roku 
2017 úrovně téměř 12,1 milionů litrů. Spolu 
s mlékem, které bylo zkrmeno telatům tak 
bylo nadojeno přes 12,5 milionů litrů! Tento 
výsledek považuje ředitel za vynikající. Díky 
rostoucím výkupním cenám mléka bylo mož-
no po úsporných letech zase investovat.

Začátkem loňského roku společnost za-
koupila stroj JCB Fastrac 3230, který vozí se-
náž, siláž, obilí, kejdu a hnůj. V květnu pak při-
byl do strojového parku pásový shrnovač píce 
ROC RT 1000, který Agroječmínek posouvá 
dál ve výkonnosti a kvalitě při senážování voj-
těšky a trav. „Protože loni dosloužil první po 
revoluci zakoupený návěs pro odvoz senáže 
a siláže, na podzim jej nahradil nový zn. ZDT, 
typ MEGA 25 s nástavbou na přepravu sypkých 

i objemných materiálů a druhou nástavbou na 
rozmetání hnoje. Počátkem letošního roku byl 
novým nástupcem JD 5115 vystřídán zaslou-
žilý JD 5820, který krmí 500 jalovic v Bánově. 
Tento traktor najel přes 27 000 Mth,“ doplnil 
Petr Nevařil. Poslední a nejnáročnější inves-
ticí v loňském roce byla samojízdná sklízecí 
řezačka John Deere 8600i s technologickou 
vychytávkou HarvestLab, která nahradila po 
12 letech stroj JD 7400.

Moderní řezačka zajistí kvalitnější krmivo
„Díky zařízení HarvestLab budeme v kaž- 

dém okamžiku sklizně vědět, co sklízíme. 
HarvestLab nám dokáže říct jaký obsah su-
šiny má sklízená hmota, jaký je obsah dusí-
katých látek, vlákniny či v případě kukuřičné 
řezanky obsah škrobu. V poslední době je 
velmi diskutovaným tématem délka řezanky 
kukuřičné siláže a intenzita narušení kuku-
řičného zrna,“ popsal Petr Nevařil a dodal, 
že cesta k nové řezačce trvá už téměř čtyři 
roky a po celou dobu Agroječmínek se zá-
stupci výrobce podrobně probíral specifikaci 
a výbavu nové řezačky. Při konfiguraci se 
bralo v potaz i to, že pro krávy požadují nej-
kvalitnější a nejchutnější krmivo. Základem 
je dostatečné množství strukturní kukuřič-
né siláže s precizně nadrceným zrnem. „Na  
závěr mi, prosím, dovolte, abych všem za-
městnancům Agroječmínku upřímně podě-
koval za vše, co pro firmu v loňském roce 
udělali,“ dodal ředitel.

► Fejeton
I STAŘENKU JE TŘEBA
OBČAS OMLADIT…

John Deere 8600i. Tak tohle 
jméno má ve svém rodném listě 
mladičká sklízecí řezačka, která 
během letošního roku plně vystřídá 
v rodině Agroječmínku naši stařen-
ku se jménem JD 7400. Ta u nás 
bydlela v uplynulých dvanácti letech 
a zodpovědně, věrně a bez vážněj-
ších poruch „vyráběla“ obrovskou 
hromadu krmiva v té nejvyšší mož-
né kvalitě pro naše stádo dojnic.

Každým rokem zvládla 14 – 17 000 
tun kukuřičné siláže a zhruba 7 – 
9 000 tun senáže. Je nutno při-
pomenout, že stařenka to zvládla 
díky obsluze a péči dvou šikovných 
chlapů, kterými jsou Roman Zbořil 
a Marek Janček. A tak teď chlapy 
čeká nový stroj plný technologic-
kých vychytávek.

I když…, ta první se jich až tak 
netýká. Jmenuje se HarvestLab. 
Díky tomuto zařízení budou neje-
nom oni dva, ale i krmivář a zoo-
technici v Agroječmínku v každém 
okamžiku sklizně vědět, co sklízí-
me. Ne že bychom tady snad ne-
rozeznali vojtěšku od kukuřice, ale 
vědět, co sklízíme, považujeme za 
velmi důležité. Výsledkem práce ře-
začky může být skvělá senáž nebo 
také něco, co skončí na hnojišti. 
A nám je bližší ta první varianta.

HarvestLab, pro některé z nás 
příliš vznešený a odborný název, 
nám dokáže říct, nejen jaký obsah 
sušiny má sklízená hmota. Harvest-
Lab má doslova špiónské schop-
nosti. Jasně nám s rychlostí agenta 
odhalí obsah dusíkatých látek, vypo-
čítá i hodnoty vlákniny či v případě 
kukuřičné řezanky obsah škrobu.

Že nevíte, jakým jazykem to 
o naší nové člence rodiny hovoří-
me? Nic si z toho nedělejte! My to 
nevíme také, jaká překvapení nám 
plně vybavený stroj ještě připraví. 
Cesta k ní už trvá téměř čtyři roky 
a po celou tu dobu jsme s jejími 
rodiči podrobně probírali nejen její 
specifikaci a výbavičku. A povím 
Vám, nebyla to cesta vůbec jedno-
duchá ani pro jednu ze zúčastně-
ných stran (řečeno diplomaticky). 
Navíc do toho velmi často vstupo-
valy i chutě našich dojnic…

Zrnový procesor, jak se může 
technologické zařízení, které slouží 
k narušení zrna, také nazývat, byl 
nejčastějším tématem opakovaných 
debat. Požadavek našich krav je to-
tiž jednoznačný. Chtějí to nejkvalit-
nější a nejchutnější krmivo. Jednou 
z cest je krmná dávka s obsahem 
dostatečného množství strukturní 
kukuřičné siláže s precizně nadrce-
ným zrnem. Proto pevně věříme, že 
zvolená konfigurace nové řezačky 
nám k výrobě takového krmiva po-
může. A že, budou naše krávy spo-
kojené… a následně nás odmění 
třeba 12 milióny litrů mléka.

A to, že řezačka dokáže sama 
řezankou naplnit korbu odvozové-
ho prostředku, to, že ji nic nezasta-
ví, protože má náhon 4 × 4, to, že 
bude na kukuřici osazena výkonným 
a prověřeným desetiřádkovým adap-
térem zn. Kemper, to, že si bude 
sama regulovat výkon motoru podle 
aktuálního zatížení, to, že bude mít 
vlastní integrovanou nádrž na kon-
zervační přípravek, to, že bude mít… 
spoustu ostatních vychytávek, už se 
nám zdá být skoro samozřejmé. Ale 
ono to samozřejmé není!

Takže, mladá krásko, hurá do 
práce, ať se ti ta naše stařenka ne-
musí posmívat…

Petr Nevařil
ředitel Agroječmínku s. r. o.

„Nejnáročnější investice 
v loňském roce? Samojízdná 
sklízecí řezačka John Deere 

8600i s technologickou 
vychytávkou HarvestLab“

► krátce
ekozeas bánov pohltila 
mateŘská společnost 
zabývající se chovem 
skotu

BÁNOV | Fúzi se nevyhnuly i další dvě 
společnosti skupiny LUKROM – ZEAS Bá-
nov, a. s., a EKOZEAS Bánov, a. s. Druhá 
zmiňovaná byla stoprocentní dceřinou spo-
lečností ZEASU Bánov a vznikla kvůli nut-
nosti oddělit konvenční chov krav na ZEASu 
Bánov od ekologického chovu krav bez tržní 
produkce mléka na EKOZEASu Bánov. „Toto 
oddělení obou zmíněných chovů vyžadovala 
platná dotační politika, která neumožňovala 
souběh chovu krav s tržní a bez tržní pro-
dukce mléka pod jednou společností, pod 
jedním identifikačním číslem,“ řekl právník 
LUKROMU Tomáš Pavlíček.

Velmi složité výrobní podmínky chovu 
krav s tržní produkcí mléka na Bánovsku 
vedly k tomu, že krávy s tržní produkcí mlé-
ka byly určitým dílem přesunuty do společ-
nosti Agroječmínek, s. r. o., v Chropyni, dal-
ší část byla prodána jako chovný dobytek 
a zbytek dobytka byl poslán na jatka. Takto 
byl ve společnosti ZEAS Bánov ukončen 
chov krav s tržní produkcí mléka, čímž také 
pozbylo smysl oddělovat ekologický chov 
krav bez tržní produkce mléka v samostat-
né společnosti. Proto mimořádná valná 
hromada obou zmíněných společností roz-
hodla o tom, že s účinností od 1. 10. 2016 
dceřiná společnost zanikla do své matky 
fúzí sloučením. Nově tedy pokračuje již jen 
společnost ZEAS Bánov, a. s. s ekologicky 
chovaným skotem.

bioplynová stanice díky 
modernímu zaŘízení 
získá více plynu

DOLNÍ TOŠANOVICE | Modernizací podni-
ku pokračovala v loňském roce i firma TOZOS, 
člen skupiny LUKROM. Jelikož se prodlužuje 
doba vývozu v zimních měsících na hnoje-
ní – digestátem a hovězí kejdou, postavila 
společnost novou skladovací jímku o objemu 
2 700 metrů krychlových a vstupní jímku o ob-
jemu 1 070 metrů krychlových pro bioplynovou 
stanici, do níž se naváží kejda hovězí a pře-
čerpává kejda vepřová a silážní šťávy.

„Až do září roku 2017 jsme si v naší spo-
lečnosti vystačili s malou hranatou jímkou 
o objemu 200 metrů krychlových, která neby-
la dostačující. Proto se také postavil ze skla-
dovací jímky dofermentor a bude sloužit jako 
třetí stupeň fermentace, což umožní lépe vy-
užít a získat více plynu ze stejného množství 
biomasy. Tím by se také mělo snížit i množ-
ství vstupních surovin,“ uvedl Jan Fójcik, ve-
doucí Bioplynové stanice firmy TOZOS.

Součástí areálu je také skladovací jím-
ka – druhý dofermentor, který je samozřejmě 
vytápěn odpadním teplem ze stávající bi-
oplynové stanice. Dofermentor bude připra-
ven i na separátor v případě, že by se roz-
hodlo krmit ve větším množství trávní senáž. 
„Toto zařízení bude fungovat tak, že na pod-
zim se vyveze jako kvalitní hnojivo (digestát) 
během pár dnů a my začneme napouštět 
jako první skladovací jímku (dofermentor) 
a celý rok budeme z něho těžit plyn až zase 
do podzimu,“ popsal proces Jan Fójcik.

Stávající bioplynová stanice dává až 90 
procent tepla do výkrmny brojlerovitých ku-
řat, která se chovají ve dvou halách. Tyto haly 
vybudovala firma před dvěma lety ze starší 
stáje na chov prasat kompletní rekonstrukcí. 

Petr Nevařil stojí v čele 
podniku prvovýroby 
Agroječmínek s. r. o. 
v Chropyni. 
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nové servisní středisko 
otevřel lukrom v hrotovicích

loňský rok byl pro mechanizaci živočišné výroby 
historickým rokem

co je nového u strojaŘŮ v lukromu?
středisko ve svitavách 
nabídne služby zákazníkům 
ze čtyř krajů

HROTOVICE | Loňský rok bude bezpochy-
by patřit k nejúspěšnějším prodejním rokům 
oddělení prodeje zemědělské techniky spo-
lečnosti LUKROM. Rok byl zajímavý jak svým 
vegetačním průběhem, tak i rozmanitostí 
a rozmarností počasí, což zásadně ovlivnilo 
chuť k investicím u zemědělských subjektů. 
Proto také vzniklo nové servisní středisko 
v Hrotovicích.

„Místně nás postihly velmi vysoké teploty 
spojené se suchým průběhem vegetačního 
období, což mělo za následek výrazný pokles 
výnosů obzvláště v Jihomoravském kraji, ale 
i standardní podmínky pro vývoj zeměděl-
ských plodin, což bylo typické pro střední 
oblast Moravy, tak i příhodným průběhem po-
časí v severní části, kde se výnosy pohybo-
valy výrazně nad průměrem,“ popsal situaci 
vedoucí střediska Petr Kachník.

Aby mohl LUKROM i nadále poskytovat 
a zkvalitňovat své služby pro zemědělské zá-
kazníky v oblasti servisu, převážně techniky 

ke skladování objemného krmiva. „Pracovali 
jsme na této akci téměř 7 měsíců, investor je 
spokojený a to je nejdůležitější. Je to pro nás 
velmi dobrá reference,“ dodal Pištínek.

Malá skladovací kapacita obilovin a ob-
jemných krmiv byla hlavním důvodem, proč 
se společnost KELEČSKO a. s. v roce 2017 
pustila do výstavby dvou nových sklado-
vacích objektů. Celkové investiční náklady 

KELEČSKO | Středisko mechanizace živo-
čišné výroby (MŽV) v čele s ředitelem Ladi-
slavem Pištínkem dosáhlo historického ob-
ratu 195 mil. tržeb. „Byl to neuvěřitelný rok. 
Jsem rád, že jsme stabilizovali náš tým. I díky 
tomu jsme dosáhli takových výsledků,“ po-
chvaluje si šéf MŽV. Největší akcí roku 2017 
byla výstavba nové skladovací kapacity pro 
podnik KELEČSKO a. s., která bude sloužit 

SVITAVY | LUKROM v loňském roce investo-
val i do koupě areálu firmy ORLÍK kompreso-
ry ve Svitavách. Tímto krokem se stabilizuje 
obchodní a servisní zastoupení společnosti 
pro kraje Pardubický, Královéhradecký, čás-
tečně Jihomoravský a Vysočinu.

V areálu sídlí středisko MŽV, které má 
v současné době 16 zaměstnanců (prodej-
ce, technologa, účetní, skladníka, servisní 
a montážní pracovníky), působících přede-
vším v krajích Pardubickém a Královéhra-
deckém, kde mají více než čtyřicet stálých 
zákazníků. „Jejich záběr je stejný jako ve 
středisku Kroměříž a Hulín – prodej, montáž 
a servis dojíren, stájových technologií, ven-
tilačních systémů, kejdových technologií, za-
čali i s prodejem přihrnovacích robotů krmení 
Wasserbauer Gold Butler, uvedli do praxe vý-
měnu technologií sloupků ve stájích, čekár-
nách a dojírnách za minimálního přerušení 
provozu a v neposlední řadě zavedli výrobu 
rolovacích příček (vrat) na stáje se všemi 
způsoby ovládání (ručně, elektricky, elektric-
ky s dálkovým ovládáním a automaticky před 
přihrnovacím robotem),“ uvedl vedoucí stře-
diska Luboš Franze.HORSCH a JCB, rozhodl se loni rozšířit svoji 

síť středisek o další pobočku v Hrotovicích 
na jižní Moravě. Tato pobočka obstarává ob-
last Znojemska a Třebíčska. Díky novému 
středisku tak LUKROM zajistí kratší dojez-
dovou vzdálenost svých servisních techniků 
k zákazníkovi a díky tomu bude služba také 
rychlejší.

Momentálně působí středisko Hrotovice 
v pronajatých prostorách svého význam-
ného zákazníka, Zemědělského družstva 
Hrotovice, a podle zkušeností a výsledků 
má společnost v plánu se dále rozšiřovat do 
vlastních prostor. „Všechno začíná a kon-
čí u kvalitního lidského potenciálu, a proto 
i tímto směrem se bude náš vývoj dále ubí-
rat. Budeme rádi za každou kvalitní pracovní 
sílu jako např. na pozici servisního technika, 
tak i skladníka a na další pozici, která za-
padne do tvůrčího týmu a stane se součástí 
tvorby dobrých vztahů mezi zákazníkem 
a LUKROMEM,“ uzavřel Petr Kachník.

dosáhly zhruba 39 milionů korun.
Prvním objektem je sklad zemědělských 

produktů, který vyrostl na místě bývalé po-
rodny prasnic a bude využíván jako sklad 
obilovin. Je řešen jako dvouprostorová hala 
s ocelovou konstrukcí a betonovou základ-
nou s aktivním roštovým větráním, se sklado-
vací kapacitou 4 000 tun obilovin a zastavě-
nou plochou 1 200 metrů čtverečních.

Druhým objektem je monolitický zastře-
šený tříkomorový silážní žlab se skladovací 
kapacitou 10 700 tun na ploše 3 000 metrů 
čtverečních, který nahradí jednotlivé doslu-
hující silážní jámy rozmístěné v různých kata-
strech, v nichž společnost působí. Tento žlab 

soustředí výrobu objemných krmiv na jedno 
místo a zlepší ekonomiku výroby a hygienu 
objemných krmiv.

Skladovací prostory společnosti citelně 
chyběly a novou výstavbou soustředí skla-
dování na středisko společnosti v Kelči, což 
dává společnosti výhodu především proto, 
že soustředí svoji krmnou základnu k největ-
šímu počtu zvířat na farmě.

Investice jsou plánovány i pro nadcházejí-
cí období. Mezi další záměry patří vybudová-
ní a rekonstrukce staveb pro odchov mladého 
dobytka společně se zvýšením počtu chova-
ných hospodářských zvířat, kde nyní společ-
nost vidí největší rezervy.

V areálu také sídlí středisko strojařů pod 
vedením Milana Jirouše. Nyní probíhá re-
konstrukce stávajících prostor, tak aby zde 
středisko mohlo v nejbližší době začít nabí-
zet služby zákazníkům. Podle Jirouše zde 
vznikají dílny, včetně skladů pro náhradní 
díly. Středisko zajistí služby pro zákazníky 
z Pardubického a Jihomoravského kraje 
a z Kraje Vysočina a bude prodávat výrob-
ky firem JCB, Horsch, Patriot a dalších zna-
ček. V současné době je zde šest zaměst-
nanců (obchodní zástupci, servisní technici 
a skladník).

Středisko Svitavy
Areál má rozlohu zhruba 2 hektary, 
jedna polovina je zastavěná třemi 
halami, kancelářemi, sociálním 
zázemím, šatnami, garážemi, dvěma 
obloukovými sklady a zpevněnou 
plochou. Druhá polovina je zatím 
zatravněna. Areál má výhodnou 
polohu na kraji města Svitavy 
u výpadovky na Litomyšl.

JAK HODNOTÍ ROK 2018 ŘEDITEL MŽV VLADIMÍR PIŠTÍNEK
Rok 2018 je pro nás nepředvídatelný. Začátek minulého roku se velmi povedl 
především díky dotačním projektům, tento rok jsme na tom o něco hůře. Ale každý 
rok je jiný, záleží na chuti zemědělců investovat, na ceně mléka a dalších faktorech. 
Tento rok plánujeme především doladit investice na novém středisku ve Svitavách 
a pokračovat v rekonstrukci kovovýroby, ta prošla velkou změnou a plány jsou zde ještě 
velké. Také jsme v minulém roce posílili na Vysočině. Tuto oblast jsme pokryli zázemím 
v Brtnici, kde chceme rozšiřovat tým pracovníků. Investiční plány jsou značné, 
ale budou se samozřejmě odrážet od výsledků jednotlivých středisek. Kdyby byl tento 
rok stejný jako loňský, byli bychom nadmíru spokojeni. Jsem ale pozitivní a věřím, 
že se bude dařit, a jak říká majitel společnosti Zdeněk Červenka: Dělejme věci 
správně a zisk si nás najde.

Ladislav Pištínek, ředitel Mechanizace živočišné výroby.

Tomaš Březina, obchodní manažer střediska Hrotovice.
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obchodnice roku zuzana pospěchová: 
byla to výzva a teď jedeme dál!
VALAŠSKé MEZIŘÍCÍ | Do LUKROMU na-
stoupila před 17 lety jako účetní. Nejdříve pů-
sobila na středisku v Šenově u Nového Jičína, 
později se přesunula do Valašského Meziříčí, 
kde působí ZUZANA POSPĚCHOVÁ dodnes. 
Pauzu od práce si dala jen na pár let v roce 
2008, kdy se věnovala mateřským povinnos-
tem. Jak se stala z účetní obchodní manažer-
kou, která letos získala ocenění za nejlepší 
obchodnici od společnosti HORSCH? To nám 
prozradila sympatická blondýnka v následují-
cím rozhovoru. 

Po návratu z mateřské jsi již na svou pů-
vodní pozici účetní nenastoupila. Proč?

Než mi skončila mateřská, šla jsem se 
informovat za svým nadřízeným Robertem 
Hábou, jak se domluvíme na návratu. Jeli-
kož jsou tři roky dlouhá doba, tak moje po-
zice byla samozřejmě obsazena. Pan Hába 
mi ale řekl, že je volná pozice obchodního 
manažera. 

Jaké byly první reakce?
Ptal se mě, jestli bych to nechtěla zkusit. 

Nejprve jsem na něj vyvalila oči a řekla, že po-
třebuji čas na rozmyšlenou. Byla to velká vý-
zva, jelikož do té doby jsem znala spíše čísla 
a papíry. Nevěděla jsem, zdali se dokážu ori-
entovat na tak specifickém trhu, jestli dokážu 
proniknout mezi zemědělce i z pohledu ženy 
a hlavně jestli dokážu pochopit celou proble-
matiku, co se prodeje zemědělské techniky 
týče. Po dvou dnech rozmýšlení jsem si řekla 
a proč ne, je to velká výzva a jdu do toho!

Popiš, jaké byly začátky na nové pozici. 
Hrozně mě lákala komunikace s lidmi, 

která je neodmyslitelnou součástí obchod-
ního zástupce. Samozřejmě stěžejní záleži-
tostí bylo ponořit se do problematiky strojů, 

ale měla jsem a mám kolem sebe skvělý tým 
kolegů, kteří mi hrozně pomohli. Od začátku 
jsem se zaměřovala převážně na stroje HOR-
SCH a zůstalo mi to až dodnes.

Zorientovala ses rychle?
Ale nebudu říkat, že začátky nebyly těž-

ké, hodně času jsem strávila nad prospekty 
a materiály, ale také na poli s kolegy. Chtělo 
to jezdit ke strojům, poslouchat, vnímat jejich 
poznatky a zjišťovat veškeré informace. Ze-
mědělství pro mě byla z tohoto pohledu nová 
věc, naučit se vnímat půdu a celkově podmín-
ky, které u zákazníků právě jsou. Je to složi-
té odvětví a ani dnes nemohu říct, že umím 
všechno. Ale je to týmová práce a dobrých 
výsledků jsem dosáhla právě díky týmovosti 
mých kolegů, za což jim děkuji.

Co tě baví na této práci nejvíc?
Mám ráda samostatnost, která k této prá-

ci patří. Baví mě plánování a komunikace. Sa-
mozřejmě všechno to závisí na plnění plánu, 
ale každý plán je výzvou a myslím, že jsem 
díky původní práci účetní naučená určité sys-
tematičnosti a ta mi hodně pomáhá. Baví mě 
samozřejmě i stroje HORSCH, představují 
kvalitu a ta se dobře prodává.

Mezi zemědělci mnoho žen asi jen tak ne-
potkáme. Jak je vnímáš ty ze své pozice?

Musím říct, že zemědělci jsou pro mě 
inspirativní lidé a ráda s nimi pracuji. Pořád 
mě překvapují a pořád se dozvídám něco 
nového. Jsem ráda, že se pohybuji v tomto 
prostředí, které mě obohacuje nejenom po 
pracovní stránce.

Vedení společnosti HORSCH tě letos oceni-
lo jako obchodnici roku. To je velký úspěch!

Byla jsem moc potěšena. Je pravda, že 

jsem tento rok hodně věnovala práci a urči-
tě to pocítili i moji nejbližší. Jsem ráda za to, 
jak mě podporují. Za ocenění moc děkuji, ale 
musím znovu říct, že to ocenění patří celému 
týmu a všem mým kolegům.

Prozraď svým kolegům nějaké tipy na to, 
jak se stát úspěšným obchodníkem.

V zemědělství jsou roky nepředvídatelné, 
hrozně záleží na podmínkách, které v určitém 

roce jsou, také na náladě zemědělců. Když 
jsou na tom dobře, je jejich nálada nakupovat 
větší. Ale i to je to, co mě na tom baví, že 
každý rok je jiný. 

Jak jsi ocenění oslavila?
Sklenkou vína doma s manželem. Beru 

to tak, že je další rok, a jak říká vedení naší 
společnosti, jedeme dál a jsou před námi dal-
ší výzvy.

Zuzana Pospěchová získala ocenění za nejlepší obchodnici roku.

Navštivte nás na našich stáncích a přijďte se podívat na nejmodernější techniku našich předních značek.

Těšíme se na Vás LUKROMteam

8. 4. 2018 – 12. 4. 2018 
veletržní výstaviště 
BrnO

TECHAGRO 
2018 
SE BLÍŽÍ!

pOZVÁNKA:

OBJevte lUKrOM:
HOrsCH  
– PavilOn P 008

JCB  
– PavilOn P 009

JOHn Deere, KraMPe,  
BaUer, PatriOt, rMH  
– vOlná PlOCHa P 003

www.lukrom.cz
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loňský rok byl v raciole ve znamení investic 
i zvyšování mezd

UHERSKý BROD | Situaci v loňském roce 
hodnotí ředitel společnosti RACIOLA 
Uherský Brod, s. r. o. Zdeněk Červenka 
ml. Rozpovídal se dále o výzvách, kterým  
RACIOLA čelila v loňském roce a zmínil se 
také o velkých investicích.

„Na začátku minulého roku byla situace 
v prodeji poměrně komplikovaná. Meziročně 
jsme přetahovali větší množství zásob, ze-
jména mražených kuřat, a s tímto odkazem 
minulého roku jsme si museli poradit for-
mou výprodejů za nižší ceny. Dá se říct, že 
prodejní ceny byly v minulém roce obecně 
nižší,“ vysvětlil ředitel společnosti. Důvo-
dem byly dva hlavní aspekty. Jde zejména 
o vysoké množství dovozových kuřat a kuře-
cích dílů, především z Polska. Tyto ceny se 

dlouhodobě pohybují pod výrobními náklady 
českých výrobců. Dalším vlivem je velký tlak 
ze strany odběratelů, hlavně nadnárodních 
řetězců na cenu, kdy rok od roku chtějí nižší 
cenu a další marketingové podpory.

Tak jako ve všech odvětvích průmyslu 
i naše společnost byla nucena pod tlakem 
rostoucí ekonomiky zvyšovat mzdy, což je 
vždy složité promítnout do prodejních cen. 
„Abychom udrželi naše šikovné pracovníky, 
museli jsme na vývoj mezd reagovat,“ zdů-
raznil Zdeněk Červenka ml. Momentálně 
pracuje v RACIOLE 152 kmenových zaměst-
nanců, což je o 26 pracovníků méně než v mi-
nulém roce. Tento rozdíl nahrazují a doplňují 
agenturní pracovníci z jiných zemí, kterých je 
přibližně 30.

Loňský rok byl v RACIOLE ve znamení 
velkých investic, kdy se zrealizoval projekt 
na dotace ve výši 20 mil. Kč. Hlavní inves-
ticí byla rekonstrukce čpavkového chlazení, 
nová kotelna a balička na balení kuřecích dílů 
do ochranné atmosféry. Tržby za rok 2017 se 
pohybuji kolem 450 mil. Kč, což je přibližně 
stejně jako v roce předešlém.

„V roce 2018 je porážka drůbeže naplá-
nována ve stejném množství jako vloni. I na-
dále hodláme investovat, je nutné dokončit 
rekonstrukci čpavkového chlazení, zreali-
zovat novou kotelnu v objektu porážky 
a zvýšit kapacitu porcování,“ shrnul 
Zdeněk Červenka ml.

Společnost RACIOLA Uherský Brod  
s. r. o. se zabývá zpracováním 
živé drůbeže, výrobou a prodejem 
drůbežích specialit.

RACIOLA Uherský Brod, s. r. o.
Pod Valy 221, 688 01 Uherský Brod
IČO: 255 32 073, DIČ: CZ 255 32 073
tel.: +420 800 626 626
fax: +420 572 626 606
e-mail: raciola@raciola.cz
web: www.raciola.cz

PODNIKOVé PRODEJNY:

Pod Valy 221
688 01 Uherský Brod

Bří Lužů 455
688 01 Uherský Brod

Nádražní 28
686 01 Uherské Hradiště

Národních mučedníků 982
698 01 Veselí n. Moravou

LUKROM

V roce 2013 se holding 
LUKROM stal 100%  

vlastníkem společnosti  
RACIOLA  

Uherský Brod, s. r. o.

CHOV DRŮBEŽE

Mateřská společnost  
LUKROM vlastní moderní  

velkokapacitní chovy drůbeže, 
kde provádí výkrm vlastními  
krmivy a zajištuje pravidelný  

tok živé drůbeže do  
společnosti RACIOLA.

DRŮBEŽÍ PORÁŽKA

RACIOLA provádí veterinárně 
kontrolovanou porážku drůbeže, 

opracování a porcování. Produkuje 
celé i dělené, čerstvé i zmrazené kuřecí 

maso výhradně z moravských chovů.

ZPRACOVÁNÍ MASA

Suroviny z vlastní porážky 
jsou zpracovány v provozu 

s kontrolou bezpečnosti 
potravin a systémem 

řízení kvality.

VÝROBKY RACIOLA

Společnost RACIOLA vyrábí 
široký sortiment výrobků. 

Chlazenou a mraženou drůbež, 
šunky, uzeniny, nářezy a speciality.

OBCHOD

Výrobky dodáváme 
do obchodních řetězců, 

velkoobchodů, nezávislých 
maloobchodních sítí, 
gastro segmentu a do 

podnikových prodejen naší 
společnosti.

13

V RACIOLE se 
porazí přibližně 
5 milionů kusů kuřat 
a 1,5 milionu kusů slepic. 
Celkem to představuje 
něco přes 13 milionů 
kilogramů živé drůbeže.

Společnost RACIOLA zpracuje každoročně přibližně 
7 milionů kusů drůbeže. 
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Fotbalový sen: nejdřív vítěz mol cupu, pak evropská liga!

ZLÍN | Fotbalový 
Zlín loni prožil svou 
nejúspěšnější sezo-
nu v dějinách klubu. 
Šesté místo v l ize 
bylo nejlepším výsled-
kem ševců v historii 
české i československé 
nejvyšší soutěže. To však 
nebylo zdaleka vše. Tým tre-
néra Bohumila Páníka si navíc 
dokráčel i pro svou historicky třetí tro-
fej v dějinách klubu. K tomu pak přidal zisk 
v obnoveném Česko-slovenském Superpo-
háru a probojoval se do základní skupiny Ev-
ropské ligy.

Aby se žlutomodrá parta kolem Jugase 
a Vukadinoviče probojovala do Evropské ligy, 

musela vyhrát domácí 
pohár – MOL Cup. 
Cesta za historic-
kým úspěchem za-
čala ve 2. kole pohá-
ru na hřišti tehdy ještě 

třetiligové Třebíče. Šev-
ci si po dvou brankách 

Diopa, Jordana a Živuliće 
odvezli poměrně bezproblé-

mové vítězství 4 : 0. Postoupili 
tak do 3. kola, kde na ně čekal třeti-

ligový Tachov. Opět se hrálo na hřišti sou-
peře a ani tentokrát Zlínští nezaváhali. Góly 
si připsali Štípek, Harba, Diop a Holík, což 
znamenalo výhru 4 : 0 a postup do osmifinále. 

Zde už ale nebyl žádný tým z nižší soutěže 
a ani Zlín nebyl favoritem utkání. Na Letnou 

totiž dorazila Sparta Praha. Hosté se v zápase 
trefili jako první, ale poté vyrovnal Marko Jor-
dan a utkání šlo do prodloužení. To rozhodl 
gólem ve 105. minutě Haris Harba. Z penalty 
se pak prosadil i Vukadinović a dal tak razítko 
na postup do čtvrtfinále v poměru 3 : 1.

Do čtvrtfinále nadělil los ševcům Slovan 
Liberec a k tomu navíc na půdě Severoče-
chů. Duel nezačal pro Zlínské vůbec dobře, 
protože hned na začátku si nešťastný vlastní 
gól vstřelil Gajić. Ve druhé půli se ale po tre-
fách Vukadinoviče a Matejova povedlo utkání 
otočit. Ovšem vzápětí domácí zase srovnali. 
Stejně jako proti Spartě tak došlo na prodlou-
žení. Tam rozjásal fotbalový Zlín Lukáš Holík, 
který v 95. minutě vstřelil postupový gól. Na 
konci ještě potvrdil výhru Kopečný a ševci tak 
byli senzačně v semifinále.

Před branami finále se do cesty postavila 
Zlínu pražská Slavia. Duel se navíc hrál na 
domácí půdě Slavie, kde byl domácí tým již 
několik zápasů v řadě neporažen. Nyní však 
narazil. Ševci podali skvělý výkon a k po-
stupu jim tentokrát stačil jediný gól. O ten se 
v 32. minutě utkání postaral Lukáš Holík a po-
slal Zlín do finále MOL Cupu, kde ho kromě 
trofeje čekala právě i vstupenka do základní 
skupiny Evropské ligy. 

Zlínští se tak 17. května utkali na ne-
utrálním hřišti v Olomouci s překvapením 
MOL Cupu, kterým byla druholigová Opa-
va. Hrdinou utkání se stal Robert Bartolo-
meu, jenž ve 20. minutě vstřelil svůj život-
ní gól a zaručil Zlínu zisk trofeje i postup 
do Evropské ligy.

evropská cesta ševců začala v moskvě, pokračovala 
v kodani i tiraspolu

ZLÍN | Díky výhře v MOL Cupu mohla zlín-
ského fanouška těšit účast FASTAVU Zlín 
v Evropské lize. Tam ševci při losu vyfasova-
li dánskou Kodaň, ruský Lokomotiv Moskva 
a moldavský Tiraspol. Právě úspěšný klub 
z Moldavska byl prvním soupeřem zlínské 
družiny. V utkání na Andrově stadionu v Olo-
mouci, kde ševci hráli své domácí zápasy, 
viděli fanoušci remízu 0 : 0. 

Poté svěřenci trenéra Páníka vycestovali 
k prvním venkovnímu utkání do Moskvy, kde 
je doprovázela i početná skupina přízniv-
ců. Zápas jim však mnoho důvodů k radosti 
nedal. Ruskému celku podlehli Zlínští 0 : 3 
a doufali v lepší výsledek doma. V dalším 
duelu je totiž čekala Kodaň. Zlín předvedl 
dobrý výkon a mohl v husté mlze, která zá-
pas doprovázela, i vyhrát, ale nakonec se 
týmy rozešly s remízou 1 : 1. Odveta v hlav-
ním městě Dánska pak ale patřila domácím, 
kteří vyhráli 3 : 0, ač ševci nepředvedli vůbec 
špatný výkon.

Následně na zlínskou družinu čekal po-
slední venkovní zápas v základní skupině 
Evropské ligy. Ševci cestovali do Moldav-
ska, kde se střetli se Sheriffem Tiraspol. Ani 

tentokrát se ale Zlínu nepovedlo na hřišti sou-
peře skórovat, ač si šance vypracovat doká-
zal. Nakonec z toho byla prohra 0 : 1 a konec 
veškerým nadějím na postup. Domácí duel 
proti Lokomotivu tak byl pro svěřence trené-
ra Páníka tím posledním. Ruskému gigantovi 
podlehli 0 : 2. Svou premiérovou účast v Ev-
ropské lize tak zakončili se ziskem dvou bodů 
a při skóre 1 : 10.

Zlínští fotbalisté se po zimním soustředě-
ní v tureckém Beleku vrhli do jarní části sezo-
ny. Kádr osmnácti borců bude hájit žlutomod-
ré barvy v čele se svým trenérem Bohumilem 
PÁNÍKEM, který je nejdéle sloužícím koučem 
v jednom klubu HET ligy.

Kromě nejvyšší české soutěže nás znova 
čeká boj v domácím poháru MOL Cup. Díky 
triumfu v minulém ročníku, kdy náš tým po-
stoupil do skupiny Evropské ligy, máme opět 
šanci na zopakování. Los čtvrtfinále fotbalo-
vého poháru MOL Cup byl přívětivý a přisou-
dil nám sedmý celek druhé nejvyšší soutěže 
Hradec Králové.

DRŽÍME PALCE NAŠIM BORCŮM!! 
HRAJEME SRDCEM, FANDÍME SRDCEM!
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