OBJEVTE LUKROM
NOVINY HOLDINGU LUKROM • NEPRODEJNÉ • ZIMA 2018

Plány na rok 2019? Zjednodušení a zprůhlednění
organizační struktury celého holdingu

LÍ PA | Jednou z priorit pro společ nost
LUKROM je již řadu let především stálý tým
zaměstnanců. Vedení společnosti je navíc
předáváno postupně i další generaci. Čím více
je ve firmách koncernu těch, kteří zde pracují dlouhodobě, tím více se zvyšuje i kvalita
výroby.
LUKROM, spol. s r. o. za dobu svého působení vytvořila nebo kapitálově vstoupila do
společností, které se zabývají zemědělskou
prvovýrobou nebo poskytují služby na agrárním trhu. Prostřednictvím těchto aktivit je vytvářena skupina LUKROM. Ta má v současné době 750 stálých zaměstnanců a stala se
součástí života řady zemědělců na Moravě
i ve východních Čechách.

25 %

V tržbách během
posledních pěti let
vyrostla například
divize zemědělské
techniky, a to
o celých 25 procent.

„V posledních několika letech se zaměřujeme napříč celým holdingem, jak interně
označujeme, na „růst dovnitř“. Tímto termínem máme na mysli precizaci velké části firemních procesů, respektive hledání nových
cest k zefektivnění našich činností a snižování nákladů. Samozřejmě zároveň hledáme
možnosti na straně výstupů, tj. příležitosti,
jak zvýšit výnosy v některých divizích,“ popsal ekonomický ředitel LUKROMU Ondřej
Červenka s tím, že právě ono hledání příležitostí se daří především v divizi zemědělské
techniky, která v tržbách vyrostla během posledních pěti let o zhruba 25 procent. Velmi
dobře v tomto ohledu funguje také divize
výroby krmných směsí, která by měla v letošním roce vyrobit rekordní množství krmiv,
až 115 tisíc tun.

PLÁNY A VIZE ROKU 2019

Na počátku bylo hlavní prioritou obchodování se zemědělskými komoditami. Společnost LUKROM, jejíž vznik se datuje od
roku 1991, však začala veřejnosti během
svého vývoje nabízet komplexní zemědělský servis. Momentálně je společnost tvořena šesti divizemi. Rostlinnou vertikálu
představuje divize agrochemie a divize zemědělských komodit, které se soustředí na
poskytování služeb rostlinné výrobě. Oproti
tomu živočišná vertikála se skládá z divize
výroby krmných směsí a divize živočišné
výroby, které se zaměřují na služby pro živočišnou výrobu.

LUKROM patří v regionu ke společnosti,
která je označována jako stabilní a velmi progresivní zaměstnavatel s velmi nízkou fluktuací osob. „Pracuje zde celá řada lidí, kteří
svoji práci v LUKROMU vykonávají po celý
svůj profesní život, od té doby, co vystudovali. Někteří z nich už u nás odpracovali čtvrt
století, což je jistě obdivuhodné, a právě za to
jim patří od nás velké poděkování,“ zdůraznil
Ondřej Červenka.
Na vedení skupiny LUKROM se podílí
již druhá generace Červenků. Její stávající
ekonomický ředitel prozradil, že na nadcházející rok 2019 má holding řadu plánů a vizí.
„Mezi zásadní patří další zjednodušení
a zprůhlednění organizační struktury celého holdingu – fúze některých firem, strukturální a organizační změny v některých divizích a střediscích. Plánujeme rovněž řadu

Významné akce a události
roku 2018.

Jak si vedl holding
z ekonomického hlediska?
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investic, počínaje výstavbou hal pro drůbež
v předpokládaném objemu přes 100 tisíc
kusů kuřat. Hodláme elektronizovat komoditní síly, modernizovat výrobny krmných
směsí nebo rekonstruovat areál v Kroměříži,“ prozradil Ondřej Červenka.

LEPŠÍ KOMUNIKACE
A VYLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ
Zároveň také dodal, že jednotlivé společnosti holdingu mají i určité rezervy. Zásadní
ale podle jeho slov je, aby všichni uvnitř firem
hledali a vylepšovali procesy, komunikaci
a v první řadě sami sebe. „V každé části podniku jsou tedy výzvy pro vylepšení rozlišné,
ovšem zároveň můžeme najít společné rezervy napříč všemi divizemi. Těmi jsou např.
technologický rozvoj, velký potenciál je pak
rozhodně v ještě větším propojení a spolupráci mezi jednotlivými divizemi a středisky
nebo také v komunikaci uvnitř firmy i navenek. Toto všechno jsou oblasti, kterým se
věnujeme a věřím, že se nám je bude postupně dařit SPOLEČNĚ vylepšovat,“ dodal
s úsměvem.
LUKROM své činnosti ale nezaměřuje
jen na výrobu a produkci. Po celou dobu své
existence se v tichosti a pravidelně zapojuje
do několika charitativních projektů. Největším
z nich je podpora humanitární organizace
ADRA, která poskytuje pomoc lidem v nouzi,
z regionálních nadací pak podporuje zlínskou
organizaci NADĚJE a vsetínskou obecně prospěšnou společnost Domov Jitka. „Jelikož
jsme v LUKROMU tělem i duší sportovci, podporujeme také kromě zlínského a luhačovického fotbalu různé sportovní projekty a závody
jako například Valašský hrb či Jesenický maraton,“ shrnul Ondřej Červenka.

Rozhovor s Václavam Čalou,
který v LUKROMU působí
jako obchodní manažer již 23 let.
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► EDITORIAL

Vážení kolegové, letošní rok byl
pro LUKROM rokem vnitřní restrukturalizace, tedy komplexní změny
struktury našeho podniku. Reagujeme tak na vnější podmínky, které
se stále mění. Dnes v LUKROMU
dochází k fúzím čili spojujeme
se s našimi dalšími podniky. Cílem
a snahou je zjednodušení naší organizační struktury, která bude v příštím roce úplně jiná. Věříme, že celý
podnik tak bude lépe uchopitelný
a bude snadnější jej řídit. Nová
organizační struktura bude zeštíhlená a postavená na lidech, se kterými spolupracuji již léta a v práci
budeme i nadále pokračovat.
Příští rok bude v LUKROMU
ve znamení změn. Mnoho lidí bere
nový rok jako jakousi možnost začátku, nového startu. Dává si předsevzetí, přemýšlí, co a jak udělat
jinak a lépe, co změnit, neustále
něco hledá. V určitém období života každý dospějeme k tomu, že vše
kolem nás je jen jakýsi prostředek,
abychom se dostali k sobě a našli
sami sebe. Abychom pochopili, kdo
jsme. Až se toto stane, začneme žít
trochu jinak. Právě o tom sebepoznání je život. O vnitřní radosti, kterou můžeme mít opravdu ze všeho
a nejen z práce, kterou děláme, ale
i z života jako takového. Když mě
totiž něco nebaví, nemá smysl být
u toho na sílu jen za cenu, že vydělávám peníze. Člověka musí bavit to, co dělá, něco v tom nacházet,
najít sám sebe.
Myslím si, že každý z nás je odpovědný za svůj život. Nehledejme
neustále berličky, že nám někdo za
něco může. Vše se odvíjí od nás
samotných. Ať už je to, jak chce,
snažme se být lepší, než jsme
byli včera, a to v jakékoli činnosti. Nesrovnávejme se s druhými…
sami musíme cítit to zlepšení.
Já říkám, že člověk by měl být soutěživý, ale sám se sebou, aby se
někam posouval.
Nebojme se na své cestě dělat
chyby. Kdo nedělá chyby, nedělá
pokroky. Chyby si zapamatujeme,
můžeme se z nich poučit, ale nesmí
se opakovat. To je pak fatální.
Co dodat závěrem? Ať už jde
o fotbal, či zemědělství, každý
úspěch vychází vždy z dobře
sestaveného a fungujícího týmu.
Každý z nás v týmu má své ego,
které si však nikdy nenechejme
přerůst přes hlavu. Ano, zachovejme si svou individualitu, ale ve prospěch skupiny. Kdybych byl sám,
ale sebelepší jedinec, nikdy to nenahradí to, když se lidé propojí.
Tak co říkáte? Jdeme do toho
SPOLEČNĚ?

Váš
Zdeněk Červenka
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Letošní rok byl pro LUKROM rokem významných fúzí
Jana Vykoukalová s tím, že společnost hospodaří na výměře velké zhruba 1 620 ha zemědělské půdy, z toho je 1 400 ha trvalých
travních porostů a na zbývající orné půdě
jsou pěstovány obilniny a víceleté plodiny,
všechny certifikovány v režimu ekologického
zemědělství.

LÍPA | K několika významným změnám v organizační struktuře došlo během roku v několika společnostech holdingu LUKROM. Tyto
fúze budou mít vliv nejen na chod v organizacích, ale také na hospodářské výsledky. Konkrétně se jednalo o fúzi společnosti Ekologická farma Stupava, s. r. o. do Zeasu Bánov,
a. s. a společnosti LUKROM Farm, s. r. o. do
společnosti LUKROM plus s. r. o. Momentálně se dolaďuje třetí letošní fúze – LUKROM
milk s. r. o. se spojí s mateřskou společností.
Tato transakce je naplánována na přelom letošního roku a následujícího.

LUKROM PLUS s. r. o.
VS. LUKROM FARM, s. r. o.

ZEAS BÁNOV, a. s.
VS. EKOLOGICKÁ FARMA
STUPAVA, s. r. o.
Letos v lednu rozhodla valná hromada
společnosti ZEAS Bánov, a. s. o přechodu
všech účastnických cenných papírů minoritních akcionářů na osobu hlavního akcionáře,
společnost LUKROM, spol. s r. o. Mateřská
společnost holdingu LUKROM se tak procesem tzv. squeeze-outu stala výlučným akcionářem další ze společností zemědělské
prvovýroby.
Na vytěsnění minoritních akcionářů ve
společnosti ZEAS Bánov, a. s. navázal proces tzv. přeměny této obchodní korporace
fúzí sloučením se společností Ekologická farma Stupava, s. r. o., kdy tato druhá citovaná
společnost zanikla touto fúzí sloučením do
nástupnické společnosti ZEAS Bánov, a. s.

Fúze, které se uskutečnily v několika společnostech holdingu LUKROM během roku,
budou mít vliv nejen na chod v organizacích, ale také na hospodářské výsledky.

Po pohlcení 100 % dceřiné společnosti EKOZEAS Bánov, s. r. o., ke kterému došlo v říjnu
roku 2016, tak ZEAS Bánov, a. s. absorboval
další ze společností se zaměřením na ekologické zemědělství.
„Od konce letošního dubna tak ZEAS Bánov, a. s. představuje společnost, která ekologicky hospodaří v katastrálních územích

Vrtošivé počasí ovlivňuje
v zemědělství mnoho faktorů

Ředitel divize agrochemie Jan Kořenek
hodnotí letošní rok ve své divizi.

LÍPA | Zatímco prodej osiv a hnojiv má každoročně více méně pravidelný průběh, prodej
přípravků na ochranu rostlin je přímo závislý
na termínu nástupu jarní vegetace a jarních
prací. Letošní jarní polní práce, a tím i prodej
agrochemie, naplno započaly až po Velikonocích a z hlediska kalendáře tedy později
než jiné roky. Velmi teplé počasí vše ale nečekaně urychlilo.
„Následující dny se vývoj porostů, hlavně ozimých obilovin a ozimé řepky, v důsledku vysokých denních teplot natolik zrychlil,
že během sedmi až deseti dnů byl časový
handicap smazán a naopak vývoj porostů
ozimých a následně i zasetých a vzešlých
jarních plodin výrazně zrychlil,“ popsal ředitel divize Jan Kořenek s tím, že první sklízecí
mlátičky tak letos vyjely do zralých porostů
obilovin již na přelomu druhé a třetí dekády
měsíce června.
K vysokým teplotám se přidal další faktor – a to nedostatek dešťových srážek. Větší
část měsíce dubna a celý květen a červen byly
dešťové srážky hluboko pod dlouholetými

Bánov, Bystřice pod Lopeníkem, Komňa, Suchá Loz, Uherský Brod, Stupava, Medlovice,
Stříbrnice, Buchlovice, Koryčany, Staré Hutě,
Boršice. Aktuálně naše společnost chová
370 krav bez tržní produkce mléka, 230 jalovic ve stáří od 6 měsíců do 24 měsíců, a během zimního období se počet zvířat rozroste
o cca 430 telat,“ řekla ředitelka ZEAS Bánov

RACIOLA má nové zákazníky a své produkty
k nim odesílá především chlazené

RACIOLA investovala mimo jiné
i do nové kotelny v objektu porážky.

normály. Průběh počasí (teploty, vodní srážky, vzdušná vlhkost) tak má výrazný vliv na
výskyt a škodlivost většiny činitelů zemědělských plodin a také na účinnost řady přípravků na ochranu rostlin. „Právě vývoj počasí
v první polovině roku výrazně omezil výskyt
houbových chorob u obilovin a ozimé řepky
a tím také nutnost masivní fungicidní ochrany porostů. Podobný průběh počasí v letních
měsících tak rovněž „zjednodušil“ fungicidní
ochranu v ovocných sadech a vinicích,“ doplnil Jan Kořenek.
Ředitel divize tak odhaduje, že celkové
tržby divize agrochemie letos dosáhnou úrovně cca 430 mil. Kč, což znamená 10 – 12 %
pokles oproti roku 2017. Kromě výše zmíněného vlivu počasí a tím objektivně menší
potřeby především fungicidních přípravků byl
menší prodej ovlivněn i následujícími faktory:
ztrátou obchodních partnerů z důvodů nedohody na obchodních podmínkách, nejistý
vývoj cen rostlinné produkce a tím i opatrnější přístup k „investování“ do porostů a menší
aktivita v komoditním obchodování.

K dalšímu spojení v holdingu LUKROM
došlo u společností LUKROM plus s. r. o.
a společnosti LUKROM farm, s. r. o. Opět
fúzí sloučením těchto dvou společností došlo k uzavření, řeklo by se, sňatku z rozumu.
LUKROM plus na jedné straně je společností s čistě rostlinnou výrobou hospodařící
na zhruba 8 tisících hektarech zemědělské
půdy, naproti tomu LUKROM farm, s. r. o.
byla společnost s enormním podílem výroby
živočišné, v níž byl soustředěn chov prasat
a velká část chovu drůbeže celého holdingu
LUKROM. „Dotační politika EU vede k tomu,
že preferovanými společnostmi z hlediska
příjmu dotací budou ty společnosti, které vedle rostlinné výroby budou mít i živočišnou výrobu a budou splňovat podmínku tzv. zatížení
dobytčími jednotkami. Převzetím společnosti LUKROM farm společností LUKROM plus
bude tato podmínka u největšího z podniků
zemědělské prvovýroby skupiny LUKROM
beze zbytku naplněna,“ uzavřel prokurista
společnosti LUKROM Tomáš Pavlíček.

UHERSKÝ BROD | Letošní rok se ve společnosti RACIOLA nesl v duchu optimalizace
procesů a nastavení nové obchodní strategie
tak, aby se minimalizovalo množství mražených zásob. Společnost totiž nevlastní velké
skladovací prostory, proto jsou výdaje za externí skladování významnou částkou v nákladech. Management firmy proto během roku
nastavil prodejní kanály tak, aby někdy i za
nižší cenu odcházely výrobky v chlazeném
stavu, popřípadě pokud byly zamraženy, v co
nejkratší době k zákazníkům.
„V minulosti měla naše společnost zásoby v množství 1 000 tun, aktuálně jsme na
hranici 500 tun. Pro srovnání měsíční výroba střediska porážky je cca 800 tun drůbežího masa. Samozřejmě velké zásoby vážou
peníze a narušují cash flow. Díky malému
množství zásob nejsme pod tlakem výprodejů a jsme schopni udržet vyšší ceny, což generuje pro náš obchod lepší marži,“ vysvětlit
ředitel RACIOLY Zdeněk Červenka mladší.
Za úspěch považuje RACIOLA dodávky
svých výrobků do významného obchodního

řetězce AHOLD, který se přidává mezi její největší zákazníky, jimiž jsou BIDFOOD, MAKRO, KAUFLAND ČR, KAUFLAND SK. V letním období vznikla zajímavá situace na trhu,
kdy se do Evropské unie vozilo minimum kuřecích řízků z Brazílie, tudíž se polský export
začal orientovat na vývoz do západních zemí,
kde se za řízek platilo až 100 Kč/kg bez DPH.
„Díky tomu se nám podařilo lehce navýšit prodejní cenu kuřecích prsou. Avšak v období
po žních dovozové ceny prudce klesly, opět
se v Evropě objevily řízky z Brazílie, a proto
se řízky do České republiky vozí pod hranicí
80 Kč/kg, což je hluboko pod našimi výrobními
náklady,“ popsal situaci na trhu ředitel.
Kromě snížených cen trápí RACIOLU také
situace na trhu práce. Před rokem společnost
zaměstnávala 175 kmenových zaměstnanců, aktuální stav se ale pohybuje okolo 145
pracovníků. „Bohužel proces zpracování drůbežího masa se neobejde bez velkého počtu
manuálních pracovníků, tudíž jsme úbytek
kmenových zaměstnanců museli nahradit
pracovníky z Ukrajiny, Rumunska či Slovenska,“ řekl Zdeněk Červenka ml. s tím, že firma musela reagovat také na rostoucí mzdy
na trhu práce a mzdy zvyšovat.
Podobně jako v jiných podnicích, tak
i RACIOLA realizovala v roce 2018 investiční projekty. Jejich objem dosáhl 20 milionů
korun. Hlavní částí byla rekonstrukce mrazicího a chladicího okruhu čpavkové strojovny
a nová kotelna v objektu porážky. „Nově je
zde instalována rekuperace, která využívá
odpadní teplo z kompresorů k předehřátí
vody pro plynový kotel na výrobu páry. Díky
tomu je do kotle přiváděna voda o teplotě
40 °C, tudíž není potřeba tolik plynu k ohřátí
vody z řadu o teplotě 15 °C,“ popsal ředitel
a dodal, že nové technologie jsou méně energeticky náročné, spolehlivé a bezpečné.
Firma nyní očekává, že celková roční
úspora na energiích by se měla pohybovat
okolo 1,5 milionu korun. Další menší investicí
bylo zakoupení separátoru na výrobu strojně
odděleného masa a stroj na balení masa do
ochranné atmosféry. V dalších letech čeká
RACIOLU ještě dokončení rekonstrukce
čpavkové strojovny a investice do flotace.
Tato technologie pak bude zajišťovat předčištění odpadních vod z objektu porážky.
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Významné události v LUKROMU v roce 2018
LEDEN
pronájem servisní haly v Hrotovicích – rozvoj
prodejní a servisní sítě divize zemědělské
techniky v oblasti jihozápadní Moravy

ÚNOR

vytěsnění minoritních akcionářů v Zeasu Bánov,
LUKROM se stává 100% akcionářem

tradiční DOD v Kroměříži
dceřiná společnost Agroječmínek s. r. o.
slaví čtvrt století

DUBEN
účast na veletrhu Techagro v Brně – dvě
expozice značek JCB a Horsch

KVĚTEN
fúze společnosti Ekologická farma
Stupava, s. r. o. do Zeasu Bánov, a. s.

ČERVEN
Letní LUKROM párty pro zaměstnance,
jejich rodinné příslušníky i obchodní partnery

ČERVENEC
zákaznická návštěva výrobního závodu v Izraeli
ve společnosti RMH (samochodné krmné vozy)

ZÁŘÍ
fúze společnosti LUKROM Farm, s. r. o.
do společnosti LUKROM plus s. r. o.

ŘÍJEN
LUKROM CYKLO TOUR 2018 – první ročník
cyklovýletu kolegů z centrály z Lípy

LISTOPAD
zákaznická návštěva v centrále společnosti
JCB v Anglii; návštěva výrobního závodu
v Německu ve společnosti Krampe – oslava
100 let vzniku předního výrobce závěsové
dopravní techniky

Ekonomické výsledky LUKROMU jsou přívětivé, tržby překročí
čtyřmiliardovou hranici
V letošním roce ekonomové firmy očekávají, že se k této metě strojaři přiblíží, dokonce
ji možná i překročí. Největší nárůst v prodejích zaznamenala značka JCB, která se stala
jednou ze tří klíčových nabízených značek
– JCB, JD, HORSCH. Strojařská divize utrží
v letošním roce za prodej produktů a služeb
těchto třech značek kolem 700 milionů Kč.

4,2
Největší nárůst v prodejích zaznamenala značka JCB. Na snímku zleva ekonomický
ředitel LUKROMU Ondřej Červenka, náš stálý zákazník Eduard Kovařík
a za společnost JCB Steve Smith a Pavel Mlčoch.

LÍPA | Letošní rok bude pro mateřskou společnost LUKROM i většinu dceřiných společností rokem velmi dobrým. Předjímají to
výsledky za uzavřené tři kvartály, které mají
ekonomové společnosti k dispozici. Tržby
v celé skupině by se měly přiblížit zhruba
k 4,2 miliardy korun.
„Z toho kolem 70 % budou tvořit tržby mateřské společnosti, přes 10 % to budou tržby
společnosti Raciola Uherský Brod, zbylých
18 – 20 % budou tržby podniků prvovýroby
a LUKROM milku,“ upřesnil finanční ředitel
Ondřej Červenka.
LUKROM představil nová střediska
Z divizí společnosti LUKROM zaznamenali největší rozvoj v posledních letech

strojaři, a to jak z pohledu tržeb, tak z pohledu rozvoje nabízených produktů a služeb
i rozvoje teritoriálního. Co se týče teritoriálního rozvoje, největší investice během letošního roku byly vloženy do střediska ve Svitavách, které LUKROM koupil před necelým
rokem. „Ze Svitav tak nyní můžeme plnohodnotně nabízet své služby a produkty v oblasti
prodeje a servisu zemědělské techniky i mechanizace živočišné výroby. Dalším novým
střediskem, které začalo od letošního ledna
nabízet služby servisu a prodeje zemědělské
techniky, je středisko v Hrotovicích,“ doplnil
finanční ředitel s tím, že strojaři v loňském
roce poprvé překročili v tržbách hranici jedné miliardy korun, v konečném výsledku pak
tržby činily 1,03 mld. korun.

Tržby v celé skupině
by se měly přiblížit
zhruba k 4,2 miliardy
korun, z toho kolem
70 % budou tvořit tržby
mateřské společnosti,
přes 10 % to budou
tržby RACIOLY, zbylých
18 – 20 % budou tržby
podniků prvovýroby
a LUKROM milku.

Nedílnou součástí divize zemědělské
techniky je středisko Mechanizace živočišné
výroby, jehož tržby se budou pohybovat kolem 200 mil. Kč. Dalšími stabilními projekty
této divize jsou – pneuservis, tažené krmné
vozy (Patriot), izraelské samochodné krmné
vozy (RMH), vaky a fólie (Hyplast) a další
značky (Hardi, Krampe, Gaspardo, Bauer, ...).
Pokles tržeb u rostlinné vertikály
Rostlinnou vertikálu prezentují ve společnosti Lukrom divize agrochemie a divize
zemědělských komodit. „U obou zmíněných
divizí pozorujeme v letošním roce pokles tržeb. U divize agrochemie je toto z velké míry
způsobeno průběhem počasí v jarních měsících, které způsobilo propad tržeb za přípravky na ochranu rostlin mezi 15 – 20 % napříč

celým trhem v ČR. U divize zemědělských
komodit jsou tržby nižší především vlivem
nižších nákupů, resp. prodejů obilnin i olejnin,“ uvedl finanční ředitel. Vzhledem k vývoji
ceny na trhu zemědělských komodit, kdy se
během žňových měsíců cena zvýšila o desítky procent, byl LUKROM při nákupech komodit v letošním roce velmi obezřetný a snažil
se primárně pokrýt vlastní potřeby pro výrobu
krmných směsí.
Změny v živočišné výrobě i modernizace
provozů výroby krmných směsí
V živočišné vertikále došlo k několika
změnám v divizi živočišné výroby, kdy se postupně převedla výroba kuřat i výroba prasat
na podniky prvovýroby. Během roku tak odchová LUKROM přes 30 tisíc prasat, což odpovídá tržbám mezi 90 a 100 miliony korun.
Rozdíl realizačních cen ve vepřovém mase je
oproti loňsku asi 6 Kč na kg v neprospěch cen
letošního roku, vyjádřeno v tržbách se jedná
o výpadek zhruba 18 milionů Kč. „V drůbeži
předpokládáme výrobu v našich provozech
přes 3,5 mil. ks kuřat, tj. asi 150 mil. Kč v tržbách. Především díky dotacím, které můžeme na prasata i kuřata dostat, by mohla být
střediska chovu prasat i kuřat v letošním roce
v kladné nule,“ doplnil Ondřej Červenka.
Divize výroby krmných směsí dosahuje
v letošním roce vynikajících výsledků. Předpoklad je, že výroba zřejmě přesáhne 110 tisíc tun krmných směsí, což bude historicky
poprvé, kdy LUKROM překročí 110 tisíc tun
při výrobě ve dvou míchárnách. Tržby divize
by se měly přiblížit k 800 milionů korun. Díky
dobrým výsledkům mohla společnost v divizi VKS investovat do modernizace provozů
v Lípě i ve Vyškově. Celková investice se pohybuje okolo 12 milionů korun a měla by být
podpořena dotací z Ministerstva zemědělství.
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VÁCLAV ČALA: „Kombinace zemědělství a techniky
je přesně to, co mám na své práci nejvíce rád.“
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Dobrý parťák a člověk, na kterého je spolehnutí. Tak je ostatními kolegy vnímán pan Václav Čala, který je
ve společnosti LUKROM už téměř pamětník.
V podniku působí jako obchodní manažer
v administrativní budově ve Valašském Meziříčí. Jaká byla jeho cesta do LUKROMu, co
ho na práci nejvíce baví a co je potřeba umět
v jeho oboru? O tom všem jsme si s Václavem Čalou povídali v následujícím rozhovoru.

s technikou. A to je taky to, co mě baví – kombinace zemědělství a techniky. Zemědělství
je mojí součástí od malička a technika zajímá
téměř každého chlapa a to propojení já mám
rád. Je to moc pěkná práce.

„Všechno jde o to lehčeji, když
máš podporu v rodině. Moje
rodina mi vždycky byla oporou
a respektovala můj pracovní čas
i nasazení. Má žena mě vždycky
podporovala, a i když jsem byl pryč,
tak jsem věděl, že doma je všechno
v pořádku. Společně s rodinou
vždy přijela na každou výstavu,
kterou jsem za ty roky zažil,
a doufám, že si tuto tradici udrží :-).
Jsme spolu teď 38 let a já věřím,
že zažijeme minimálně šedesátku.
Za všechny ty roky patří mojí rodině,
a především manželce, velké DÍKY.“

Jak dlouho působíte ve společnosti LUKROM?
Váže se k příchodu do firmy třeba nějaký
příběh?
Po absolvování školy v roce 1981 jsem
působil jako agronom v Jednotném zemědělském družstvu v Ratiboři, kde jsem až
na pár let strávených na vojně působil až do
roku 1995. První impuls změny zaměstnání
u mě nejspíš nastal, když jsme se s majitelem Zdeňkem Červenkou a tehdy ještě jeho
druhým společníkem Jardou Davidem potkali v družstvu v Ratiboři, kde oni nabízeli zemědělskou techniku. Když jsem se rozhodl,
že z družstva odejdu, jedna z prvních myšlenek padla právě směrem k LUKROMU. Tehdy
se tato společnost rozšiřovala o divizi chemie
a jako agronom jsem se poptával, zda by pro
mě v této divizi nebylo místo.
A klaplo to?
Bohužel tentokrát ne, místo již bylo obsazeno, tak jsem hledal dál. Ale jak už to tak někdy bývá, naše cesty se po nějaké době opět
setkaly a tehdy už to „klaplo“. Kancelář jsem
měl už v Lípě a v té době jsem dostal na starosti především servis. Ten rok se LUKROM
rozšiřoval nejenom o mechanizaci živočišné
výroby, ale také o značku HORSCH a záhy
nato byla domluvena spolupráce se značkou
JOHN DEERE. Pamatuji si dokonce první
obchod, který jsme uzavřeli v Poličné na JD
8100, a zajímavé je, že tento traktor tam dodnes jezdí.
Když jste do podniku nastupoval, napadlo by vás, že strávíte na jednom místě tolik let?
Ten čas hrozně rychle letí. Když jsem nastoupil do družstva a přebíral funkci po agronomovi, tak jsem se ho ptal, jak dlouho to
dělá. A on mi řekl, že 20 let! A mne se to zdálo
být jako něco nepředstavitelného a neskutečného – být na jednom místě tolik let. No, a pak
jsem nastoupil do LUKROMU a ta práce mě
bavila a baví, takže ani jsem nezaregistroval,
že ten čas tak letí a naráz jsem tady 23 let.
Neuvěřitelné se stalo skutečností!!!
Co vás na práci nejvíc baví?
Vyrůstal jsem na poli, pak jsem vystudoval jako agronom a de facto celý můj život se
točil kolem zemědělství. Doby, kdy se v zemědělství dělalo všechno ručně, jsou dávno
pryč, tzv. je to sice práce na poli, ale spojená

výsledky, baví to o to víc, když nejsou, tak je
člověk trošku zkroucený, ale ono vlastně za
těch 23 let naštěstí vždycky ty výsledky byly,
tak proto mě to asi pořád baví…

Václav Čala působí jako
obchodní manažer na středisku
ve Valašském Meziříčí.

A musíte se někdy přemáhat?
Neřekl bych, že se musím u něčeho
přemáhat. Jediné takové negativum, které vidím, ale to není ani tak o práci, ale spíš
o dnešní době, je to, že jsme neustále aktivní. Je to dáno především mobilem a internetem, který máme dnes a denně pořád u sebe.
Tím jsme vlastně tak trochu pořád jednou
nohou v práci.
Když se za svojí prací ohlédnete, na co jste
nejvíce hrdý, že se vám povedlo?
Slovíčko hrdý bych zrovna já asi nepoužíval. Já tu práci mám prostě rád a to je pro
mě nejdůležitější. Jsem rád, že se můžu vracet k zákazníkům. Mám s nimi dobrý a rovný
vztah a velmi rád se s nimi potkávám a to je
samozřejmě především i tím, že už to dělám
tolik let. Nikdy jsem neměl nějaké mety, kolik toho chci prodat nebo podobně. Některý
rok je lepší, jiný zase méně, ale pro mě je
nejdůležitější to, že to mám rád. Když jsou

NÁRODNÍ VÝSTAVA
HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
Kdy: 12. – 15. 5. 2019
Kde: Výstaviště Brno
Plocha: Volná plocha F

Co je důležité umět ve vašem oboru? Co by
měl mít každý dobrý mladý obchodník,
který by chtěl v LUKROMu uspět?
No, teď nevím, do jakého věku mám zařadit ještě mladé obchodníky, já se sám cítím
ještě mladý. (s úsměvem) Nechtěl bych dávat
asi nějaké rady, to je na každém. Jediné, co
bych k tomu řekl, že jakékoliv činnosti se člověk věnuje a věnuje se jí důsledně, tak ty výsledky přijdou (někdy dřív, někdy později, ale
přijdou). Já to beru tak, jak to je. Každé jednání, které mám, vždy dospěje do nějakého
konce. Buď je úspěšné, nebo neúspěšné, ale
i ta neúspěšná jsou potřeba. Je dobré v tomto mít určitý nadhled, protože to, že je nějaké
jednání neúspěšné, neznamená, že pro mě
zákazník skončil. Po nějaké době se vždycky
může vrátit a tak to já beru. Takže možná jediná rada: „Prostě to nevzdávat.“
Pojí vás s prací nějaké kuriózní historky, např. z výstavy nebo z návštěvy
u zákazníka?
Těch historek je spousta. Asi ani nedokážu nějakou vybrat. Za ty roky máme všichni nač vzpomínat. Výstav bylo tolik a každá
z nich má nějakou tu svoji historku, na kterou pak v kolektivu vzpomínáme.
Vzpomenete na nějakou zahraniční cestu,
která byla zajímavá, přínosná nebo vám
výrazně utkvěla v paměti?
Neřekl bych, že mi nějaká utkvěla nějak
výrazně. Ale nikdy nezapomenu na úplně první cestu v roce 1995 do Německa, kam jsem
vezl zákazníky do fabriky John Deere. Spíš je
zajímavé vidět a zavzpomínat, jak ty továrny
vypadaly tehdy a jak vypadají dnes. Vývoj
v nich je neuvěřitelný. Rád se tam vracím.

Čeho si nejvíc v LUKROMu vážíte?
Za ta léta jsem měl velké štěstí na lidi kolem sebe. Kolektiv tady byl vždycky skvělý.
Začínal jsem v Lípě, pak jsem byl v Šenově a teď jsem ve Valašském Meziříčí. Za tu
dobu se tu vystřídalo hodně lidí, ale vždycky
ten kolektiv stál za to, rozuměli jsme si a pomáhali si. Vystřídal jsem i spousty nadřízených, ale musím říct, že jsem nikdy nepocítil, že by mě někdo vyloženě řídil a říkal
mi přesně, co mám dělat. Firemní filozofie
je zde postavena hodně na důvěře a samostatnosti a za to jsem rád. Vyhovuje mi to
a dobře se mi pracuje.
Blíží se předvánoční období. Dodržujete
nějaké vánoční zvyky s přáteli či rodinou?
Vánoce trávíme v rodinném kruhu. Štědrý den trávíme se ženou Mirečkou jenom
sami dva a užíváme si to. Prožijeme klidnou
večeři, poté nás čeká práce se sborem. Zpívám a diriguju dvě noční mše, takže to už
patří k naší tradici. Zpíváme ještě den po
Štědrém dnu, no a pak už se věnujeme jen
rodině.

VÁCLAV ČALA
Narozen: 1957 v tehdejším Gottwaldově (ve Zlíně)
Vzdělání: ZŠ ve Všemině, ZŠ ve Slušovicích, Střední zemědělská a technická
škola v Holešově, Vysoká škola zemědělská v Brně – Fakulta agronomická
Svatba: 22. 11. 1980 s ženou Mirečkou
Děti: Martin, Vašek a Mirečka (8 vnoučat – 7 dívek, 1 chlapce)
Vyrůstal v muzikantské a zemědělské rodině na Všemině, proto jeho
kroky už od mala směřovaly k zemědělství. Už jako dítě školou povinné
jezdil traktorem a staral se s rodiči
o jejich hospodářství. Rád vzpomíná
na historku, kdy jel v 15 letech v traktoru na pole a zastavil jej policajt
a jeho maminka pak musela jít platit
pokutu 100 korun za to, že neměl řidičský průkaz.
Střední i vysokou školou mu byla zemědělka, kde úspěšně v roce 1981
zakončil své studium. Ani při škole
se nevzdával svojí vášně, kterou je
hudba. Tančil a hrál na trubku v univerzitní dechovce a tradici muzikantské a zemědělské rodiny se snaží
držet i do dalších generací. Své děti
od mala brával na pole a možná i to
je důvod, proč v zemědělství částečně zůstaly.

DNY
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

V KROMĚŘÍŽI
5. – 7. 3. 2019

Národní výstava hospodářských zvířat se v roce 2019 bude konat společně
s Veletrhem pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH a Národní výstavou myslivost.

Společnost LUKROM již tradičně chystá přivítání zemědělského roku, kde se s vámi
rádi setkáme po dobu tří dnů na našem středisku v Kroměříži.

Společnost LUKROM zde představí především technologie živočišné výroby, žluté pomocníky do živočišné výroby značky JCB a v neposlední řadě krmné vozy izraelské
značky RMH.

Těší se na vás zástupci prodejních středisek z Kroměříže, Valašského Meziříčí,
Bánova, Třebčína u Olomouce, Svitav a Hrotovic.
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