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DOLNÍ	 TOŠANOVICE | Mezi	 jednu	 z	 nej-
větších	investic	letošního	roku	LUKROMU	
patří	 výstavba	 moderních	 hal	 pro	 výkrm	
brojlerů.	 Do	 jejich	 výstavby	 se	 pustila	
dceřiná	společnost	TOZOS	spol.	s	r.	o.	na	
jaře.	Cílem	bylo	nahrazení	nevyhovujících	
provozů	a	zajištění	lepších	chovatelských	
a	ekonomických	výsledků.

Přestože společnost TOZOS spol. s r. o. 
spadající do holdingu LUKROM musela 
v počátcích celého projektu řešit nepříjemné 
problémy s počasím, úředními či technickými 
záležitostmi, vše se nakonec rozjelo podle 
plánu.

Práce na farmě Lesní Dvůr v Dolních 
Tošanovicích byly ukončeny koncem srp-
na a na místě dnes stojí dvě nové moderní 
haly pro výkrm brojlerů. Ty začala společnost 

UH.	 BROD | Nemalé	 investice	 do	 rekon-
strukce	výrobních	prostor	i	výrazné	per-
sonální	 změny.	 Pestrý	 rok	 má	 za	 sebou	
jedna	 z	 dceřiných	 společností	 holdingu	
LUKROM,	kterou	je	uherskobrodský	pro-
ducent	 drůbežích	 výrobků,	 společnost	
Raciola.

Mezi nejvýraznější změny, se kterými se 
v letošním roce potkala společnost Racio-
la, patřil bezesporu příchod nového ředitele 
Martina Horáčka, který ve funkci nahradil 
po 6 letech Zdeňka Červenku ml. Společně 
s ním přišla obměna téměř třetiny vedou-
cích pracovníků v podniku. „Věříme, že tyto 
změny vedly ke stabilizaci personálního 
obsazení, což je pro nás v tomto obdo-
bí nejzásadnější. Uvědomujeme si sílu 
správně fungujícího týmu, který se podle 
mě prokazuje především dobrou komu-
nikací, vzájemným respektem a osobní 
zodpovědností,“ uvedl nový šéf Racioly 
Martin Horáček, který v minulosti v podniku 
působil na pozici obchodního ředitele.

Ani Raciola nezahálela a pustila se v le-
tošním roce do nemalých investic. V sou-
časné chvíli finišuje rekonstrukce chladicí-
ho a mrazicího okruhu, dále byl vybudován 

Vážení a milí přátelé,

dostalo se mně cti vás oslovit... ujímám 
se této výzvy, abych se v čase díků za letoš-
ní sklizeň, ať už byla jakákoliv, podělila 
s vámi o své vnímání Hojnosti...

Zkusme si spolu uvědo-
mit pravé hodnoty Bohatého 
života...

Začněme nejprve tím, že 
děkujeme za vše, co nám do 
života přichází. Děkujme za 
vše, jaké je...

Vděčnost nás posouvá 
krok za krokem k opravdové 
Hojnosti.

A pokud nás někdy ovlád-
ne pocit oběti či nespravedlnos-
ti, vzpomeňme si, že my jsme ten 
lodivod... zodpovědný za moudré na-
stavení své lodi... a současně jsme v rukou 
něčeho mnohem Vyššího, co nás přesahuje 
a vyzývá naslouchat... Zastavme se, abychom 
v tichu zaslechli moudrost, která vychází z na-
šeho nitra...

Moudrost vidí očima srdce... Srdce nás 
vede k uvědomění, jakou Hojností a dary nás 
život a Příroda každým okamžikem bezpod-
mínečně zahrnují...

Darem je i těžká, bolestná životní zkuše-
nost, která nás upozorní, co ve svém životě 
změnit, pokud k ní přistupujeme vědomě...

A pak to přichází... Srdce se nám ote-
vře a my konečně uvidíme Bohatost svého 
života...

budovat v jarních měsících letošního roku.
„Celková kapacita farmy se navýšila 

na 132 000 kusů,“ prozradil ředitel divize ži-
vočišné výroby Lubomír Zdráhal ze společ-
nosti LUKROM, spol. s r. o. s tím, že se jedná 

o 2 stejné haly s celkovou kapacitou 74 888 
kusů. „Každá hala má vnitřní rozměry 
74 × 25,3 metru, mezi nimi je velín, kde je 
umístěno veškeré ovládání ventilace, kr-
mení, vody, světla, vážení zásobníků krm-
ných směsí a průběžného vážení brojlerů. 

nový výrobní prostor a chladírna. Novinkou 
je i balička či automatická váha. „Investi-
ce do výrobních prostor a zařízení jsou 

navázány na plány pro další období, 
díky kterým bychom chtěli v příštím roce 
zvýšit naše výrobní kapacity v rámci 

Uvědomíme si, že Lesům vděčíme za 
svůj dech a vodu, za udržování veškerého ži-
vota na Zemi, za jejich krásu a útočiště, které 

poskytují nám lidem a všem živým 
tvorům... Lesy nám po milió-

ny let „připravují“ půdu, 
abychom na ní hos-

podařili, s láskou 
se o ni starali, 
abychom sklidili 
kvalitní a zdravou 
úrodu a sdíleli ji 
s ostatními...
LESY si opravdu 
zaslouží mnoho 

díků!

Poděkování Zemi, bez které bychom stě-
ží něco vypěstovali... ochraňujme ji vědomým 
rozhodováním, bohulibými činy, každý ze 
svého místa... v souladu s Přírodními zákony.
ZEMĚ si opravdu zaslouží mnoho díků!

Ohromnou radostí nás naplňuje Sluneční 
svit. Slunce řídí veškeré biologické procesy 
na Zemi, zahřívá nás, uzdravuje a pomáhá 
růst květinám a stromům a obilí...
SLUNCE si opravdu zaslouží mnoho díků!

Vše je řízeno mikropočítačem AGE-VENT 
200,“ doplnil. 

K vytápění stájí slouží odpadní teplo 
z BPS a jako záloha k přitápění jsou v halách 
topidla na propan. Při vysokých teplotách je 
využívána tzv. tunelová ventilace, kdy do-
chází k otevření speciálních klapek a zapnutí 
ventilátorů na max. výkon, což vede k rychlé-
mu proudění vzduchu, čímž se kuřata ochla-
zují. Povinností je náhradní zdroj elektřiny.

„Nové stáje nahrazují nevyhovující pro-
vozy s malou koncentrací brojlerů, nízkou 
užitkovostí, produktivitou práce a WELFA-
RE zvířat. V rámci společnosti LUKROM, 
spol. s r. o. je tato investice nezbytná, po-
kud se má docílit lepších chovatelských 
a ekonomických výsledků,“ zdůrazňuje Lu-
boš Zdráhal.

porcované drůbeže o 1 200 tun. Mimo to 
jsou v plánu i další investice jako napří-
klad pořízení automatické filetovačky na 
řízky, doplnění vážicí technologie a pře-
devším investice do změny sběru a pří-
jmu živé drůbeže,“ prozradil.

Ve výrobě se společnost Raciola snaží 
omezit produkci méně prodejných položek, 
což není vždy jednoduché. Jde především 
o balancování mezi chlazenými a mražený-
mi výrobky, které musí mít svoji obchodní 
návaznost. „Naši snahu o navýšení pro-
dejů chlazených výrobků krásně demon-
struje příklad chlazené slepice, kterou 
jsme loni obchodovali v množství 200 
tun a letos se prodeje podle očekávání 
vyšplhají až na 600 tun,“ dodává Martin 
Horáček s tím, že v rámci obchodu je nyní 
pro Raciolu prioritou upevnit nově vybudo-
vané pozice v obchodních řetězcích. „Díky 
již výše zmíněné stabilizaci obchodu nás 
jen ve velmi malé míře ovlivňují turbu-
lentní změny cen dovážených kuřat či 
kuřecích dílů. Příkladem této skutečnos-
ti může být cena dovozových kuřecích 
řízků, kdy se pohybujeme v poklesu 40 % 
ceny v období leden – říjen,“ vysvětluje.

Zaplavuje nás vděčnost, že nás Příroda 
znova a znova neopouští a v pravou chvíli 
nám pošle Vodu... Abychom moudře pope-
čovali o všechna ta pole a políčka, louky 
a zahrady a v pravý čas sklidili úrodu... Voda 
je život...
VODA si opravdu zaslouží mnoho díků!

A tak bychom mohli pokračovat done-
konečna, přes každý keř a kvítek, každý 
kámen, zvířata a všechno živé až po člo-
věka a děkovat, že svým přirozeným pro-
jevením – svojí službou Celku – SPOLEČ-
NĚ S PŘÍRODOU – napomáháme vytvářet 
a znovuobnovovat všechnu tu rozmanitost, 
hojnost a rovnováhu, jež tvoří život na Zemi 
a ve Vesmíru.

Nic z toho není samozřejmé... je milióny 
důvodů, zač životu stále děkovat...

Děkuji nám všem za odvahu uprostřed 
toho všeho obstát s úctou a láskou k sobě 
a s čistými záměry laděnými na moudré zá-
kony Přírody a Univerza, jejichž jsme nedíl-
nou součástí.

Děkuji za nekonečnou vděčnost, lásku 
a úctu, jež vědomě, skrze své dílo, životu 
dennodenně projevujeme.

Mnoho díků vám všem, srdečně...

  Věra Červenková

Největší investice letošního roku? Rozšíření stáje na výkrm brojlerů

Raciola představila nového šéfa a nastavení nových výrobních procesů 

132
Celková kapacita farmy 
se po výstavbě nových 
hal navýšila až na 
132 000 kusů brojlerů. 

► EDITORIAL

MEZINÁRODNÍ 
VELETRH 
ZEMĚDĚLSKÉ 
TECHNIKY

31. 3. – 4. 4. 2020
Výstaviště Brno

DNY OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ V KROMĚŘÍŽI

Přehlídka nejzvučnějších 
značek zemědělské techniky 

na našem středisku.
Květen 2020

„Uvědomujeme si sílu správně 
fungujícího týmu, který se podle 
mě prokazuje především dobrou 

komunikací, vzájemným respektem 
a osobní zodpovědností.“

Martin Horáček
nový ředitel RACIOLA Uherský Brod, s.r.o.
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LÍPA | Divize	výroby	krmných	směsí	v	Lípě,	
která	od	 loňského	roku	převzala	středis-
ko	komodit,	si	v	letošním	roce	dala	velkou	
výzvu:	modernizaci	sila	a	sušárny,	proto-
že	přijaté	obiloviny	na	středisko	jsou	důle-
žitým	faktorem	při	výrobě	krmiv.	Tvoří	při-
bližně	60	%	surovin,	ze	kterých	se	vyrábí	
krmné	směsi.

Projekt renovace, pro který se středisko 
Výroby krmných směsí v Lípě rozhodlo, není 
přitom úplně jednoduchý. Důvod? Silo je totiž 
v provozu nepřetržitě celoročně. Do práce se 
pustil vedoucí VKS v Lípě Martin Coufalík se 
svým týmem, a to pod dozorem ředitelky divi-
ze Martiny Nejedlé.

„Nechal jsem se inspirovat dodavateli, 
kteří mně umožnili prohlídky nejrůznějších 
sil tady u nás v České republice. Měl jsem 
tak možnost vidět vše v praxi. Samozřejmě 
výhodou byla i setkání se specialisty, kteří 
s nejmodernější technologií přímo pracují 

TLUMAČOV | Strojaři	společnosti	LUKROM	
mají	za	sebou	v	letošním	roce	hned	něko-
lik	významných	zemědělských	akcí,	které	
rozhodně	stály	za	návštěvu.	Sérii	přehlídek	
odstartoval	červencový	POLNÍ	DEN	ŠARA-
TICE	v	prostorách	zemědělského	podniku	
ZEV	ŠARATICE,	a.	s.	Právě	touto	akcí	jsme	
se	 po	 letech	 opět	 vrátili	 k	 tradici	 polních	
dnů,	 která	 byla	 v	 minulosti	 v	 LUKROMU	
zvykem.	 Společně	 s	 podniky	 SAATEN	

a podělili se s námi o vlastní zkušenosti. 
Nejlepší je totiž nevymýšlet již vymyšlené. 
Sil je tady v republice spousta a jsou stej-
ná,“ vysvětluje Martin Coufalík.

Pořízení švýcarské předčističky Bűhler
Koncept celého projektu byl rozdělen 

na dvě etapy: první etapa se týká částečné 
rekonstrukce obilného sila a celkové rekon-
strukce příjmu surovin do sušárny. Na té byla 
v minulých letech opravena pouze část, ve 
které se suroviny suší, avšak práce se netý-
kaly výdejové a příjmové části.

„Stávající dopravníky jsme opravili 
a zároveň k nim připravili novou předčis-
tičku. Přijímané suroviny navezené po 
žních se tak zbaví nečistot, nežádoucích 
příměsí, a suší se tak jen zrno. Vede to 
samozřejmě k úspoře energií. Pro tyto 
účely jsme poptali švýcarskou předčistič-
ku Bűhler, která by v tomto směru měla 

–	UION	CZ	s.	r.	o.	a	Rapool	CZ	s.	r.	o.	 jsme	
zorganizovali	a	předvedli	kompletní	portfo-
lio	postřikovačů	HORSCH	LEEB	a	traktorů	
Fastrac	JCB.	Hlavní	novinkou	byl	postřiko-
vač	LEEB	4	AX,	který	jsme	letos	uvedli	na	
český	trh.

Vlastní polní den pak následoval ve stí-
nu německé značky HORSCH, které jsme 
v průběhu září „vystrojili“ DEN SECÍ TECH-
NIKY HORSCH na polích v Tlumačově naší 

sloužit. Příjem na sušárnu jsme techno-
logicky upravili tak, že nebude sloužit jen 
jako příjem do sušárny, ale i jako příjem 
rovnou do sila. Takže ji budeme schopni 
využít celoročně a zvýší se nám tak příjmo-
vá kapacita,“ prozradil detaily rekonstrukce 
sušárny v Lípě Martin Coufalík.

V obilném sile se musela opravit komplet-
ně aspirace v jedenáctém patře, ve kterém se 
naskladňují suroviny do buněk a je tam vyso-
ká prašnost.

„Aspirace, která tam byla, byla pů-
vodní a nebyla již funkční. Takže v první 
části byla rekonstrukce aspirace, ve dru-
hé samotné dopravníky. Cílem bylo, aby 
silo bylo nějakým způsobem multifunkční; 
aby zároveň mohlo přijímat, čistit suroviny 
a vydávat. Tohle v současném technickém 
stavu nebylo umožněno. K původním do-
pravníkům také přibyly nové,“ popsal veš-
keré činnosti Martin Coufalík.

Automatizace celého sila
V letošním roce byla dokončena realizace 

dopravníků v jedenáctém patře. Zároveň také 
dochází k automatizaci celého sila, jelikož do-
teď bylo ovládáno ještě panelem a knoflíky. 
„Vše bylo ovládáno manuálně, samotná 
automatizace může přispět k usnadnění 
ovládání technologie, přehledu množství su-
rovin a jejich teplot v buňkách,“ vysvětluje.

Ve druhé etapě, která se uskuteční přibliž-
ně v lednu 2020, se nainstaluje do sila zbývající 
část – další předčistička, aspirace čističky, vý-
klopná váha a dopravníky dole v suterénu. „Do 
sila přes hlavní koš tak budeme schopni 
přijímat zboží ve výkonu sto tun za hodinu 
s tím, že se bude rovnou čistit. Po dokon-
čení druhé etapy budeme již schopni do 
sila přijímat zboží ze 3 košů a toto zboží 
bude hned při příjmu předčištěno. Povede 
to k velké úspoře časové a energetické, 
jelikož odpadne velká část nutné mani-
pulace se zbožím, jako tomu bylo dotedˇ. 
Pokud bude potřeba zboží ještě dočistit, 
tak v sile zůstává původní čistička,“ dopl-
ňuje mladý muž s tím, že probíhající práce 
mají za cíl zefektivnit proces pro samotnou 
výrobu tak, aby zaměstnanci byli schopni 
realizovat více operací na sile zároveň.

společnosti LUKROM plus. Představili jsme 
zde její kompletní portfolio na zakládání po-
rostů a součástí prezentace byla také před-
náška spolumajitele a šéfa vývoje společ-
nosti HORSCH Maschinen GmbH pana 
Philippa HORSCHE.

Vlastní projekt nemohl chybět ani ang-
lické značce JCB, se kterou jsme na konci 
září v prostorách střediska Valašské Meziříčí 
oslavili již 5leté výročí úspěšné spolupráce. 

Na akci „JCB DEN“ jsme mimo předve-
dení kompletního portfolia značky JCB 
uvedli na český trh zcela novou generaci 
teleskopických manipulátorů.

Tradici polních dnů plánujeme zachovat 
i do dalšího roku a setkat se můžeme také 
na plánovaných Dnech otevřených dveří na 
středisku v Kroměříži, které se uskuteční 
v květnu 2020.

Modernizace sila v Lípě: inspiraci jsme hledali po celé republice

Návrat k tradici polních dnů. Strojaři uvedli na trh několik novinek 

Kvalitní krmivo? Ano! Díky 
investici do technologie výroby

LÍPA | Tak jak se nezadržitelně vy-
víjí genetika zvířat, technologie stájí 
pro výkrm, tak se kladou ruku v ruce 
větší nároky na kvalitu krmiv. Proto se 
LUKROM snaží nestát opodál a inves-
tuje do vlastních technologií výroby. 
S potěšením tak můžeme hrdě prohlá-
sit, že se nám to daří. Ve spolupráci 
s podniky BIOFERM CZ spol. s r. o. 
a Huvepharma NV se nám totiž poda-
řilo dotáhnout do finále projekt nové 
nástřikové linky enzymů na středisku 
výroby krmných směsí v Lípě.

Samotnou instalaci zařízení pro-
vedla španělská společnost Mangra 
S. A., která patří ke špičce ve vývoji 
a instalacích nástřikových zařízení 
v celosvětovém měřítku.

A jak vůbec taková nástřiková 
linka funguje? Huvepharma vyvinula 
alternativní a unikátní koncept s ná-
zvem HUVEMATIC. V tomto konceptu 
se bezprostředně před granulací krmi-
va připraví ve speciálním zařízení (tím 
je stroj HUVEMATIC) malé množství 
vysoce koncentrované instantní fytázy 
a NSP enzymu. „Koncept Huvema-
tic tak umožňuje připravit si tekuté 
enzymy v jakékoliv požadované 
koncentraci těsně před aplikací do 
krmiva a zabránit tak ztrátě aktivi-
ty enzymů při skladování,“ přiblížil 
vedoucí střediska VKS v Lípě Martin 
Coufalík s tím, že srdcem celé nástři-
kové linky je právě onen zmíněný stroj 
HUVEMATIC, který je rozdělen na dvě 
poloviny. „Jedna polovina předchys-
tává 6-fytázu OptiPhos X WSP a dru-
há polovina NSP enzym Hostazym X 
WSP. Tyto dva produkty jsou nám 
dodávány v podobě mikrogranu-
látu, který je navážen, rozpuštěn 
a zamíchán ve vodě,“ doplnil a do-
dal, že takto připravené enzymy v teku-
té podobě jsou již nachystány k nastřík-
nutí na hotové granule a sypké směsi.

► KRÁTCE
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Sečteno a podtrženo. Letošní rok 2019 
hodnotí Ondřej ČERVENKA jako ekonomic-
ky úspěšný. Finanční ředitel LUKROMU vidí 
diverzifikaci celé skupiny jako hlavní důvod, 
proč jsou výsledky v posledních letech vel-
mi dobré. Jedná se o rozrůzňování, strategii 
podnikání, která se snaží snižovat rizika tím, 
že se nespoléhá na jediný produkt, nýbrž 
rozděluje své aktivity do různých oblastí, svá 
aktiva do různých firem, měn apod. „Právě 
tento pojem bych v letošním roce vyzdvi-
hl více než kdy jindy. Byla to právě tato 
pro náš holding tak typická různorodost 
zemědělských činností, díky níž můžeme 
hodnotit rok 2019 jako ekonomicky úspěš-
ný,“ zdůvodnil šéf ekonomicko-právní divize 
Ondřej Červenka. 

„Jako dvě zásadně ekonomicky od-
lišné polarity roku 2019 bych vybral rost-
linnou a živočišnou vertikálu. Pro rost-
linnou vertikálu, kterou u nás prezentuje 
zejména výroba komodit v prvovýrobách, 
divize agrochemie a divize zemědělských 
komodit, byl rok 2019 rokem značně složi-
tým. Hlavními důvody byl nepříznivý vývoj 
počasí, nebývalé rozmnožení hlodavců 
v některých oblastech nebo také nízké 
výkupní ceny,“ vysvětluje ředitel s tím, že 
výnosy v našich podnicích prvovýroby hod-
notíme většinou jako průměrné, v některých 
případech spíše podprůměrné. „Kvůli výno-
sům a poměrně nízkým výkupním cenám 
u rostlinných komodit počítáme s výpad-
kem v tržbách v řádech desítek milionů 
korun. Jedinou světlou výjimkou byla v le-
tošní sklizni kukuřice, u které jsme zazna-
menali mnohdy rekordní výnosy, ty ovšem 
výpadky v ostatních komoditách nenahra-
dí,“ doplnil Ondřej Červenka.

Taktéž v divizi agrochemie se počí-
tá s propadem tržeb, který je ovšem zčásti 

plánovaný z důvodů přesunu nákupů přímo 
na vlastní prvovýroby LUKROMU. Z části je 
pak zaviněn vývojem počasí nebo z důvodu 
nižších nákupů produktů na ošetření porostů 
u některých našich partnerů. 

Divize zemědělských komodit se v první 
polovině roku potýkala především s dokupem 
komodit za vysoké výkupní ceny, tak aby byla 
zajištěna výroba krmných směsí a aby byly 
naplněny již dříve zasmluvněné kontrakty, to 

vše se projevilo negativně v ekonomických 
výsledcích divize.

Živočišnou vertikálu můžeme oproti tomu 
letos hodnotit spíše pozitivně. Vepřové maso 
se vyšplhalo před polovinou roku na hodnoty 

přes 36 Kč v živém. Výroba krmných směsí 
přesáhne bezpečně 100 tisíc tun. Cena mlé-
ka se drží od začátku roku na velmi solidních 
úrovních a k tomu již zmíněné vynikající vý-
sledky při sklizni kukuřice. „Drůbež vykazuje 

lepší naturální výsledky v konverzi přede-
vším díky pokračující modernizaci našich 
drůbežích hal, letos jsme vybudovali dal-
ší haly s jednorázovým zástavem 70 tisíc 
kusů brojlerů. A stejně tak i pro společ-
nost RACIOLU Uherský Brod bude letošek 
dobrým rokem díky řadě organizačních 
změn i pokračující technologické moder-
nizaci,“ uvedl finanční ředitel.

Třetí pomyslnou opěrnou nohu tvoří v na-
šem holdingu divize prodeje zemědělské 
techniky. Již v tuto chvíli víme, že tržby divi-
ze se opět vyšplhají přes hranici 1 mld. Kč, 
což bude teprve potřetí v historii. Klíčovými 
projekty této divize nadále zůstávají projekty 
JCB, Horsch, John Deere, středisko mecha-
nizace živočišné výroby a středisko pneuser-
visu. „Historických prodejů dosáhne letos 
bezesporu projekt Horsch, jehož tržby 
byly letos významně podpořeny prodejem 
postřikovačů Horsch Leeb. Podobně je 
na tom i projekt JCB, kde se tržby přiblíží 
a možná i překročí loňský rekordní rok,“ 
sdělil Ondřej Červenka a nezapomněl vy-
píchnout také rekordní prodej náhradních dílů 
John Deere, kterého LUKROM letos dosáhl 
v dnes již 25leté historii prodeje této značky.

V souvislosti s projektem John Deere, 
došlo v letošním roce k několika důležitým 
změnám, které však nebudou mít zásadní 
vliv na další pokračování distribuce strojů 
a ND (náhradních dílů). „Stali jsme se ne-
závislými prodejci, což nám otvírá nové 
výzvy a cesty. Nadále pokračujeme v pro-
deji jak zemědělské techniky John Deere 
tak i náhradních dílů této značky. Cent-
rálou zůstává naše středisko v Kroměříži, 
ve kterém vás opět rádi přivítáme na tra-
diční akci Dny otevřených dveří plánova-
né na květen příštího roku,“ doplnil Ondřej 
Červenka.

ONDŘEJ ČERVENKA: Díky diverzifikaci skupiny jsou ekonomické výsledky stabilní

Významné události LUKROMU 2019:

ZLÍNSKÝ FOTBAL 
OSLAVIL LETOS 100 LET 
ZLÍN | Fotbalový klub FC FASTAV 
Zlín, který spadá do zemědělského 
holdingu LUKROM, oslavil v letoš-
ním roce sto let své existence. 

Již devatenáct let je LUKROM hr-
dým sponzorem v současné době prvo-
ligového celku a majiteli klubu Zdeňku 
Červenkovi dělá stále radost i po ekono-
mické stránce. „Vždy jsem dbal, aby-
chom měli vyrovnaný rozpočet. Když 
jsem do klubu vstoupil, měl základní 
kapitál čtyři miliony korun, teď má 
šedesát. Za dvacet let prošla klubem 
zhruba jedna miliarda korun. Průměr-
ně vychází, že jsme dvacet procent 
ročního rozpočtu naplnili díky prode-
ji hráčů. Za poslední daňové období 
byl klub díky účasti v Evropské lize 
velmi profitabilní,“ dodává Zdeněk 
Červenka s tím, že fotbal dnes a před 
sto lety jsou dva různé světy.

„Tehdy nadšená parta hrála po 
práci a pro pobavení, kdežto v sou-
časnosti je fotbal novodobé nábo-
ženství, světový fenomén,“ prohlásil 
generální ředitel. „Náboženství lidi 
rozdělovalo, ale fotbal je spojuje. Hra-
je se na každém kontinentu, v každém 
městě, na každé vesnici,“ připomíná.

Z lidové zábavy a fokloru se postup-
ně stal byznys. „Na vesnicích se lidé 
fotbalem pouze baví, ale světové vel-
kokluby fungují jako obrovské firmy, 
přes které protéká neuvěřitelné množ-
ství peněz. Dneska se kupují hráči za 
miliardy, což bylo před dvaceti lety 
nepředstavitelné,“ pravil Zdeněk Čer-
venka, který patřil mezi TOP 30 nejvý-
znamnějších osobností, jež byly v dubnu 
při slavnostním galavečeru v Městském 
divadle Zlín oceněny za přínos a dlouho-
letou práci zlínskému fotbalu. 

LEDEN
1. 1. 2019 fúze společnosti 

LUKROM milk s.r.o.  
do mateřské společnosti 

LUKROM spol. s r. o.

ÚNOR
Nákup krále silážních  

jam – společnost 
Agroječmínek s.r.o.  
pořizuje kloubový 

nakladač JCB 435S.

BŘEZEN
Tradiční podniková  

akce Den otevřených  
dveří v Kroměříži.

DUBEN
30. 4. 2019 – fúze 

společnosti Agrovit  
– Kratina a. s.  
do společnosti  

LUKROM plus s.r.o.

KVĚTEN
Polní den  

v Hrotovicích,
účast na NVHZ  

v Brně.

ČERVEN
Návrat k tradici polních 

dnů LUKROMU 
odstartovala akce 

v Šaraticích.

ČERVENEC
Dokončení výstavby  

nových hal pro drůbež  
v Tozosu s jednorázovým 

zástavem  
70 tis. ks kuřat.

SRPEN
Dokončení investic  
na sile a sušárně  
komodit v Lípě.

Tradiční firemní  
LUKROM Farm day  
na středisku v Lípě.

ZÁŘÍ
Den secí techniky  

Horsch v Tlumačově.

JCB den ve  
Val. Meziříčí;  

představení nové 
generace teleskopických 

manipulátorů JCB.

ŘÍJEN
Nová nástřiková linka  

enzymů na VKS v Lípě.

Dokončena modernizace 
strojovny chlazení  

a mražení  
a racionalizace procesů  

v oblasti expedice 
výrobků.

LISTOPAD
Návštěva mezinárodní 
zemědělské výstavy 

Agritechnica  
v Hannoveru.

PROSINEC
Setkání obchodních  

partnerů divize  
agrochemie  

v Pozlovicích.
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JAN KOŘENEK: Moje začátky v LUKROMU? Jedna velká road movie
LÍPA	 |	 Těžko	 byste	 v	 holdingu	 hledali	
většího	 Valacha,	 hudebníka	 a	 sportov-
ce	 dohromady.	 Ředitel	 divize	 agroche-
mie	JAN	KOŘENEK	 je	nedílnou	součástí	
lukromácké	 rodiny	 již	celých	dvaadvacet	
let.	Co	všechno	jeho	práce	obnáší,	na	co	
je	za	ty	roky	nejvíce	pyšný	a	jak	nakládá	
s	volným	časem,	když	zrovna	nepracuje?	
Nejen	o	tom	je	následující	rozhovor.

Pane Kořenku, jaká byla vaše cesta do 
LUKROMU, vzpomenete si ještě na vaše 
začátky?

Ve společnosti LUKROM a konkrétně 
na divizi agrochemie pracuji od března roku 
1997. Do té doby jsem po návratu z vojenské 
služby na podzim 1984 pracoval v JZD, ná-
sledně v ZOD Ploština se sídlem v Loučce 
jako agronom, vedoucí střediska krmivářství 
a od roku 1991 jako místopředseda. Mezi 

první výrazné události, které mám spojené 
s LUKROMem, patří řešení požáru výkrmny 
brojlerů na družstevní farmě v Haluzicích.

Co se tam stalo?
V nočních hodinách tam v bývalém kraví-

ně, adaptovaném na výkrm brojlerů a pronaja-
tém firmě LUKROM, vypukl požár. Jeho vlivem 
došlo k úhynu několika tisíc kuřat. Celou zále-
žitost tehdy řešil bývalý společník Ing. David. 
Překvapilo mě, jak racionálně k tomu tehdy při-
stupoval – jednoduše nechal přistavit kontejne-
ry, naorganizoval lidi, objekt se vyčistil, hasiči 
a policie vyšetřovali, provedla se oprava budo-
vy, hlavně střechy, uhradila se škoda – a jelo se 
dál. Tehdy jsem se s Ing. Davidem poprvé svezl 
jeho firemním autem HONDOU ACORD. Další 
vzpomínku mám na kratičký rozhovor s majite-
lem Ing. Zdeňkem Červenkou.

Kdy a kde jste se potkali?
Bylo to někdy v roce 1995 – 96 na sekre-

tariátu družstva v Loučce. Ptal jsem se ho, 
co vlastně název firmy LUKROM znamená. 
Dozvěděl jsem se, že to může být třeba LUha-
čovice-KROMěříž (počáteční slabiky bydliště 
tehdejších dvou majitelů) nebo také LUKRa-
tivní KOModity. Často jsem si na tuto odpověď 
vzpomněl, když se obtížně řešil nákup od ze-
mědělců či prodej komodity se zápornou marží!

Co vaše práce v divizi agrochemie obnáší?
V prvních letech působení ve společnosti 

LUKROM pro mě bylo spoustu věcí nových. 
Do té doby jsem pracoval v zemědělské pr-
vovýrobě, byl jsem často na poli, v terénu, 
v osobním kontaktu s traktoristy i lidmi, kteří 
v zemědělství těžce fyzicky pracovali. Proto-
že jsem nastoupil do obchodní divize, většinu 
záležitostí jsem řešil pouze telefonicky, bez 
přímého osobního kontaktu. Proto jsem byl 
rád, když jsem mohl občas vyrazit na pole, 
třeba kvůli diagnostice dusíkatého hnojení 

metodou N-testeru firmy Yara Agri. V posled-
ních letech se však na pole dostanu opět 
spíše sporadicky, většinou pouze na demon-
strační agrochemické nebo odrůdové pokusy 
našich obchodních partnerů.

V LUKROMU působíte již řadu let – když 
se za svou prací ohlédnete, je něco, na co 
jste nejvíce hrdý?

Objektivní hodnocení mého působe-
ní na divizi agrochemie není moje záleži-
tost. Za velmi důležité považuji férový vztah 
s obchodními partnery, zodpovědný přístup 
k představám majitele společnosti, ale záro-
veň také k atmosféře a pracovním podmín-
kám spolupracovníků na divizi agrochemie.

A nějaký konkrétní projekt?
Za dobu působení na pozici vedoucího 

agrochemiků považuji za nejvýznamnější po-

čin rekonstrukci zchátralého skladu hnojiv na 
farmě v Boršicích na moderní sklad agroche-
mikálií v roce 2008. Tato investice nám umož-
nila zkvalitnit naše služby pro spolupracující 
zemědělce v prodejním regionu s nejintenziv-
nější rostlinnou výrobou při dodržování všech 
legislativních požadavků na skladování a ma-
nipulaci s přípravky na ochranu rostlin.

Co všechno by měl podle vás mít správný 
agrochemik? 

Divize agrochemie je z hlediska počtu 
zaměstnanců jedna z nejmenších firemních 
jednotek společnosti LUKROM. Počet jejích 
členů nikdy nepřekročil 20 osob, v součas-
né době divize zaměstnává včetně účetní 
12 pracovníků v trvalém pracovním poměru. 
Všichni vedoucí pracovníci divize na prodej-
ních střediscích i v centrálním skladu mají od-
borné zemědělské vzdělání a většina z nich 
i praxi v zemědělské prvovýrobě. Samozřej-
mostí je pravidelné obnovování „profesní od-
borné způsobilosti“ 3. stupně, průkazů ADR, 
oprávnění k obsluze manipulačních vozíků... 
Každý z nás má poměrně přesně vymezený 
okruh pracovních úkolů a povinností a tím 
i snadno kontrolovatelné výsledky práce.

Prozraďte, jací jsou vaši zákazníci?
Vedoucí středisek mají stabilní portfolio 

zákazníků. S velkou většinou vedoucích pra-
covníků, a hlavně agronomů, je pojí kromě 
dlouhodobé obchodní a odborné spoluprá-
ce i dobré osobní vztahy. Na tomto základě 
a dobré komunikaci při přípravě a průběhu 
vegetační sezóny také stavíme naši činnost. 
Obdobným způsobem se snažíme spolupra-
covat i s regionálními zástupci dodavatel-
ských firem. Zároveň si velmi cením fungová-
ní kolektivu jako celku, ochoty spolupracovat 
a také občas zaskočit za kolegu, který čerpá 
dovolenou, je nemocný nebo prostě pro velký 
sezónní nápor některé věci fyzicky nestíhá.

Máte ve svém „repertoáru“ nějakého oprav-
du zajímavého zákazníka?

K raritním obchodům divize agroche-
mie patřila určitě dodávka herbicidu BASTA 
a GARLON pro Krajské ředitelství Policie 
ČR Zlínského kraje. Po výbuších munice ve 
skladech ve Vrběticích jsme se s Tomášem 
Trčálkem, pracovníky ÚKZÚZ Brno a poli-
cejními pyrotechniky zúčastnili schůzky, 
kde se řešil způsob odstranění nežádoucí 
vegetace kolem center výbuchů. Bylo nut-
né zasažený terén „vyčistit“ tak, aby bylo 
možné zahájit vyšetřovací a sanační práce. 
Aplikaci herbicidů prováděli po absolvová-
ní školení a získání odborné způsobilosti 
1. stupně policejní pyrotechnici v pyrotech-
nických oblecích, obuvi a v příslušných 
ochranných pomůckách. Upřímně – museli 
si to tehdy ti chlapi v teplých jarních a let-
ních měsících „užít“.

Je něco, čeho si v LUKROMU považujete?
Počáteční měsíce práce v LUKROMu mi 

díky neznalosti řady věcí a vztahů připadaly 
jako divoká „road movie“ nebo řečeno lidově 
jak jízda „cigánskéj búdy z kopca“. Zhruba do 
žní se dělalo vše pro maximalizaci prodejů 
a tržeb a následně od srpna do konce roku se 
tzv. „honily pohledávky“. Vždy jsem ale oce-
ňoval u ředitele tak velké společnosti, že se 
nesnaží vedoucí pracovníky řídit příliš direk-
tivně. Dával a dává se velký prostor zaměst-
nancům firmy k hledání vlastních způsobů 
řešení pracovních úkolů. Z druhé strany se 
předpokládá slušnost, zodpovědnost, samo-
statnost a loajalita pracovníků firmy vůči za-
městnavateli. Vzpomínám si, že můj dědeček 
nás také povzbuzoval a chválil podobným 
způsobem. Často jsem slýchával: „...no, náš 
Janek, ten gdyž chce, tož udělá, umí to a to 
...!“. No a tak to i zůstalo. Občas se mně chce, 
občas se mně i nechtělo, ale musel jsem!

Co děláte rád ve volném čase?
Jak říká stará moudrost: „Nejen prací 

a chlebem živ jest člověk.“ Volný čas věnuji 
spolu s manželkou a dětmi práci na zahradě, 
kolem domu, popř. rekreačnímu sportování 
všeho druhu. Společné chvíle trávíme při turis- 
tice, sjezdovém i běžeckém lyžování, běhání 
a jízdě na horském kole. Zúčastňujeme se 
pravidelně již několik let amatérského triatlo-
nu v rámci série závodů „VALACHY TOUR“.

Máte velmi rozvětvenou rodinu, scházíte 
se často?

Díky tomu, že je nás hodně, máme stá-
le důvod se scházet a oslavovat – jmeniny či 
narozeniny dětí, sourozenců, jejich životních 
partnerů. Máme velké štěstí, že přes všechny 
nástrahy nynějšího světa udržujeme i v širší 
rodině velmi dobré vztahy a pohodu. Ke kaž- 
doročním vrcholům patří společné setkání 
sourozenců v první polovině září v rodném 

domě ve Vysokém Poli na tzv. Vysockých 
hodech.

Jak trávíte Vánoce? Dodržujete s rodinou 
nějaké tradice?

Vánoce od dětství prožíváme jako svátky 
křesťanské, rodinné, samozřejmě včetně lido-
vých zvyků a koled, které se s tímto ročním 
obdobím spojují. Štědrý den a večer mají svůj 
pevný a po desetiletí neměnný průběh. Každý 
z nás s manželkou jsme si přinesli do naší ro-
diny to, co se nám líbilo a věřím, že zase něco 
z našich rodinných vánočních tradic bude po 
desetiletí pokračovat v rodinách našich dětí.

Ví se o vás, že jste milovník cimbálové 
muziky...

Společně s manželkou stále navštěvuje-
me besedy u cimbálu VS Kašava a také va-
lašské bály ve Vizovicích. Já dokonce v pří-
padě potřeby občas naskočím i do nácviku 
a vystoupení starých členů KAŠAVY, tzv. „old 
stars“. Také se více než 25 let zapojujeme do 
nácviku vánočních a velikonočních zpěvů vi-
zovického kostelního sboru.

Vy sám hrajete na nějaký nástroj?
S manželkou Zdeňkou, pokud byly naše 

dcery menší, jsme si doma velmi často zpívali 
při kytaře. Z oblíbených zpěvníků „Já písnič-
ka“ jsme dokázali klidně i hodinu zpívat de-
sítky jednoduchých písniček. Všechny dcery 
absolvovaly 2 cykly ZUŠ ve hře na klavír, 
a tak pak už moje amatérská hra na kytaru 
bledla před jejich uměním.

JAN	KOŘENEK

•   Narodil se v prosinci 1960 ve Slavičí-
ně u Zlína do velké rodiny, byl šestý 
z osmi dětí (3 cérky a 5 ogarů) a vy-
růstal v domě svých prarodičů – sou-
kromě hospodařících zemědělců až do 
podzimu 1973.

•   Normální každodenní součástí života 
byla práce na hospodářství – ve chlé-
vě, na poli, v lese, ve stodole, na dvoře 
podle fyzických možností každého čle-
na domácnosti. Tímto způsobem při-
rozenou cestou získával „fyzičku“, ale 
také po vzoru rodičů, prarodičů a sou-
rozenců i vztah k práci, zodpovědnos 
za společné dílo a také přirozenou děl-
bu úkolů.

•   Navštěvoval ZŠ Vysoké Pole 1966 – 1971 
a ZŠ Újezd u Val. Klobouk 1971 – 1975. 
Střední školu absolvoval na Zeměděl-
ské technické škole ve Starém Městě, 
obor pěstitelství (1975 – 1979), poté ve 
studiu pokračoval na Vysoká škola ze-
mědělská Brno, Fakulta agronomická, 
obor fytotechnika (1979 – 1983)

•   Významný vliv na jeho výchovu a život-
ní postoje měl křesťanský náboženský 
život nejbližších a celé široké rodiny 
i tehdejší vesnické prostředí. Ženatý 
je od září roku 1987, manželka Zdeňka 
a tři dcery Eliška, Pavla a Anna.

O RODNÉM KRAJI
„Mám rád valašské hory, přírodu a lidi, 
kteří v tomto krásném kraji žiji.“

O LUKROMU
„LUKRativní KOModity. Často jsem 
si na tuto odpověď vzpomněl, když 
se obtížně řešil nákup od zemědělců 
či prodej komodity se zápornou marží.“

O SVÉ RODINĚ
„Díky tomu, že je nás hodně, je stále 
důvod se scházet a oslavovat. 
Máme velké štěstí, že přes 
všechny nástrahy nynějšího světa 
udržujeme i v širší rodině velmi 
dobré vztahy a pohodu.“


