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HORSCH přichází  
s novou generací samochodných  
postřikovačů PT a tandemovým postřikovačem TD

JCB FASTRAC chce zacílit na nové 
zákazníky

Zdeněk Červenka ml.: divize MŽV  
má nového ředitele
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obor paradoxně spíše pozitivní vliv. Jednak 
se ukázalo, jak stabilním oborem zemědělství 
a potravinářství je, věřím, že si toto už dnes 
uvědomují nejen lidé z oboru, ale také široká 
veřejnost. Dalším pozitivem, které aktuálně 
pozorujeme v  našich výběrových řízeních, 
je zvýšený zájem o práci v našem sektoru, 

očekáváme, že tento trend bude v  nejbliž-
ších měsících pokračovat, především vzhle-
dem ke zvyšující se nezaměstnanosti. Krom 
jiného zapříčinila pandemie také snahu české 
vlády o zvýšení soběstačnosti, což se v reálu 
projevilo vypsáním mimořádného kola PRV 

Co se týče ekonomického výhledu na 
letošní rok, již nyní můžeme konstatovat, že 
to bude, i přes všechny složitosti, rok dobrý. 
Celkové výnosy komodit budou bez pochyby 
lepší než v  loňském roce, jedinou plodinou, 
která zůstane za očekáváním, je řepka, kde 
výnosy zůstanou pod průměrem předcho-
zích let. Ceny v živočišné produkci, přestože 
celkově o něco nižší než v loňském roce, jsou 
relativně stabilní. Prodeje strojů, technologií, 
chemie i  krmných směsí jsou na velmi sluš-
ných úrovních, v některých případech téměř 
kopírující předchozí velmi úspěšný rok. V  le-
tošním roce se zatím dobře daří také naší po-
rážce a výrobně drůbežích specialit – Raciole 
Uherský Brod s. r. o., která by měla udělat le-
tos, kromě velmi dobrých výrobků, také dobrý 
hospodářský výsledek.

(operace 4.1.1 Investice do zemědělských 
podniků a 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů), kdy bylo snad po-
prvé možno žádat o dotaci i bez platného sta-
vebního povolení. Ve skupině LUKROM jsme 
požádali celkem o 3 projekty, které byly před 
pár dny zařazeny do kategorie „Doporuče-

ných projektů“. Z dalších 
opatření, která mohla 
vypomoci spíše menším 
podnikům, můžu zmínit 
ještě třeba zrušení záloh 
na DPPO nebo odpuš-
tění platby sociálního 
pojištění pro podniky do 
50 zaměstnanců. 

Poslední velmi zají-
mavou a  důležitou změ-
nou, o které lze spíše jen 
filozofovat, zdali byla za-
příčiněna pandemií, byla 
změna počasí. Po několi-
ka předchozích na srážky 
velmi chudých letech bylo 
v  jarních i  letních měsí-
cích opět dostatek vláhy 
(někdy dokonce až moc). 

Jestli toto bylo způsobeno tím, že jsme několik 
měsíců neviděli na obloze jediné letadlo nebo 
že byly největší fabriky světa někdy i kompletně 
zastaveny, a přestaly tak vypouštět do ovzdu-
ší škodlivé látky, se můžeme pouze domnívat, 
avšak asi to každého z nás nutí k zamyšlení. 

„V LUKROMU jsme se vždy snažili 
brát krizi jako určitou příležitost, 

vezměme tedy tuto koronavirovou 
krizi jako příležitost k uvědomění.

Uvědomění, jak stabilním,  
perspektivním a zajímavým  
náš obor – obor zemědělství 

a potravinářství – je!“

Ondřej Červenka
finanční ředitel LUKROM spol. s r. o.

Doba koronavirová byla zkouška. Obor zemědělství prokázal odolnost a stabilitu
Nejdůležitější část zemědělského hospo-

dářského roku – sklizeň komodit – je čerstvě 
za námi a jedno je jisté, letošní žně, stejně tak 
jako i první půlrok kalendářního roku 2020, si 
každý z nás bude pamatovat až do konce ži-
vota. Někdo na něho bude vzpomínat jako na 
období veskrze negativní, jiní zase jako na ob-
dobí změn, tak rychlých a převratných, které 
stěží najdeme ve sci-fi filmech. 

Zcela zásadní vliv měla (a pravděpodobně 
ještě bude mít) „doba koronavirová“ taktéž na 
podnikovou sféru. Pro všechny firmy bez roz-
dílu bylo těchto pár měsíců velkou zkouškou, 
některé je prošly téměř bez povšimnutí, pro jiné 
mohly být i  likvidační. Tak či tak nám období 
pandemie ukázalo, jak (ne)stabilní jsou některé 
odvětí či firmy. Obor zemědělství a potravinář-
ství prokázal v tomto ohledu velikou odolnost 
a  troufám si tvrdit, že se nachází minimálně 
v tak dobré kondici jako před koronavirem. 

I díky tomu, že spadá zemědělství a po-
travinářství do kritické infrastruktury státu, 
prošly naše podniky tímto obdobím bez vět-
ších změn. Kromě práce z domova části na-
šich THP, případně pár jednotek kolegů na 
ošetřovném, jsme nezaznamenali žádné větší 
změny oproti normálu. Jediné větší organi-
zační změny nastaly kvůli nemožnosti pořá-
dat akce s větším počtem účastníků, ať už se 
jedná o zákaznické dny, DOD, Techagro, nebo 
mj. i fotbalové zápasy v případě našeho fotba-
lového klubu FC FASTAV Zlín, a. s.

Z mého pohledu měla pandemie na náš 

► EDITORIAL

Novinky v postřikové technice od němec-
ké společnosti Horsch pro letošní rok? 
V centru zájmu je nová generace samo-
chodných postřikovačů PT a  tandemový 
postřikovač TD. Velkou předností nové-
ho samojízdného postřikovače HORSCH 

Leeb PT jsou flexibilita a  maximální po-
hodlí s přesnou aplikací. Flexibilitu zajiš-
ťuje nabídka různých velikostí a  materi-
álů nádrží, pohon, ale také světlá výška. 
Zcela nové úrovně dosahuje komfort jízdy 
díky podvozku ComfortDrive. 

„Na novém postřikovači HORSCH LEEB 
PT byl změněn téměř každý šroubek. Je-
dinečný systém řízení ramen BoomCon-
trol ale zůstal. Nyní v  pracovních zábě-
rech až 42 m s rozdělením až na 42 sekcí.
Zcela nový je i  podvozek ComfortDrive 

s centrálním rámem a nezávisle hydro- 
pneumaticky odpruženými zavěšenými 
koly s  aktivní regulací úrovně. To přináší 
vynikající jízdní komfort nejenom na silnici, 
ale především na poli a ve svazích. Zákaz-
ník si může vybrat ze dvou různých verzí 
pohonu kol, které mají samozřejmě všech-
na technická vylepšení – jako je automa-
ticky plynulý pohon dle zatížení a kontrola 
trakce,“ přiblížil šéf projektu HORSCH Petr 
Kachník. 

Pro optimalizované rozložení hmotnosti 
byl zachován koncept přední kabiny. Kabi-
na je prostorná a s velmi dobrým výhledem. 
Při vývoji nové loketní opěrky ErgoControl byl 
kladen důraz na jednoduché, bezpečné a po-
hodlné ovládání všech funkcí postřikovače PT. 
Kabina splňuje podmínky zařazení do katego-
rie kabin třídy 4 a maximálně chrání obsluhu.

Stejně tak nový motor třídy 5 je šetrný 
k životnímu prostředí a odpovídá současným 
emisním standardům. Poskytuje 310 PS a per-
fektně se hodí do koncepce stroje Leeb PT.

Flexibilita a vliv potřeb zákazníků jsou pa-
trné i v nabídce objemů nádrží a jejich materi-
álů. K dispozici je 6 000litrová polyethylenová 
nádrž a 8 000litrová nerezová nádrž. Obě ver-
ze jsou vždy vybaveny kontinuálním vnitřním 
čištěním CCS Pro s  pohodlným ovládáním 
z kabiny a automatickým mycím programem.

„Vysoký výkon zajišťuje také odstředi-
vé čerpadlo z nerezové oceli s plnicí kapa-
citou 1 000 l za minutu. Se všemi těmito 
vlastnostmi a novou technologickou plat-
formou udává Leeb PT směr nové gene-
raci samochodných postřikovačů,“ doplnil 
Kachník.

► pokračování na straně 2

LUKROM se stal nezávislým prodejcem 
značky JOHN DEERE

► STRANA 3
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Pokročilejší technologie, vyšší provozní 
účinnost a  nová úroveň pohodlí. Loadall 
532-60 AGRI je novým přírůstkem do ro-
diny teleskopických manipulátorů JCB 
Loadall Series III. Jeho cílem je zejména 
odvětví chovu hospodářských zvířat.

Manipulátor nahrazuje předcházející 
stroje 526-56 AGRI Plus a 527-58 AGRI Plus 
(se standardní výškou kabiny). Nabízí vyšší 
zvedací výšku a dosah, ale zejména význam-
ně navýšenou zvedací kapacitu napříč celým 
zátěžovým diagramem, což umožnuje tomu-
to stroji snadně manipulovat s větším množ-
stvím materiálu.

Teleskopický manipulátor Loadall 532-60 
AGRI je vybaven novou kabinou Command 
Plus, která kombinuje prostornost, maximál-
ní viditelnost a  tiché prostředí. Manipulátor 
přináší přednosti z vyšších modelových řad 
do kategorie strojů s dosahem ramene 6 m. 
Model má potenciál zlepšit produktivitu na 
mléčných a  jiných farmách zabývajících se 
chovem hospodářských zvířat. 

Stroj je z výroby homologován podle ev-
ropské traktorové homologace T1A. 

„Společnost LUKROM požádala Mini-
sterstvo dopravy o národní schválení jako 

KORONAVIR V BAVORSKU  
VÝROBU NEZASTAVIL

Několik posledních měsíců se spíše než 
běžné denní situace všemi možnými způ-
soby skloňuje tematika COVID-19 napříč 
všemi odvětvími. Situace určitě není jed-
noduchá, dneska už se asi dá říct, že spíše 
z ekonomického hlediska bude dopad dale-
ko významnější. 

„S  lidským zdravím to snad za pomo-
ci přírody a  vědy zvládneme. Spoustu 
společností jak výrobních, tak i obchod-
ních řeší své provozy a  zajištění činnosti. 
Ve společnosti HORSCH Maschinen GmbH 
se situace s nemocí COVID-19 podařila za-
chytit hned na začátku, takže výrobní linky 

SPECÁLNÍ STROJ. Měly by tak být 2 vari-
anty technického průkazu: T1A nebo SS, 
z  čehož si můžete vybrat,“ prozradil šéf 
projektu JCB Petr Sedláček.

Adekvátní rozměry manipulátoru umož-
ňují manipulátoru pohybovat se v  zeměděl-
ských budovách a  kolem nich. Manipulátor 
ale dokáže zastat práci i při stohování a na-
kládání balíků. Tam, kde je obtížný přístup 
do budov, lze model Loadall 532-60 pořídit 
s 20palcovými pneumatikami, aby se výška 
stroje snížila na pouhých 2,40 m. Maximál-
ní nosnost 3 200 kg zvedne prostřednictvím 
dvoudílného teleskopického ramene až do 
výšky 6,20 m.

„JCB 532-60 AGRI má možnost výběru 
ze dvou rozměrů pneumatik. To umožňu-
je manipulátor vhodně určit pro konkrétní 
aplikací. Disky 24 palců nabízí maximální 
světlou výšku a nejvyšší rychlost 40 km / h. 
Disky 20 palců snižují celkovou výšku 
stroje na 2,4 m, čímž umožňují manipulá-
toru snadnější pohyb ve starších stájích,“ 
garantuje Sedláček. 

 Loadall 532-60 obsahuje stejné klíčové 
prvky a výbavu jako ostatní zemědělské ma-
nipulátory Loadall série III.

Manipulátor speciálně pro chovatele hospodářských 
zvířat, JCB Loadall 532-60 AGRI. Seznamte se

• maximální zvedací kapacita 3,2 tuny 
• maximální zvedací výška 6,2 m
• motor JCB EcoMAX 109 koní (81kW)
• 4rychlostní převodovka JCB Powershift 

– 40 km / h (v závislosti na pneumatikách) 
• plnohodnotný balíček „SMART  

HYDRAULICS“

• šířka stroje: 2,29 m 
• výška stroje:  

– 2,49 m (s pneumatikami 460 / 70 R24)  
– 2,4 m (s pneumatikami 380 / 75 R20) 

• Možnost rychloupínacích závěsů:  
Q-Fit, Tool carrier, Manitou, Pin & Cone 
(John Deere)

KLÍČOVÉ PRVKY

► pokračování z úvodní strany 

se nezastavily a společnost i přes náročné 
předpisy a významné počty infikovaných 
v  Bavorsku nezastavila výrobu ani na je-
den den. Samozřejmě se situace promítla 
v drobných opožděných termínech dodání 
způsobených hlavně zastavením subdo-
davatelských firem, ale montážní linky se 
nezastavily ani v jednom z výrobních závo-
dů,“ prozradil Petr Kachník. 

Společnost HORSCH zavedla 6 – 7den-
ní pracovní týden s  tím, že omezila počet 
zaměstnanců v  pracovních skupinách na 
montážních stanovištích, omezila veli-
kost pracovních kolektivů v  administrativ-
ní sféře a  celá firma přešla na třísměnný 
provoz. Díky těmto opatřením se podařilo 
udržet všechny zaměstnance v pracovním 

poměru a nezastavit výrobu strojů. „Dů-
ležitým faktorem a spíše morálním ges-
tem a podporou zaměstnanců bylo také 
zapojení se do výrobních činností i  sa-
motných kolegů z vrcholového manage-
mentu společnosti HORSCH vč. např. 
paní Cornelie HORSCH nebo všech spo-
lumajitelů z  rodiny HORSCH. Takového 
přístupu si velmi vážíme a  vypovídá to 
o charakteru této společnosti,“ pokraču-
je uznale Kachník.

NOVINKY ZNAČKY HORSCH?  
K VIDĚNÍ NA NAŠICH AKCÍCH

„S postřikovačem Leeb 12 TD vstupu-
je HORSCH na trh tažených postřikova-
čů s extrémně velkým objemem nádrže 
12 000 litrů a posunuje řady Leeb LT a GS 
do nové sféry. Tento tažený postřikovač je 
zajímavý pro velké farmy, farmy s velkou 
vzdáleností k  pozemkům nebo dokonce 
pro zemědělce, kteří kvůli svým plodinám 
potřebují vysoké aplikační dávky,“ prozra-
dil Petr Kachník. 

Podobně jako tomu je u  již zavedených 
postřikovačů Leeb, může být i  model TD 
četně vybaven. Například varianta CCS Pro 
má moderní elektroniku na sací a  tlakové 
straně. Tento systém se etabloval téměř 
jako nejvyšší standard kvality čištění strojů 
na ochranu rostlin.

Tandemová náprava přináší inteligentní 
řešení pro podporu rozložení zátěže. Protože 
jsou obě nápravy navíc řiditelné, tak i sledo-
vání stopy traktoru je tímto zajištěno.

Pracovní záběry nové postřikové techniky 
budou k dispozici v šířkách až 45 m a jejich 
technologie bude založena na zmodernizo-
vaném základu samochodných postřikovačů 
HORSCH Leeb 6.300 PT a 8.300 PT.

„Dalším vrcholem modelu Leeb TD 
je ovládací koncept ISOBUS. Byl vyvinut 
společností HORSCH a má mnoho uživa-
telsky přívětivých funkcí, které zemědělci 
usnadní nastavení, obsluhu a sledová-
ní funkcí stroje. To také zahrnuje vlastní 
okruh trysek s roztečí po 50 nebo 25 cm. 
Společně s osvědčeným systémem Boom-
Control umožní aplikaci postřikové látky 
ve výšce 30 cm od porostu, což zajistí vý-
znamné snížení úletu a optimalizaci po-
krytí rostlin jíchou,“ dodává vedoucí projek-
tu HORSCH, který zároveň vypíchl nejbližší 
akce v rámci společnosti LUKROM. 

„Čekají nás BIO Dny praxe společnosti 
HORSCH 30. 9. 2020, ale ještě předtím, za-
čátkem září, bychom rádi uspořádali opět 
Polní den LUKROM, zřejmě na pozemcích 
společnosti LUKROM plus v  Tlumačově 
nebo blízkém okolí, na kterých uvidíte 
spoustu novinek s logem HORSCH jako 
například zbrusu novou koncepci samo-
jízdných postřikovačů HORSCH Leeb PT 
s pulzním systémem aplikace jíchy, zcela 
nové secí stroje na konečnou vzdálenost 
řady Maestro CV, RV či CX nebo inovo-
vané secí stroje Pronto, několik novinek 
v podmítačích a zajímavým rozšířením 
portfolia bude stroj pro tzv. regenerativní 
zemědělství BIO,“ pozval na připravované 
akce Kachník.

Samojízdné míchací krmné vozy RMH od izraelského výrobce Lachish Industries 
Ltd. si pomalu, ale jistě získávají na našem trhu své místo. Společnost LUKROM, 
spol. s r. o. zastupuje značku RMH od roku 2015, kdy dodala první „testovací“ stroje 
především na naše vlastní farmy holdingu, abychom si ověřili jejich spolehlivost 
a kvalitu. 

„Pozitivní ohlasy a zkušenosti nám potvrdily kvalitu a nyní již jezdí na Moravě 
7 samojízdných strojů značky RMH. Jejich robustnost a provozní spolehlivost jsou 
opravdu vynikající, samozřejmě to odpovídá i cenové hladině. Ale co víc si přát než 
perfektní stroj, na který se může zootechnik spolehnout i v těch nejsložitějších pod-
mínkách,“ ptá se vedoucí projektu RHM Petr Kachník.

Společnost Lachish Industries Ltd. se zabývá od roku 1956 výhradně vývojem a výro-
bou krmných vozů, takže technologické know-how je na velmi vysoké úrovni, ostatně jak 
jsme zvyklí obecně u izraelských výrobků. 

„V loňském roce jsme pracovali především na dalším vyladění vážících systémů 
a přenosů dat tak, aby byly tyto pomocné nástroje ještě lépe a snadněji uživatelsky 
využitelné. Výsledky práce a rozdíl v nádoji při přípravě krmení stroji RMH je znatel-
ný. Zde na výstavě TECHAGRO můžete vidět 2 stroje (Vulcan 14 a Premium 15), které 
si máte možnost vyzkoušet na vašich farmách a sami se přesvědčit o jejich kvalitě,“ 
zdůraznil Petr Kachník. 

LUKROM posílil také servisní zázemí a investoval nemalé finanční prostředky do skla-
du náhradních dílů a dále do technické podpory ve formě 2 jazykově a technicky vyba-
vených kolegů, kteří zajišťují neustálou podporu našim servisním pracovníkům v terénu. 
„Zajištění provozuschopnosti krmných vozů je pro nás priorita, protože krmný vůz je nej-
citlivější stroj v celém zemědělském řetězci. Pokud budete mít zájem, můžeme s  tímto 
prémiovým strojem zavítat i do vašeho podniku,“ uzavírá Kachník.

Zajištění provozuschopnosti 
krmných vozů je pro nás priorita
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Letošní rok rozjíždí s JCB šestou sezonu. 
PETR SEDLÁČEK v rámci rozhovoru pro 
náš lukromácký web hodnotí probíhající 
letošní rok, rozšíření svého prodejního 
týmu a rozhovořil se také o rekonstrukci 
zázemí pro projekt JCB v Bánově.

Letošní rok je za svou půlkou, jak jej zatím 
hodnotíte?

Již v prosinci 2019 jsme předpokládali, 
že dosáhnout na rekordní prodejní čísla teles-
kopických manipulátorů v roce 2020 zřejmě 
nebude možné. Trh není nafukovací. Pokud 
máte poslední tři roky rekordní prodeje, musí 
logicky dojít k pauze. U plánování prodeje 
traktorů Fastrac tomu bylo ale naopak, tam 
jsme cítili, že máme stále potenciál k  růs-
tu. Proto jsme si stanovili vyšší cíle. Prodej 
kloubových nakladačů jsme chtěli za každou 
cenu udržet na loňských číslech nebo mírně 
překročit. Již dlouhodobě se projevuje jejich 
renesance v českém zemědělství. 

Roku 2020 začal tedy celkem optimistic-
ky, že? 

V lednu a únoru jsme dokončovali pře-
dávání strojů, které jsme měli nasmlouvané 
z roku 2019. Dodávali jsme teleskopické ma-
nipulátory, traktory Fastrac a dokonce i klou-
bové nakladače. Nic nenasvědčovalo tomu, 
že by se měl začátek roku 2020 vymykat 
předcházejícím letům. 

Jak ovlivnila situace kolem COVID fabriku 
JCB a její chod?

Na začátku března začala být situace 
trošku nervóznější. Ze všech stran se na nás 
valilo slovo koronavirus. První náznak krize 
se projevil u společnosti JCB nedostatkem 
komponentů k výrobě strojů. Veškeré kom-
ponenty dodavatelského řetězce vyráběné 
v Číně se začaly opožďovat nebo nebyly vů-
bec k sehnání. Proto byla společnost JCB 

PETR SEDLÁČEK: S traktory Fastrac chceme zacílit na nový zákaznický sektor
nucena omezit svoji výrobu strojů z pěti pra-
covních dnů na čtyři. Musíme si uvědomit, že 
díky globalizaci jsou všichni výrobci strojů 
a jejich subdodavatelé dnes nějak závislí na 
produkci v Číně. Nastalo tak horečné hledání 
nových dodavatelů či zástupných kompo-
nentů, aby se mohla výroba rozjet opět na 
plné obrátky. Až se to téměř podařilo, nastal 
globální problém v Evropě. Pod tíhou stra-
chu z neznámého viru se v polovině března 
začaly zavírat hranice a většina evropských 
dodavatelů komponentů omezovat svou vý-

robu. Nikdo nechtěl riskovat zdraví svých 
zaměstnanců. Důsledkem toho nastalo po-
zastavení všech britských továrních výrob-
ních linek JCB, a to až do poloviny května. 
Naštěstí uzavření hranic států Evropské unie 
a uzavření továrny se díky vyjednané výjim-
ce nijak nedotklo dodávek náhradních dílů 
a technické podpory ze strany JCB. Co pro 

nás byl opravdu problém, byl nepředvída-
telný vývoj kurzu koruny vůči euru. Velmi mi 
to připomínalo vývoj z roku 2008 / 2009, kdy 
během pár týdnů koruna silně propadala. 
Navíc se všechno uzavřelo a nikdo nevěděl, 
co bude dál a co můžeme očekávat.

Jaká je situace nyní? 
Naštěstí prodáváme techniku v odvětví, 

které vždy musí nějak fungovat. Zemědělství 
nejde jednoduše „vypnout“ a dva měsíce ne-
dělat nic. Dobytek se musí nakrmit, dojnice 

se musí podojit a pole zasít a ošetřit. Pokud 
provozujete teleskopický manipulátor v živo-
čišné výrobě a on vám ze dne na den doslou-
ží, potřebujete nový hned. Naštěstí jsme měli 
velké skladové zásoby manipulátorů i trakto-
rů, což nám umožnilo promptně reagovat na 
poptávku, aniž bychom museli objednávat 
nové stroje. K mému velkému překvapení se 

nám prodeje v nouzovém stavu nijak vážně 
neomezily.

Projekt JCB se stal v LUKROMU hodně dy-
namickým. Nastaly nějaké změny v rámci 
prodejního týmu?

Ano. Tým lidí, kteří se o tento projekt sta-
rají, jsme museli rozšířit. Již v prosinci 2018 
k nám přišel na pozici manažera náhradních 
dílů Josef Obadal, který se v předcházejí-
cím zaměstnání věnoval 23 let značce JCB. 
Na začátku roku jsme rovněž posílili servisní 
a technickou podporu zn. JCB příchodem 
Jaroslava Ciběny, který pracoval dříve jako 
servisní technik střediska Bánov. V říjnu 2019 
doplnil náš JCB team Aleš Martinec, který 
přišel z oboru prodeje osobních a náklad-
ních automobilů, a stal se tak produktovým 
manažerem traktorů Fastrac. V našem oboru 
není prostor na kompromisy, proto jsem vel-
mi rád, že se nám podařilo získat do našeho 
týmu skutečné profesionály. 

Ve které oblasti cítíte potenciál k růstu?
Rozhodně jsou to traktory Fastrac. S těmi 

bychom chtěli v roce 2020 zacílit i na nový zá-
kaznický sektor, což jsou podniky provozující 
služby v komunální sféře. Jsme přesvědčeni, 
že Fastrac je ideálním strojem do této branže. 

Tento rok probíhala rekonstrukce adminis-
trativní budovy na středisku v Bánově. Jak 
práce pokračují a co si od toho slibujete?

Naším přáním bylo vytvoření tak po-
třebného zázemí pro projekt JCB. V násle-
dujících dnech se dolaďují poslední detaily 
a  rekonstrukce bude hotová. Navíc v plánu 
je i modernizace servisní haly, která by měla 
zkvalitnit zázemí pro servis zemědělských 
strojů. Dokončením této rekonstrukce by 
mělo přijít na řadu i označení „obrandování“ 
jednotlivých středisek, na což se za projekt 
JCB osobně velmi těším.

Všestrannost, komfort, rychlost, bezpeč-
nost – to jsou klíčové vlastnosti traktorů 
JCB Fastrac, které v zemědělské oblasti 
už spousta našich spokojených zákaz-
níků oceňuje při každodenní práci. Tyto 
klíčové vlastnosti umí společnost JCB 
využít nejenom v zemědělství, ale i v ko-
munální sféře. Tak jako společnost JCB 
neustále hledá nové, technicky dokona-
lejší řešení strojů a  nové možnosti, tak 
i my v naší společnosti LUKROM se sna-
žíme hledat nové možnosti a cíle. Jedním 
z  těchto cílů je i  novinka v  našem port-
foliu traktorů JCB Fastrac – 4190 StageV 
„UTILITY“.

„Jedná se o speciální konfiguraci trak-
toru určeného pro komunální služby. Na-
ším cílem je postupně se prosadit se stroji 
JCB nejenom v zemědělství, kde se nám 
to díky pečlivé a systematické práci daří, 
ale také v  komunální oblasti, jako jsou 
správy a údržby cest, kraje, města, povodí 
řek a další. Díky variabilitě a množství růz-
ného příslušenství, které na sebe dokáže 
stroj Fastrac „pověsit“, najde určitě vyu-
žití i v těchto oblastech činností,“ prozradil 
produktový manažer Aleš Martinec ze spo-
lečnosti LUKROM.

Klíčové vlastnosti, kterým JCB Fastrac 
4190 StageV vyniká nad konkurencí, zůstaly 
zachovány. Je to systém hydropneumatic-
kého odpružení obou náprav, který zajišťuje 
komfort při všech typech prací, ať už při prá-
ci v dopravě, nebo při práci na poli. Rychlost 
až 60 km / h, snížení dojezdových časů, větší 
efektivita práce (zachována možnost tažení až 
36  t návěsu). Variabilita, díky pracovní ploši-
ně za kabinou se nabízí nepřeberné množství 
a  kombinace využitelného nářadí. Natáčení 
obou náprav, zabezpečuje výbornou manév-
rovatelnost, jak v přepravě, tak na poli (průměr 
otáčení pouze 9,8 m!). Bezpečnost, kotoučo-
vé, dvoučelisťové brzdy včetně ABS na všech 
kolech. Brzdový systém je převzatý z kamio-
nové dopravy. Prostorná a komfortní kabina, 
která obsluze poskytuje naprosté pohodlí 
a dokonalý přehled při každodenní práci.

Komunální verze traktoru posouvá mož-
nosti použité techniky ještě dál a přináší řadu 
specifik. Na první pohled zaujme oranžový lak 
stroje, typický pro komunální techniku. Uni-
kátní systém kontroly stability. Systém dispo-
nuje mohutným hydraulickým pístem, který 
tlačí na přední nápravu a vyrovnává tak tlaky, 
které jsou způsobené použitím bočního nářa-
dí. Namísto předního TBZ je traktor vybaven 

JCB Fastrac 4190 StageV v úpravě 
pro komunální služby

typizovanou DIN deskou pro uchycení komu-
nálního nářadí. Přední vývodová hřídel může 
být umístěna buď středově, tak jako u země-
dělských strojů, anebo bočně, tak aby se dalo 
připojit nářadí používané například na stro-
jích Unimog. Změna je také v počtu předních 
hydraulických okruhů, kdy oproti zemědělské 
verzi můžou být až tři. Zadní nástavba za ka-
binou, která má nosnost až 4 t, je v komunální 
verzi upravena a připravena na uchycení růz-
ného nářadí jako např. víceúčelová korba, se-
kací rameno, hydraulické rameno jeřábu, sy-
pací nástavba pro zimní údržbu atd. V našem 
případě je traktor vybaven sekačkou MULAG 
MKM 700. Jedná se o kombinaci příkopového 

ramene a podsvodidlové sekačky. Obě sekací 
hlavy dokážou pracovat v automatickém reži-
mu. Díky relativně jednoduché obsluze seka-
cích hlav a zmíněným vlastnostem traktoru je 
pro obsluhu práce velmi příjemná, pohodlná 
a také daleko efektivnější než na konkurenč-
ních strojích.

„I přesto, že je pro nás komunální tech-
nika nový segment trhu, tak podle prvních, 
velmi pozitivních, reakcí zákazníků, kteří 
vyzkoušeli JCB Fastrac v komunální úpra-
vě, věříme, že se nám podaří proniknout 
a dostat tyto unikátní stroje i sem,“ dodal 
Aleš Martinec, produktový manažer JCB 
Fastrac.

LUKROM se stal nezávislým prodejcem značky JOHN DEERE
Rok plný velkých změn a  nových výzev. 
LUKROM se stal se svým projektem 
JOHN DEERE po ukončení 25leté spolu-
práce s českými importéry zcela nezávis-
lým prodejcem této značky. 
Svou centrálu má i  nadále 
na středisku v  Kroměříži, 
které se v tuto chvíli těší ze 
své modernizace.

„Poslední rok byl pro 
nás rokem značných změn, 
které nám přinesly nové 
možnosti a výzvy. Díky sta-
bilnímu týmu, ať už servisních techniků, 
či THP pracovníků, jsme tento přechod 
zvládli velmi dobře,“ pochvaluje svůj tým 

vedoucí střediska Kroměříž Jan Kubín s tím, 
že právě modernizaci a  rekonstrukcím jed-
notlivých středisek nyní věnujeme velké úsilí. 
Centrálou pro projekt JOHN DEERE i nadále 

zůstalo středisko Kroměříž, které v  letoš-
ním roce prochází vnitřní i vnější proměnou. 
„Začali jsme začátkem roku, kdy jsme se 

věnovali vnitřním prostorám střediska 
a nyní v letních měsících jsme se přesunu-
li na venkovní část areálu. Máme za sebou 
povrchové úpravy celého areálu a realiza-

ci nového oplocení včetně 
brány. Do konce roku ještě 
plánujeme nové označení 
střediska a  tím bychom in-
vestice v  tomto roce uza-
vřeli,“ dodal Jan Kubín. 

V  letošním roce jsme se 
museli kvůli současné situ-
aci v  rámci koronaviru obejít 

bez  tradiční a  oblíbené akce Dny otevře-
ných dveří, která se koná pravidelně prá-
vě v  naší „centrále značky JOHN DEERE“ 

v Kroměříže. „Věříme, že i  tato situace se 
brzy stane stabilnější a budeme se moct 
v dalším roce opět společně setkat v pro-
storách servisní haly střediska Kroměříž,“ 
věří Jan Kubín.

Našimi předními značkami divize 
zemědělské techniky nadále zůstávají 

JCB, HORSCH a JOHN DEERE, 
kterým zajišťujeme kompletní servisní 

a obchodní zázemí na střediscích 
v Kroměříži, Valašském Meziříčí,  
Šenově u Nového Jičína, Bánově  

u Uh. Brodu, Hrotovicích a Svitavách.
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Pomocné práce na sile či brigádničení 
u agrochemiků. Zdeněk Červenka mladší 
(36) poznával prostředí rodinné společ-
nosti LUKROM i samotného zemědělství 
postupně již od svých 15 let. První podnik, 
do kterého se tehdy jako šestadvacetiletý 
pracovně ponořil, byla RACIOLA Uherský 
Brod, s. r. o. – zpracování drůbeže, kde je 
stále jednatelem a  v  minulosti, do roku 
2018, byl i  výkonným ředitelem. V  polo-
vině loňského roku se posunul na post 
ředitele nové samostatné divize Mecha-
nizace živočišné výroby, která je součás-
tí mateřské společnosti LUKROM, spol. 
s  r. o. Ve skupině LUKROM pracuje již 
deset let. Tatínek pětiletého syna Zdeňka 
však vedle práce nezapomíná ani na svůj 
největší koníček, kterým je fotbal. Spo-
lečně se svými dvěma bratry totiž „kope“ 
za klub FK Luhačovice. 

První společností, kterou jste poznával, 
byla RACIOLA Uherský Brod, s. r. o. Jak na 
tuto práci vzpomínáte?

 Zde jsem získal cenné zkušenosti v ob-
lasti řízení podniku. Jelikož v  době mého 
nástupu byla RACIOLA začleňována do hol-
dingu LUKROM, docházelo k  nastavování 
procesů, které fungují v  mateřské společ-
nosti. Postupně jsme se prokousávali chao-
sem a snažili se procesy nastavit jednodušeji 
a  průhledněji, což často přináší větší efekt. 
Jelikož se pracuje s živými zvířaty a techno-
logický proces zpracování je poměrně složi-
tý, není zde nouze o momenty, kdy je potřeba 
improvizovat a situaci operativně vyřešit. Na 
tuto společnost i nadále dohlížím, řeším ná-
kup živé drůbeže a investiční záměry. 

Jak došlo k vašemu přesunu z RACIOLY do 
centrály LUKROMU?

LUKROM je rodinná společnost, bylo 
mi jasné, že se postupně přesunu do centra 
dění, tedy do LUKROMU v Lípě. Výkonnou 
funkci ředitele jsem nabídl kolegovi Martinu 
Horáčkovi, který v  té době zastával pozici 
obchodního ředitele. Velkou výhodou je, že 
všechny procesy v RACIOLE končí na obcho-
dě, a pokud něco nefunguje úplně dobře, na 
obchodě se to projeví. Tudíž kolega Horáček 
se přirozeně zajímal o vylepšení procesů při 
zpracování. Když jsem mu pozici výkonného 
ředitele nabídl, neváhal a  souhlasil. Bral to 
jako osobní výzvu a  příležitost poznat něco 
nového. Stále RACIOLU dozoruji z pozice jed-
natele, hlídám ekonomiku, řeším nákup živé 
drůbeže a  stěžejní investice. Mému přesunu 
do centra LUKROMU tedy nic nebránilo, ale 
jak to v životě tak bývá, nastala změna. Vladi-
mír Pištínek (bývalý ředitel Mechanizace živo-
čišné výroby, pozn. red.) se po mnoha letech 
rozhodl ukončit působení v naší společnosti, 
a než abychom sháněli nového manažera, do-
mluvili jsme se, že tuto funkci zastřeším já.

Jak moc se změnil váš pracovní život? 
Byl to velký skok z Racioly do Mechaniza-
ce živočišné výroby?

Nepojmenoval bych to změnou, ale spíš 
vývojem. Tím, že jsem se oprostil v RACIOLE 
od výkonné funkce, a protože rád poznávám 
nové věci, nedělalo mi problém tuto pozici při-
jmout. Poměrně hodně jsem si rozšířil obzor. 

Divize nabízí spoustu zajímavých technologií, 
které jsem nejprve musel poznat. Velkou deví-
zou pro naše zákazníky je, že nabízíme služby 
či produkty, které vedou k automatizaci, což 
snižuje potřebu lidské práce, tudíž šetří ná-
klady. Taktéž při investici do nových objek-
tů pro chov skotu zvyšujeme wellfare zvířat, 
což zvyšuje dojivost či jiné parametry, které 
se odrazí ve vyšších výnosech. Téměř každá 
investice má pro naše zákazníky ekonomic-
ký přínos. Jelikož máme více středisek, která 
jsou po celé Moravě či východních Čechách, 
začal jsem více cestovat. V neposlední řadě 
jsem poznal spoustu nových lidí, nejen našich 
pracovníků, ale i našich partnerů, jak odběra-
telů, tak i dodavatelů. V divizi je velmi kvalitní 
tým plný odborníků. 

Co si může zákazník představit pod po-
jmem mechanizace živočišné výroby?

Naše služby využívají především chova-
telé skotu, zejména dojného, ale i masného. 
Ročně realizujeme tržby kolem 200 mil.  Kč. 
Je  zde cca 80 zaměstnanců. Působíme na 
Moravě, ve Slezsku a  východních Čechách. 
Portfolio produktů či služeb je opravdu hod-
ně široké. Centrem divize je středisko v Kro-
měříži, kde sídlí tým odpovědný za přípravu 
zakázek, obchodníci, účetní a středisko kovo-
výroby. Příprava zakázek projektuje zejména 
zemědělské stavby pro skot. Zajistíme nace-
nění, nejen technologické, ale i stavební části, 
tu řešíme subdodávkou. Realizace pak probí-
há pod dohledem našich zkušených pracov-
níků a  obchodníka. V  kovovýrobě vyrábíme 
ocelové konstrukce, hrazení či rolovací vrata. 
Na středisku v Hulíně nachází své zázemí pra-
covníci servisu, montáže a je zde hlavní sklad. 

Disponujete také střediskem s velkou his-
torií v dojírenství, a to v Pelhřimově...

Ano, v   Pelhřimově dochází k výrobě 

Změna je život, rád poznávám nové věci
Nový ředitel divize Mechanizace živočišné výroby Zdeněk Červenka ml.:

českých dojíren. Toto středisko zajišťuje ko-
munikaci a dovoz dojírenské technologie pro 
řízení stáda z izraelské společnosti AFIMILK. 
Ve Svitavách se nachází středisko, skrz kte-
ré vykonáváme naši činnost v  Královéhra-
deckém kraji a části Jihomoravského kraje. 
Je zde přibližně 10 pracovníků. Servisní stře-
disko máme také v Brtnici u Jihlavy – 3 pra-
covníci a v Novém Jičíně – 2 pracovníci. Dal-
šími nevýrobními projekty jsou technologie 
na zpracování kejdy BAUER AUSTRIA, mléč-
né chladicí tanky MUELLER, krmné automa-
tické stanice pro telata a  vozíky na mléko 
URBAN, přihrnovače krmení Wasserbauer.

V čem je silná stránka této divize?
Silnou stránkou divize je zázemí holdin-

gu LUKROM, kdy jsme se zákazníky propo-
jeni ve vícero činnostech a  oni vědí, co od 
nás očekávat. Není to o  jednom obchodu, 
ale dlouhodobé spolupráci a  vztazích. Pro 
dobrou službu zákazníkovi je zásadní od-
borný a kvalitní tým našich pracovníků, který 
se nachází nejen na řídících pozicích či má 
zodpovědnost za jednotlivé projekty, ale jsou 
to také manuální pracovníci. V případě naší 
divize pracovníci montáže, kteří dokážou in-
stalovat naše technologie, a stejně důležití 
servisní pracovníci, kteří v  případě potřeby 
vyřeší v jakoukoliv dobu jakoukoliv poruchu. 
Toho si u nás zákazníci velmi cení. U  tech-
nologií, které se využívají u mléčného skotu, 
je nutné realizovat servisní zásah okamžitě, 
protože zvířata nepočkají. 

U jaké techniky pro živočišnou výrobu za-
znamenáváte největší technický či techno-
logický posun? 

Naše společnost dlouhodobě spolu-
pracuje s izraelskou společností Afimilk, 
Ltd, která nabízí systémy pro měření mléka, 
identifikaci a SW pro řízení stáda. Jedná se 
o high technology. Každá kráva je opatřena 
identifikačním zařízením a přes identifikační 
body je zaznamenán její pohyb a výkon na 
dojírně, popřípadě pohyb po stáji. V systé-
mu AFI FARM je zachyceno množství na-
dojeného mléka u každé jednotlivé krávy. 
Pokud je dojírna vybavena tzn. AFILABY, 
jejichž účelem je analyzovat složky mléka, 
jsme schopni v systému AFI FARM zachytit 
záněty v brzké stadiu či predikovat ideální 
čas zapuštění. 

Jakými projekty se v tuto chvíli zabýváte? 
Největší akcí roku 2020 je rekonstruk-

ce stáje pro dojný skot v  Černotíně za cca 
43 mil. Kč. Mimo novou stáj zde bude instalo-
vána dojírna, chladicí tank, jímka na usklad-
nění kejdy a kejdový separátor. Druhou nej-
větší akcí je rekonstrukce farmy v Pržně, kde 

dojde k rekonstrukci stáje, výstavbě jímky na 
kejdu s využitím kejdového separátoru. Hod-
nota této investice je přibližně 23 mil. Kč.

 A nějaké novinky?
V tomto roce můžeme nabídnout našim 

zákazníkům velmi zajímavou cenu na ana-
lyzátory mléka, tzv. AFILABY, jejichž výho-
dy jsem již zmiňoval. Naši obchodní part-
neři ze společnosti Afimilk Ltd nás i  naše 
zákazníky již delší dobu napínají a chystají 
se spustit projekt „robotizované dojírny“. 
Bude to unikátní technologie, kterou není 
schopna poskytnout žádná naše konku-
rence. Jedná se o robotické rameno, kte-
ré obslouží 4 – 6 krav na dojírně a provede 
veškeré úkony spojené s procesem dojení. 

Již delší dobu je robotické dojení testováno 
na farmě v Izraeli.

Plánujete nějaké investice do technologií 
či pracovníků v rámci rozšíření týmu? 

Divizi se snažíme posílit především perso-
nálně, a to na úseku obchodu. V průběhu léta 
došlo k doplnění týmu ve Svitavách. V blízké 
době chceme vylepšit zázemí na středisku 
Hulín a také zde rozšířit skladovací kapacity.

Jak jste sám zmínil na začátku, LUKROM je 
rodinná společnost. Jaký vy osobně máte 
k zemědělství vztah mimo pracovní oblast? 

Zemědělství je obor, ve kterém naše ro-
dina podniká od roku 1991, tudíž tuto oblast 
registruji od mého dětství. Od 15 let jsem ka-
ždoročně chodil na brigádu do LUKROMU, 
nejprve dělat pomocné práce na silo v Lípě, 
jako je natírání, obsluha příjmového koše 
na obilí, úklid. Později jsem dostal příleži-
tost rozvážet agrochemické prostředky pro 
naše zákazníky. Nenásilnou formou jsem se 
seznamoval s prostředím, ve kterém se mo-
mentálně pohybuji. Zemědělství je důležitou 
součástí každého státu, jednak z  pohledu 
krajinotvorby, výroby potravin či zaměstna-
nosti, zejména v oblastech venkova. O práci 
se bavíme i  mimo pracovní dobu, zejména 
s bratrem probíráme firemní problémy či ře-
šíme, jak některé procesy vylepšit. Jelikož 
v naší skupině pracují i kamarádi, není výjim-
kou, že se večer v hospodě u piva začneme 
bavit o pracovních věcech. Nezasvěcení přá-
telé si často klepají na čelo. 

Jak si od té práce ale přece jen nejlépe od-
počinete? Co pro vás znamená relax?

Volný čas trávím především s 5tiletým 
synem a manželkou na zahradě, jezdíme na 
kole či se jdeme projít. Nesmím zapomenout 
na můj největší koníček, což je fotbal, který 
hraji aktivně v Luhačovicích. Rád se také zú-
častním každé sportovní aktivity.
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AfiFarm? Nejlepší nástroj pro komplexní řízení vašeho stáda

Ušetřete náklady a zlepšete hygienu 
ve vašem stájovém prostředí s Mirobotem

Farmáři! Ulehčete si práci s technologií 
mléčného odchovu telat URBAN

Systémy pro sledování a řízení chodu mléč-
ných farem jsou na trhu již dlouho, naše 
společnost LUKROM, spol. s r. o. nabízí ve 
spolupráci s  izraelskými výrobci systém 
zvaný AFIFARM. Tento systém je využíva-
ný v mnoha zemích po celém světe, je to 
moderní, stále zdokonalující se a  vysoce 
propracovaný systém, který zvyšuje mana-
žerské schopnosti na mléčných farmách. 

AFIFARM byl vyvinut na základě dlouho-
dobých poznatků chovu dojného skotu a po-
třeb zootechniků a  manažerů vycházejících 
z každodenní práce.

Díky široké škále jak aktuálních dat, tak 
i uchovávání historie zvířat je dána vynikající 
možnost pro chovatele a majitele mléčných 
farem pro přesné, správné a hlavně včasné 
a ekonomické řízení. Tato možnost je pro klí-
čová rozhodnutí a plánování naprosto zásad-
ním momentem.

Nesporné výhody AFIFARMU tkví ze-
jména v precizním a komplexním sledování. 
Data o zvířatech jsou sejmuta automaticky 
pomocí senzorů a v kombinaci s daty ručně 
vyplněnými nebo získanými z jiných zdrojů 
vytváří velice obsáhlou a funkční databázi. 

Francouzská společnost MIRO, která se 
už 50 let zabývá vyhrnováním a zpracová-
ním hnoje a kejdy, neustále hledala nová 
řešení, která jsou jak pro zvířata, tak pro 
farmáře příznivá a vsadila na technologii 
nové generace. Společnost MIRO přišla 
s prvním automatickým vyhrnovacím ro-
botem, který umožňuje výrazně zlepšit 
hygienu stáje.

MIROBOT 3.0 je prvním autonomním ro-
botem s vyhrnovací lopatou, který je schopný 
vyhrnovat ve stájích všechny druhy hnoje, od 
kejdy až po chlévskou mrvu se slámou. Díky 
hmotnosti od 1 200 kg do 1 600 kg má ro-
bot mimořádnou tlačnou sílu, která si poradí 
i s těžkým materiálem, jako je chlévská mrva.

Díky jednoduché a  intuitivní aplikaci je 
tento robot nové generace schopen poskyt-
nout farmářům každý den obrovskou svo-
bodu a ušetření času. Také usnadní přehled 
o  hygieně stáje a  předvídání technických 
problémů.

Tento inteligentní robot je schopen vy-
hrnovat na více hnojných chodbách, jak 
rovných, tak zakřivených. Snadno se přizpů-
sobí všem typům stájí díky jednoduchému 
navádění pomocí vodicího kabelu a  mnoha 
možností v rozměru nastavení vyhrnovacích 

Od roku 2019 navázala naše společnost na 
spolupráci s německou společností Urban, 
která se zabývá výrobou technologií pro 
mléčný odchov telat, mezi které patří auto-
maty Alma Pro a mléčné vozíky MilkShuttle. 

Během této doby se podařilo farmářům 
ulehčit práci dodáním vozíků na mléko pro 
telata, tak jsou právě projektovány první te-
letníky vybavené krmnými automaty.

AFIFARM poskytuje analýzu současné si-
tuace individuálního zvířete. Díky včasnosti 
odhalování zdravotních problémů již v sub-
klinické fázi umožňuje zlepšování zdravot-
ního stavu a snižování spotřeby léčiv a ná-
kladů na ně. Hloubková propracovanost, 
logická provázanost a vyhodnocování jsou 
prakticky využívány v  přehledných sesta-
vách a grafech. Pro denní rutinní práci zoo-
techniků generuje přehledné a  podrobné 
seznamy.

AFIFARM je univerzální systém – jeho 
funkčnost a  instalace nejsou omezeny ani 
podmíněny velikostí farem. Hodí se jak pro 
rodinné farmy, tak pro velká stáda. Je to 
důmyslný nástroj pro zajištění podrobného 
přehledu o  jednotlivých dojnicích i  celém 
stádě zároveň. Úspěch řízení stáda pomocí 
špičkového systému AFIFARM plyne logicky 
z nárůstu užitkovosti, z včasné detekce zdra-
votních problémů a zvyšování úrovně plod-
nosti. AFIFARM je nejen elegantní možnost, 
ale spíše filozofie. A co závěrem? Snad slova 
jednoho uživatele: „AFIFARM nenahrazuje 
vynikající krávy, ale výborní chovatelé jsou 
jeho největšími fanoušky!“

lopat. Pro robota není problém šířka chodeb 
od 2 metrů po 5,5 metru. Také postranní fle-
xibilní křídla na konci lopaty usnadní pohyb 
a průchod přes chodby, které jsou zakřivené 
nebo nejsou stejně široké.

Bezpečnost zvířat zabezpečí jak malá 
rychlost pohybu robota (4 metry / minutu), 
tak bezpečnostní senzory na robotu, které 
při kontaktu se zvířetem robota zastaví.

Mirobot 3.0 pomáhá efektivně snížit ná-
klady a zlepšit stájové prostředí pro zvířata, 
zvýšit jejich pohodlí a bezpečný pohyb a zá-
roveň zlepší jejich zdraví a kvalitu života!

Společnost LUKROM spol. s r. o. ve spo-
lupráci s  dodavatelem technologie, fran-
couzskou společností MIRO, spustila největ-
ší instalaci Mirobotů 3.0 v Evropě.

Na farmě Purkrábka v  Suchohrdlech 
u Znojma, která patří do portfolia společnos-
ti POMONA Těšetice a. s., se před koncem 
roku 2019 podařilo spustit do provozu nej-
vyšší počet MIROBOTŮ 3.0 na jedné farmě. 
Tři produkční stáje, tzn. devět hnojných cho-
deb, vyhrnuje 5 automatických vyhrnovačů 
kejdy MIROBOT 3.0. Při délce chodeb 100 
metrů a při šesti cyklech vyhrnování za den 
se podařilo ušetřit náklady a zlepšit hygienu 
stájového prostředí.

Další podstatnou předností je reflekto-
vání posledního vývoje v  živočišné výrobě 
a směrování na automatizaci v odchovu telat. 
V  poslední době dochází v  segmentu živo-
čišné výroby nejen v ČR ke změnám, které 
způsobil odliv pracovní síly do jiných oblastí 
průmyslu a služeb. Farmáři jsou postaveni 
před obrovskou výzvu „automatizace země-
dělských podniků“, jak při snížení pracovní 
síly zefektivnit výrobu pro další fungování 
a udržení podniku nebo farmy v tomto oboru.

Společnost Urban disponuje technologi-
emi, které jsou postaveny na zjednodušení 
pracovních postupů, úspoře času a  celko-
vém snížení pracovních nákladů. Proto je to 
technologie, která je pro farmáře v součas-
nosti velmi zajímavá a nabízí jim řešení jejich 
problémů.

Dalším plusem je šířka nabídky produktů 
společnosti Urban, která pro období mléč-
ného odchovu telat nabízí veškeré řešení. 
To znamená, že máme pro farmáře ucelený 
program pro odchov telete od prvního dne 
po přechod na rostlinnou výživu. Kdy jed-
notlivé technologie na sebe navazují nebo se 
můžou zastupovat.

 
Krmný automat pro telata Alma Pro

Inteligentní technologie, která kombinuje 
intenzivní odchov telat a úsporu práce.

Použitím sofistikovaných senzorů konzu-
mují telata krmnou dávku v optimální teplotě 
a  koncentraci na základě svých individuál-
ních potřeb. Což je pro telata fyziologicky 
přirozenější a vede k lepšímu růstu a vývoji. 

Největší předností značky Urban je spe-
cializace na mléčný odchov telat. To zname-
ná, že vývoj technologií je zaměřen pouze na 
toto období života, bez dalšího rozptýlení za-
měření do jiných kategorií skotu nebo jiných 
oblastí živočišné výroby. Vyrábějí technolo-
gii, se kterou mají zkušenosti a znají její fun-
gování v praxi a další vývoj a vylepšení smě-
rují pouze do výše popsaných technologií.

Díky jednoduché struktuře technologie a jed-
noduché obsluze dochází k významné úspo-
ře pracovních nákladů. 

MilkShuttle
Mobilní krmný vozík – elektricky poháně-

ný krmný vozík významně snižuje pracovní 
zátěž při krmení telat. Také zamezí chybám 
v krmení telat díky kontrole teploty a množ-
ství krmné dávky. Se snadnou obsluhou 
a jednoduchým čištěním šetří jak fyzické úsi-
lí, tak čas obsluhy.

Na obě technologie společnost LUKROM, 
spol.  s  r. o. poskytuje servis vyškolenými 
servisními techniky, disponuje skladem ná-
hradních dílů, samozřejmostí je i  zaškolení 
obsluhy a  nastavení nově pořízené techno-
logie. Novinkou je také předvedení vozíku na 
mléko pro telata MilkShuttle přímo na farmě, 
kde si ho může obsluha vyzkoušet v praxi.
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I v letošním roce stále pokračujeme s na-
ším tradičním, již dlouholetým projektem 
silážního programu pro zemědělce. Na-
šim zákazníkům i nadále nabízíme širokou 
škálu silážních vaků a fólií od belgické fir-
my HYPLAST, která je zaručenou kvalitou!

Společnost HYPLAST vloni investovala 
do nového výrobního zařízení – nákupu no-
vého moderního extrudéru – a překvapila 
novinkou v podobě 7vrstvých vaků a již nyní 
se setkáváme s velmi kladnými ohlasy od na-
šich zákazníků. Díky této modernizaci výro-
by jsou vaky odolnější a pevnější, avšak stále 
je zachována jejich pružnost!

Odolnost, pevnost a pružnost. Takové jsou vaky značky HYPLAST
„Spokojenost zákazníka je naší prio-

ritou, proto velkou část dodávaného 
sortimentu držíme skladem na všech na-
šich střediscích, abychom byli schopni 
okamžitě zareagovat a  dodat zboží v  co 
nejkratším možném termínu. Vše samo-
zřejmě za výhodných cenových i plateb-
ních podmínek,“ vyzdvihla šéfka projektu 
Magda Sedláčková.

Belgická značka HYPLAST představuje 
pro naši společnost již dlouholetou tradici 
a její produkty jsou známkou jasné kvality.

Konec roku 2019 patřil u divize Mechani-
zace živočišné výroby k dokončení a pře-
dání zakázky Technologie novostavby 
paralelní dojírny INDEX o kapacitě 2 × 20 
míst s mléčnicí, strojovnou a ostatními 
provozními místnostmi v  Zemědělském 
družstvu v Unčovicích.

Zakázka po stránce obsahové měla 
v sobě zahrnutou kompletní technologii doje-
ní přes stání paralelní dojírny, Afilaby, čtečky, 
oplach stání dojírny, vývěvy, dojicí soupravy, 
průtokoměry mléka, dezinfekční mycí auto-
mat, náhradní dojení, rozvody elektroinsta-
lace, recyklace s  čerpadlem. Nesměla zde 
chybět ani automatická bodová identifikace 
– která sleduje na základě nožní známky, tzv. 
pedometru, pohyb zvířete během dne a  na 
základě softwaru mléčné farmy vyhodnotí 
možné situace.

Vzhledem k tomu že zvíře musí být v po-
řádku i  po stránce hmotnosti, nechybí zde 
ani systém automatického vážení a  třídění. 
Dále zakázka obsahovala dodávku hrazení 
koupaliště, čekárny a  dojírny včetně 
přihaněče do čekárny včetně stírání, které 
bylo nezbytnou součástí tak jako kompletní 
technologie chlazení s dodávkou největšího 
tanku společnosti MUELLER, a  to chladicí 
tank o obsahu 36 400 l včetně trubičkového 
předchladiče.

Společnost LUKROM, spol. s r. o. si váží 
důvěry Zemědělského družstva v Unčovicích 
a děkujeme, že jsme mohli být součástí této 
zakázky, získat tak skvělou referenční stav-
bu, ale také potřebné zkušenosti do dalších, 
stejně velkých a zdařilých zakázek.

Novostavba paralelní dojírny 
v Unčovicích
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Detekce říje, žraní, monitoring zdravot-
ního stavu a  spoustu dalších důležitých 
informací, které je třeba vědět o  vašem 
stádě. To všechno vám umožní novinka 
na trhu – moderní krční obojky AfiCollar, 
se kterými přišla na trh izraelská společ-
nost AFIMILK.

Jedná se o nejmodernější podobu krční-
ho obojku pro dojnice a  jalovice, který do-
plňuje široké spektrum senzorů společnosti 
AFIMILK. Vznikl po rozsáhlém vývoji a  tes-
tování a na základě dlouhodobých poznatků 
chovu dojného skotu. AfiCollar využívá no-
vou převratnou technologii, která umožňu-
je přesnou detekci faktorů, které negativně 
ovlivňují zdravotní stav stáda, jeho plod-
nost a komfort, a tak v konečném důsledku 
i mléčnou produkci. Tento ucelený komplex 
monitorování a  vyhodnocování údajů dává 
chovatelům jedinečnou možnost efektivně 
řídit mléčné farmy a  dosáhnout maximální 
produkce mléka.

Moderní krční obojek AfiCollar 
pozvedne úroveň řízení vašeho stáda

PATRIOT: Investice do kvality a provedení 
strojů se vyplácí

NOVINKA na českém trhu!

Vyzkoušejte i na vaší farmě.

Moderní krční obojky  vám díky 
propojení s jedinečným systémem AfiFarm umožní 
mít přesné informace o vašem stádě.

LUKROM, spol. s r. o., Lípa 81, 763 11 Lípa 
tel.: +420 724 860 415, e-mail: mzv@lukrom.cz, web: www.lukrom.cz

Propojení s MPC
automatika dojení

Řízení přes
mobilní
aplikace

Špičková
identifikace zvířat 

Propojení s programem
Afifarm – řízení stáda 24/7

nepřetržitá
detekce 

Projevy chování
na úrovni 

skupiny

Monitorování 
zdravotního

stavu

Detekce říje

Žraní

Přežvykování

„Data získaná z  těchto obojků jsou 
transportována do jedinečného softwaru 
AfiFarm a  umožňují spolu s  touto inteli-
gentní technologií nepřetržité monitorování 
přežvykování, žraní a  pohybových vzorců 
stáda nejen na úrovni individuálního zví-
řete, ale i  na úrovni skupin,“ prozradila za 
LUKROM Michaela Otépková s  tím, že pro-
gram AfiFarm jednoduše interpretuje množ-
ství dat shromážděných obojky s údaji o do-
jení a vytváří zprávy a výstrahy, které slouží 
jak ke každodenní rutinní práci, tak ke klíčo-
vým rozhodnutím ve stádě.

A jakým způsobem obojek AfiCollar pracu-
je? „Na základě citlivé detekce projevů zvířat 
spojených s  říjí poskytuje přesné údaje pro 
zlepšení zabřezávání ve vašem stádě. Obojek 
AfiCollar slouží nejen k  určení, které krávy 
inseminovat, ale vyhodnocuje i nejvhodnější 
čas pro inseminaci. Detekce říje prostřednic-
tvím obojku je také ideálním řešením pro chov 
krav a jalovic na pastvě,“ doplňuje.

Novinkou tohoto krčního senzoru jsou 
poznatky o přežvykování a žraní zvířat. Cel-
ková doba a  vzájemná korelace, po kterou 
se zvíře věnuje těmto aktivitám, je vodítkem 
nejen pro detekování říje a zdravotního stavu, 
ale dává možnost hodnocení výživy a zažíva-
cích problémů.

Další oblastí, která dostála velkých změn, 
je identifikace a  generování upozornění na 
konkrétní zdravotní problémy zvířat. „Na zá-
kladě stanovených odchylek program Afi-
Farm vyhodnocuje, pokud se jednotlivé zví-
ře nebo skupina odchýlí od běžného stavu, 
a vygeneruje sestavy, které podrobně popi-
sují změny a navrhují možné příčiny. Systém 
pak poskytuje chovateli upozornění přímo na 
monitoru nebo v aplikaci na mobilním zaříze-
ní. Tento způsob je neocenitelný pro včasnou 
a přímou reakci na vzniklé problémy ve stá-
dě,“ uzavírá Michaela Otépková.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
STŘEDISKA SVITAVY

24. září 2020
 9:00 – 15:00 hod.

Ve spolupráci s  konstruktérem krmných 
vozů značky LUCLAR Sergiem Lanzanovou 
jsme od roku 2015 až do roku 2019 postup-
ně modifikovali již spolehlivé stroje PA-
TRIOT. Výsledkem čtyřleté práce a úsilí je 
ucelená série strojů v provedení MASTER, 
do které patří horizontální krmné míchací 
vozy s frézou, vertikální vozy jednošnekové 
i dvoušnekové a rozdružovače balíků.

Krmné vozy v provedení MASTER se vy-
značují zesílenou konstrukcí odolávající ná-
ročným podmínkám českých farem a často 
náročným přejezdům mezi farmami.

Výživáři a  zootechnici českých farem 
oceňují u horizontálních krmných vozů jed-
nošnekových WARRIOR a dvoušnekových 
PATRIOT PLUS tzv. dostředný systém mí-
chání, který zaručuje velmi kvalitní výsledný 
mix. Tím se hodně odlišují tyto krmné vozy 

od dalších značek, které stále ještě dodávají 
krmné vozy se systémem míchání takzvaně 
„o přední čelo“ neboli série AMERIKA.

„Velmi nás těší, že zákazníci oceňují 
investice do kvality a provedení strojů. Do-
kazuje to neustálý návrat a věrnost při ge-
neračních obměnách strojů, jak ještě pod 
značkou LUCLAR, nebo již nové značky 
PATRIOT,“ uvádí vedoucí projektu Stani-
slav Křapa s tím, že zákazníky těší zejména 
možnost dodání strojů s korbou z materiálu 
Harbox, vyplastování korby krmných vozů, 
nabídka široké škály možností směrem k vy-
hodnocování krmného procesu a evidence 
historie krmení s následným přenosem dat 
do počítače. „Věříme, že krmné vozy znač-
ky PATRIOT budou i  nadále skvěle sloužit 
a v českých podmínkách farem ukážou svoji 
kvalitu a odolnost,“ uzavírá Stanislav Křapa.

Adresa:
Pražská 2061 / 52,  

568 02

Více info  
na www.lukrom.cz
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Jako jednička mezi českými zemědělci ve 
Zlínském kraji byl před koncem loňské-
ho roku 2019 vyznamenán JOSEF LUŽA, 
soukromý podnikatel z  obce Zahnašovi-
ce na Kroměřížsku a jeden z významných 
zákazníků společnosti LUKROM. „Tako-
vé ocenění nedostane člověk každý den. 
K  mému 40. výročí v  oboru je to taková 
malá odměna či satisfakce za ta léta od-
pracovaná v zemědělství v jednom podni-
ku,“ komentuje výsledek majitel podniku 
DOUBRAVA spol. s r. o., který se zaobírá 
prodejem a výkrmem selat, vepřů, krav 
a  jalovic. Díky čemu dosáhl prestižního 
titulu a jaké byly jeho začátky v zeměděl-
ství? To nám přiblížil v rozhovoru.

Získal jste ocenění Zemědělec roku, co pro 
vás tato cena znamená?

Pocit je to příjemný. Takové ocenění 
nedostane člověk každý den. K mému 40. 
výročí v oboru je to taková malá odměna či 
satisfakce za ta léta odpracovaná v  země-
dělství v jednom podniku. Nic se však nemě-
ní na tom, že musíme pracovat dál, abychom 
třeba i  příští rok mohli tohle ocenění získat 
znovu. Ocenění je vyhodnocením ekonomiky 
našeho podniku, ukazuje to, jak jsme na tom 
ekonomicky a to je asi základ.

Byl pro vás konkrétně loňský rok tak pro-
duktivní, nebo to spíš berete jako ocenění 
letité činnosti?

Abych pravdu řekl, moc jsem to nečekal. 
Jednak proto, že jako zemědělský podnik 
máme chov prasat a loňský i předloňský rok 
byl ztrátový, což se odrazilo ve výsledcích. 
Chov krav taky nebyl kdovíjak exkluzivní. 
Máme také bioplynovou stanici, ale ta se 
do ekonomických ukazatelů nepočítá. Mys-
lím si, že je to ta každodenní poctivá práce. 
Je to o spolehlivém kolektivu pracovníků tak, 
aby každý odvedl vše na 100 %, jinak to ani 
nejde. Samozřejmě také hodně investujeme. 
Loni jsme například jen s  LUKROMEM po-
stavili halu za 14 milionů korun a  koupil se 
desátý traktor John Deere.

Je pro vás a vaše zaměstnance tato cena 
nějakou motivací? 

Je to taková prestiž. Asi to znamená, že 
ten člověk je dobrý, spolehlivý, daří se mu. 
Máme nějaké nápady, inovace. Je to nepřetr-
žitá cesta. Nemůžeme vypnout ani na minutu 
i v případě problémů, jaké jsou nyní v živočišné 
výrobě (hraboši, nemoci atd.). Je strašně moc 
vlivů, které působí na naše podnikání. Není to 
fabrika, kde lze přerušit provoz. My musíme jet 
kupředu neustále a investovat, dokud to jde.

Pojďme k vašemu podnikání. Jaké byly 
začátky v zemědělství?

Nastoupil jsem do JZD Zahnašovice v říj-
nu roku 1979, tehdy ještě Hvězda Zahnašo-
vice, na pozici agronoma, kterou jsem zde 
vykonával do roku 1993. Poté jsem se po re-
organizaci stal jednatelem. Doubrava vznikla 
1. 1. 1994, měli jsme 100 zaměstnanců, dnes 
je jich polovina. V  roce 2009 jsme postavili 
bioplynovou stanici, která zásadně ovlivni-
la naši budoucnost a  rozvoj. Přinesla stálý 
zdroj financí a příjmů. Tím pádem jsme mohli 
chov skotu udržet na počtu 500 – 600 krav. 
To umožnilo rekonstruovat chov prasat, který 
je až na dva chovy plně rekonstruován. I to se 
nám vyplatilo, což nás nyní drží a ekonomika 
se výrazně zlepšila. Bioplynka je opravdu ve-
lice dobrá investice. Z velké části ji krmíme 
kejdou (odpadem z prasat), zbytkem kukuři-
ce a zbytky krmiva. Veškeré teplo využíváme 
na farmě Zahnašovice. V zimě 100 %, v létě 
50 %, na vytápění prasnic a selat na porod-
nách. K tomu celý areál, který se tak vytápí, 
což nám ušetří významné prostředky.

Jaká je nyní hlavní činnost podniku 
DOUBRAVA?

Rozdělil bych to na tři části. Na prvním 
místě je bioplynová stanice, kde jsou tržby 
okolo 30 milionů korun. Podobnou tržbu nám 
dává chov skotu za mléko. Třetí částí je chov 
prasat. Prasata, krávy a  bioplynka. Všichni 
se jednou třetinou podílí.

Které období vašeho podnikání byste označil 
za nejtěžší, a naopak kdy se nejvíce dařilo?

Nejtěžší a nejlehčí bylo, když přišla revo-
luce. Privatizace zemědělství transformace 
podniků, když jsme založili s. r. o. bylo těžké 

přesvědčit lidi, aby nám svěřili majetek, který 
jsme pak vypláceli. To bylo těžké, ale i lehké. 
S  LUKROMEM jsme byli na jedné lodi, měli 
jsme motivaci jít dopředu a  přišla změna. 
Hodně podniků, které nám dlužily zkrachovalo. 
Nebylo to lehké období, ale přesto jsme přeži-
li a podnik se rozvíjel. Všechno jsme nakonec 
zvládli ufinancovat. Chov prasat nás držel, v tu 
dobu to byla jednička, která fungovala.

Před časem řádil i na Zlínsku africký mor 
prasat. Jak jste se s tím vypořádávali?

 Řešili jsme to dle opatření veteriny a hy-
gieny. Pár let zpět jsme o  této nemoci měli 
přednášky. O  klasickém moru jsme věděli, 
ale africký mor prasat, o tom nám sdělovali 
informace, že je až někde v jižní Asii a nikdy 
to k  nám nedojde. Bohužel to nebyla prav-
da. Přišlo to sem, ale naštěstí se to zvládlo 
díky pánům Jurečkovi a  Čunkovi, kteří mor 
dokázali zlikvidovat. Jsme za to vděční, pro-
tože kdyby se mor rozšířil, nastal by velký 
problém. Zvládli jsme to a fungujeme dobře.

Dalším strašákem je špatné počasí. Jste 
za ty roky schopen podle počasí vydedu-
kovat, jaká bude úroda?

I když dělám v zemědělství 40 let, stále se 
učíme. Dřív se nejelo na pole před 19. břez-
nem, avšak nyní již v únoru sejeme. Počasí 
se změnilo, jara jsou kratší, teplotní výkyvy 
jsou větší. Spodní vodu máme. Půda je u nás 
v dobrém stavu, staráme se o ni, takže sucho 
nás tolik neovlivňuje. Více nás ovlivnili hrabo-
ši, kteří nám způsobili škodu na obilninách 
kolem pěti milionů korun. Výnosy poklesly 
na polovinu. Za svou profesní kariéru nepa-
matuji, aby hraboši udělali takovou kalamitu 

v obilí. To je následek sucha, přestalo pršet, 
sklízíme plody toho sucha. Uvidíme, co nás 
ještě za následky čeká.

V oboru se pohybujete skutečně již spous-
tu let. Baví vás stále stejně?

Když jsem začal po vojně, ta práce mě 
opradu bavila. Vše fungovalo. Dnes s odstu-
pem 40 let už se do práce tolik netěším. Na-
stoupila mimořádná byrokracie. To ze všech 
orgánů státní správy. To je jako nemožné. 
Složitost a  náročnost veškerého podnikání. 
To říkám nejen já, ale i kolegové, ekonomka. 
Už to není tak jednoduché. Máme problémy 
všechno zvládat. Spoustu papírů, což nás 
i trochu brzdí v rozvoji. 

Uvažoval jste někdy o tom, že skončíte?
Nemohu se na to vykašlat. Já jsem země-

dělec, nejstarší rod na Holešovsku. Od roku 
1653 jsou moji předci zemědělci. Já jsem 
takový další pokračovatel toho rodu. Tady 
máme za sebou obrovský kus historie. 

Zmínil jste spolupráci se společností LUKROM. 
Vzpomenete si, kdy jste se propojili?

Pamatuji si prvopočátky LUKROMU, kdy 

měl podnik šest vlastníků. Já jsem byl taky 
ve čtyřech vlastnících. Nyní jsem jediný jed-
natel, stejně jako je tomu i v LUKROMU. Prá-
vě od vás k  nám přišly první stroje. Traktor 
John Deer, pluh, kompaktor, stroj na sečení. 
Ta spolupráce byla na dobré úrovni. Spolu-
pracovali jsme, i  když na menší úrovni. Teď 
jsme pořizovali v pořadí již desátý traktor 
John Deer. Máme kompletní výbavu na pole 
od značky Horsch, od které jsou stroje u nás 
dominantní. Loni se realizovala silážní hala, 
což byl velký projekt s LUKROMEM. Rekon-
struoval se kravín, řešilo se chlazení mléka. 
LUKROM je pro nás navíc blízko. Má výborný 
servis na John Deer, a i když je zde konkuren-
ce, tak tato spolupráce je na přátelské bázi, 
je to jiné než pouze na bázi obchodní. Jsem 
zvyklý na přátelské obchodní vztahy a v tom-
to směru si LUKROM nemohu vynachválit.

Máte rozjednané nějaké další obchody?
Pokud bychom se rozhodli stavět kravín, 

tak LUKROM je jednou z variant. Musíme i še-
třit, takže nové stroje kupujeme, až ty součas-
né opravdu doslouží. Furt se něco musí dělat. 
Jak se zastaví rok a nepracuje se dál, tak to 
chybí. Musí se pořád něco plánovat a plnit.

Jak hodnotíte současný stav, co se týká 
podpory zemědělců? Je dostatečná, nebo 
patříte k těm, kteří tvrdí opak?

Dostatečná podpora je nutná. Tržní me-
chanismus je na okraji, naspodu. Bez podpo-
ry bychom asi nepřežili. To je systém Evrop-
ské unie, který zavedla. Za minulého režimu 
nebyla podpora skoro žádná, přesto jsme 
přežili a fungovali. I počátky našeho podniká-
ní byly bez dotací. Až později jsme se vlastně 

stali závislými na dotacích. Když vynechám 
bioplynku, dostaneme dnes 20 milionů na do-
tacích, abychom byli v plusu třeba 10 milionů. 
Bez dotací by zemědělství nemohlo existovat.

Je to tak podle vás správně?
Je to špatně, protože systém je nastavený 

tak, že jsme na někom závislí. Dochází k ná-
růstu dovozu potravin, jsme závislí z 50 % na 
zahraničních potravinách. Velikost našeho ze-
mědělství se neustále snižuje a to si myslím, 
že je taky špatně. Jaké jsou dotace, to neo-
vlivníme. Myslím si, že ty peníze už brzy nebu-
dou, takže se na to musíme připravit. Musíme 
vydržet i bez těch dotací, to je náš cíl. 

Jste rodinný podnik. Jdou tedy i potomci 
ve vašich stopách? 

Jsem rád, že mám nástupce, že ho to 
baví. Můj syn v tom vyrůstal. V zemědělství 
se musí vychovat ta generace našich dětí od 
malička. I dcera pracuje v zemědělství, syn to 
po mně jednou také určitě přebere a ten již má 
syna, čili i vnuka se snažím učit, aby se nebál 
traktoru, nebál se jít na pole, do chléva, mezi 
krávy. Zemědělství se nedá naučit, je to úděl, 
musíte k tomu mít vztah a ten vztah se musí 

budovat od malička. Proto se snažím brát do 
družstva brigádníky, děti, ať si tady vydělají, 
i když se to nesmí, ale beru je, ať chodí. Na-
vštěvuje nás i mateřská školka. Doufám tedy, 
že budeme mít jednou nástupce.

Obáváte se toho?
Já se bojím, že zemědělství bude stále na 

okraji. Výdělky jsou všude dobré, ale ta práce 
o sobotách / nedělích, zrovna to nevoní. Pro-
voz je provoz. Snažíme se ty děti sem dostat. 
Naše rodina to tak má nalinkované; i kdyby 
nechtěli, budou to muset dělat. Je opravdu 
hodně podniků, kde nemají vůbec nástupce. 
Takové podniky se pak prodávají do cizích 
rukou. Tam už ten vztah k půdě nemůže být 
takový jako u těch lidí, co tady pracují.

Snažíte se tedy podnik dále rozšiřovat? 
To asi velice nejde. Ten rozsah je solidní, 

Spíše jde o to, abychom měli živočišnou vý-
robu, chov prasat aby byl špičkový, krávy aby 
byly na dobré úrovni, aby tady byla případně 
nová stáj, kterou chceme postavit. Bioplynka 
aby pak doplňovala portfolio těch činnos-
tí. Aby zkrátka byl náš podnik moderní a na 
úrovni. Jaká velikost, to už asi moc neřešíme.

Slavili jste 25 let existence na trhu. Jaké 
máte nyní cíle do budoucna?

Já musím pořád plánovat. Plánuji ales-
poň na pět let dopředu. Máme teď vizi dát na 
střechu fotovoltaickou elektrárnu. Chtěli by-
chom opravit poslední vepřín a momentálně 
děláme rekonstrukci posklizňové linky včet-
ně nové sušárny obilí. To děláme již nyní, prá-
ce na ní se rozjely. Během dvou let bychom 
chtěli postavit novou stáj pro skot. Stará stáj 
je totiž z roku 1974 a už nevyhovuje dnešním 
potřebám.

Umíte si vůbec představit, co byste dělal, 
kdybyste nebyl zemědělec?

To tedy netuším. Všichni z mé rodiny pře-
de mnou byli zemědělci, nikdo nebyl mimo 
obor. Máme to u nás tak nastavené a i já tra-
dici dodržuji. Nikam jinam bych asi ani nešel. 

Prozraďte, jak relaxujete, když chcete vy-
pnout od práce.

Relaxuji s vnoučaty a  jezdím hodně na 
kole. Účastnil jsem se dřív i různých závodů. 
Mám rád výjezd například na Hostýn na kole. 
To jedu lesem, hlava se čistí a ta energie lesa 
dobíjí. Cítím ty vibrace, protože tam je hod-
ně kyslíku a to mám rád. Dává mi to hodně 
energie. Nepřemýšlím nad ničím, naopak 
spíš chodí nápady.

JOSEF LUŽA: Zemědělství se nedá naučit, je to úděl

Svého nástupce vidí Josef Luža (vpravo) ve svém synovi, který v zemědělském  
prostředí vyrostl. V oboru pracuje i jeho dcera.

SPOLUPRÁCE S LUKROMEM?
„Jsem zvyklý na přátelské 

obchodní vztahy a v tomto směru 
si LUKROM nemohu vynachválit. 
Loni jsme realizovali silážní halu, 

což byl velký projekt s touto 
společností. Rekonstruoval se 

kravín, řešilo se chlazení mléka. 
LUKROM je pro nás navíc blízko. 

Má výborný servis na John 
Deere, a i když je zde konkurence, 

tak tato spolupráce je zkrátka 
na přátelské bázi, což je úplně 

jiné. Jsme moc spokojeni.“

Josef Luža
majitel podniku DOUBRAVA spol. s r. o.


