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LUKROM investoval miliony 
do vlastních podniků a středisek 

vypomáhala týden na porcovně. Tam pomá-
hala s organizací objednávek a následným 
výrobním procesem.

„Během týdenní výpomoci dále řešila 
i svou běžnou obchodní agendu, po pra-
xi na porcovně jsme její multifunkč-
ní schopnosti využili také na 
podnikové prodejně, kde 
jsme během pár dní při-
šli z důvodu karantény 
o  všechny kolegyně. 
Naštěstí nám vypo-
mohla také kolegyně 
z veselské prodejny 
a   by la  dop lněna 
paní Němečkovou. 
V nejnáročnější čtvr-
tek a pátek i o Bětku 
Kašpaříkovou, což 
je naše hlavní účetní. 
Klobouk dolů před nimi. 
Rozhodně to ale není pou-
ze o těchto kolegyních, je to 
úplně o všech našich pracovní-
cích. Mnozí z nich chodili do práce s růz-
nými zdravotními omezeními, dělali pře-
sčasy, navzájem si pomáhali, vycházeli si 
vstříc a bez jejich zkušeností by nebylo 
možné zapojit do výroby kolegyně z jiných 
oddělení. Bez podpory zkušených by to 
nešlo. Díky za to, že nás v tom nenechali 
a že jsme s tím zápasili a zápasíme všich-
ni společně,“ vzkazuje ředitel RACIOLY 
Martin Horáček.

lidí a kolegů, kteří se semkli, vzájemně si 
pomáhají a po několika hodinách spánku 
znovu nastupují s plným nasazením znovu 
do práce. Jak by řekly moje děti: někdy to 
bylo ‚fakt hustý‘,“ dodává s úsměvem.

Receptem na dobrou atmosféru a stabilitu 
ve firmě by měla být velká dávka upřímnosti. 
V jakékoli situaci, a především krizové, se musí 
jednat na rovinu a hledat společné řešení.

LUKROM během nouzového stavu vy-
chází vstříc zaměstnancům prostřednictvím 
práce z domova všude, kde je to jen možné. 
Připomněli jsme si také, že je důležité umět lidi 
ocenit, poděkovat jim za jejich práci a pravi-
delně s nimi komunikovat.

To, že zdraví je na prvním místě, už dáv-
no víme. Jen to nám umožní bezproblémový 
a plynulý chod společnosti. Samozřejmostí 
jsou na pracovištích dezinfekce a  roušky. 
Opakovaně také dezinfikujeme vybraná stře-
diska profesionály tam, kde je to nutné.

Podobnou situaci jako v RACIOLE zaží-
vala i divize zemědělských komodit a krmiv. 
Ani tam je totiž neminula nákaza uvnitř firmy 
a s tím spojené přechodné snížení počtu za-
městnanců na jednotlivých úsecích. „Vznika-

jí situace, kdy pracuje ten, kdo může, 
a zastupuje tak několik profesí 

najednou, nebo nemocní 
pracují z domova, i když 

jim není dobře. Mimo 
jiné bych ráda vzpo-
mněla i  novou posi-
lu laboratoře VKS 
Katku Cholastovou, 
která v září nastou-
pila a od půlky října 
zůstala na praco-
višti sama. Musela 

zvládat věci, které 
do té doby ani neděla-

la. Tímto patří všem můj 
velký dík za jejich ochotu 

a  samozřejmost, s  jakou na 
danou situaci reagují a snaží se 

pomoci,“ popisuje ředitelka divize Martina 
Nejedlá, která sama zastala práci za své lidi 
v laboratořích na středisku v Lípě. 

Velkou zásluhu na tom, že výroba krmiv na 
středisku v Lípě fungovalo, mají naši zaměst-
nanci Robert Bednařík a Pavlína Pekárková. 

„Hledám vždy v lidech a situacích to 
dobré. Není tomu jinak ani nyní. Velké po-
zitivum současného stavu je pro mě to, 
že mi to umožňuje poznávat charaktery 

DÍKY VŠEM ZAMĚSTNANCŮM 
LUKROMU ZA JEJICH PRÁCI. 

BERME KRIZI JAKO PŘÍLEŽITOST 
K UVĚDOMĚNÍ. UVĚDOMĚNÍ, 

JAK STABILNÍM, PERSPEKTIVNÍM 
A ZAJÍMAVÝM NÁŠ OBOR 

ZEMĚDĚLSTVÍ / POTRAVINÁŘSTVÍ JE.

SPOLEČNĚ s radostí, 
rozumem a respektem...

Soudržnost a solidarita. Všem našim pracovníkům patří velký dík! 
SPOLEČNĚ. Nikdy předtím neměl sou-

časný claim společnosti LUKROM větší 
význam než právě teď. Čelíme situacím, 
které jsme až doposud neznali. Zažíváme 
období, které je pro nás náročné nejen 
z hlediska pracovního, ale i soukromého. 
Má vůbec pandemie koronaviru, kterou si 
touto dobou všichni procházíme, nějaká 
pozitiva? 

Soudržnost a solidarita. I v LUKROMU se 
ukazuje, že během krize dokážou lidé uvnitř 
společnosti držet při sobě, táhnout za jeden 
provaz a pomáhat si. Pokud tohle všechno 
použijeme, můžeme z  toho vyjít bezpečně 
a ve zdraví.

Přestože první vlna pandemie začala již 
v polovině letošního roku, největší těžkosti 
jsme pocítili až na konci října, kdy musela 
řada pracovníků zůstat doma z důvodu ne-
moci či karantény. „V této době jsme výrobu 
přečkali někde doslova s vypětím všech sil, 
především díky enormnímu úsilí a sounále-
žitosti zdravých kolegů, konkrétně se jed-
nalo o výrobu krmných směsí a RACIOLU,“ 
potvrdil jednatel a finanční ředitel společnosti 
Ondřej Červenka.

Podnik na zpracování drůbeže RACIO-
LA Uherský Brod se prakticky od března po 
současnost potýká v průměru s o 20–30 % 
menším stavem pracovníků. Reagovalo se 
tak provozními i obchodními opatřeními. Pří-
kladem může být i zapojení kolegů z admi-
nistrativy či obchodu do výrobních činností, 
kdy obchodní manažerka Irena Němečková 

► EDITORIAL

Letošní rok společenským ani zeměděl-
ským akcím z důvodu krize moc nepřál. 
LUKROM se proto ještě více zaměřil na 
svá vlastní střediska a investice do nich. 
A že jich nebylo málo. Práce probíhaly na 
přibližně třinácti místech, která zasahují 

do teritoria Moravy i Čech. V letošním 
roce přesáhly investice do areálů 30 mi-
lionů korun.

Asi nejrozsáhlejší rekonstrukcí si prošlo 
středisko v Bánově, které poskytuje záze-
mí divizi zemědělské techniky a podnikům 

prvovýroby ZEAS Bánov a  LUKROM plus. 
Došlo k demolici jednoho nepotřebného 
křídla administrativní budovy, kompletní 
rekonstrukcí prošly kanceláře a  v příštím 
roce budou dokončeny práce na moderní 
školicí místnosti pro až 120 lidí. „V plánu je 

také zbourání druhého křídla administra-
tivní budovy, nová fasáda a  vybudování 
nové servisní haly pro opravy zeměděl-
ských strojů,“ nastínil jednatel společnosti 
LUKROM Ondřej Červenka. Nově se v budo-
vě zrekonstruovala také bývalá jídelna, kde 
vznikne konferenční sál a obytná část, která 
bude sloužit pro potřeby externích pracovníků 
podniků prvovýrob LUKROMU. Do budoucna 
se plánuje také dokončení příjezdových cest 
s označením střediska. 

Další větší proměnou prochází středisko 
v Kroměříži, které je zejména strojařskou cen-
trálou. Proběhla zde úprava administrativní

budovy (výmalba, nové koberce, obrazy) 
a byl položen nový asfaltový povrch celého

nádvoří. „V  příštím roce dokončíme 
započaté úpravy showroomu a výstavbu 
nového kancelářského zázemí pro vedení 
servisu včetně úprav prodejny,“ doplnil On-
dřej Červenka. Čerstvý asfaltový povrch byl 
položen také u budovy pneuservisu LUKRO-
MU, který sídlí v Kroměříži.

Mechanizace živočišné výroby investu-
je do svého střediska v Hulíně, kde dojde ke 
kompletní rekonstrukci budovy. Nové zázemí 
se tak dostane nejen servisnímu a montážnímu 
týmu, ale i THP pracovníkům. Proběhne zde 
také výstavba nových skladovacích prostor.

Rekonstrukce kotelny a také kompletně 
nové fasády se dočkalo středisko ve Svita-
vách, ve kterém se také s rostoucím týmem 
plánuje v příštím roce dovybavení prostorů 
pro nové kanceláře a zázemí pro servisáky 
a montážníky.

► pokračování na straně 2

Agrochemici dohlíží na výrobu 
osiva ve Starém Městě

► strana 3

V. Darebník: Obor mechanizace 
nebyla volba, ale přirozená 
životní cesta ► strana 9

Celková modernizace sila 
a sušárny v Lípě byla úspěšně 
dokončena! ► strana 4

Žně brzdil déšť. A jaká byla 
sklizená výměra?

► strana 5
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Pro tvorbu receptur využívá 
divize komodit a krmiv 
moderní výživářský SW Allix

V  průběhu roku 2019 léta došlo 
k zásadnímu rozhodnutí vedení divize 
komodit a krmiv, a to navázání spolu-
práce s českou firmou Iframix, která 
zastupuje na českém trhu francouz-
skou skupinu CCPA. Tato spolupráce 
nám otevřela dveře k moderní skladbě 
receptur, a to na stravitelné aminoky-
seliny. K  tvorbě receptur využíváme 
SW Allix, který nám umožňuje velmi 
přesnou skladbu pro jednotlivé kate-
gorie zvířat, navíc máme v zádech tým 
francouzských výživářek, které nám 
s jejich tvorbou pomáhají. S odstupem 
roku můžeme hodnotit toto rozhodnutí 
jen kladně. Díky tomuto SW můžeme 
velice rychle reagovat na změnu kvali-
ty surovin zejména po žních. Posun ve 
výkonech směsí se projevil zejména na 
farmách brojlerů.

► KRÁTCE

Na pozici hlavní účetní se dostala po ne-
celém půlroce působení v  LUKROMU. 
Jak si po tak krátké době poradila v roli 
šéfky několika desítek účetních? Předsta-
vujeme vám novou posilu holdingu JANU 
ŘÍMOVSKOU.

Prozraďte, jaký byl start ve společnosti? 
Trvalo dlouho, než jste se zorientovala? 

Na pozici hlavní účetní jsem se dostala 
po necelém půlroce působení v LUKROMU, 
což asi není úplně standardní. Takovou příle-
žitost jsem rozhodně po tak krátké době ve 
společnosti nečekala a zároveň jsem k ní měla 
i přirozený respekt. Brala jsem to taky jako 
velkou výzvu a zpětně jsem velmi ráda, že mě 
souhra náhod k této pozici přivedla. 

Kdo vám v začátcích nejvíce pomohl?
Mimo jiné mi velmi pomohlo, že jsem první 

měsíce strávila s bývalou hlavní účetní, která 
mi perfektně práci předala. Holding LUKROM 
je velký a činnosti jsou různorodé, proto ne-
bylo jednoduché se zorientovat a stále je co 
se učit.

Jaká byla vaše cesta k číslům a účetnictví?
Při studiu na Vysoké škole ekonomické 

mě vždycky nejvíce bavily předměty, které 
byly spojené s čísly, ale moje cesta směřo-
vala jinam. Vystudovala jsem průmyslové 
inženýrství a poté nastoupila do banky. Byla 
to zajímavá zkušenost, ale věděla jsem, že to 
není směr, kterým chci jít.

Jak ten směr tedy pokračoval?
V prvním zaměstnání jsem si uvědomila, 

že mě pořád něco táhne k ekonomice a účet-
nictví. Proto jsem se rozhodla při mateřské 

dovolené věnovat se studiu oboru účetnictví 
a získávat i prvotní praxi v tomto oboru. Když 
mi končila mateřská dovolená, tak účetnictví 
bylo pro mě jasnou volbou. Nejprve jsem si 
myslela, že raději budu pracovat na živnost, 

ale chyběl mi kontakt s  lidmi, na který jsem 
byla zvyklá z předešlého zaměstnání. Proto 
nakonec moje kroky vedly do společnosti 
LUKROM, kde moje cesta k hlavní účetní už 
byla velmi rychlá.

Mám ráda ve věcech pořádek a jednoduchost, říká Jana Římovská
LUKROM představuje novou hlavní účetní: 

V rámci vaší pozice nyní komunikujete 
s několika desítkami účetních. Jaká je vaše 
spolupráce?

Díky velikosti holdingu jsme jeden tým 
o několika desítkách účetních a každý článek 

týmu dává celému celku svoji přidanou hod-
notu. Baví mě komunikace s ostatními a i to je 
to, co mě na mé práci naplňuje. Bylo to pod-
statné i v mých začátcích, kdy mi kolegyně 
velmi pomáhaly a za to jim patří velké díky.

Obor účetnictví je celoživotní vzdělávání, 
jelikož zákony se neustále mění. Je nároč-
né to skloubit?

Náročné to samozřejmě je, ale vždycky 
mě bavilo se vzdělávat. Zajímají mě novinky, 
a ba naopak jsem ráda, když se můžu zdoko-
nalit nebo naučit něco nového. Jsem ráda za 
každou příležitost, kdy můžu absolvovat něja-
ké školení a poznatky pak předávat ostatním 
kolegyním. Na školení chodím každý rok ně-
kolikrát, ale účetnictví je o neustálém učení se. 
Pořád jsou novinky, které musíme aplikovat 
do praxe.

Jste typ, který si bere práci i domů nebo 
s odchodem z kanceláře tzv. vypínáte?

K pozici účetní patří vždy určitá pravidla 
a  řád, protože jsou termíny, které se musí 
dodržet a ne vždy je to jednoduché. K této 
pozici prostě patří to, že pracovní doba končí, 
až jsou povinnosti splněny, ale s tím jsem do 
toho i šla. Vždycky jsem byla typ, který má 
rád ve věcech pořádek a jednoduchost a to 
mě taky vede k neustálému přemýšlení, jak co 
zdokonalit a zjednodušit. Proto hlavou jsem 
občas v práci, i když jsem doma, ale jelikož 
mám dvě malé děti, tak se snažím tyto dvě 
roviny balancovat.

Co děláte ve volném čase? Jak si nejlépe 
odpočinete od čísel?

Všechen svůj volný čas trávím se svojí ro-
dinou. Snažíme se děti vést i ke sportu. Sama 
jsem dříve často hrála tenis nebo jezdila na 
kole, ale teď už nemám tolik prostoru sama 
pro sebe, a proto k  těmto dvěma sportům 
vedu především svoje dcerky. Rádi také trá-
víme čas na procházkách s naším pejskem, 
čímž si čistím hlavu.

LUKROM oznamuje personální změny 
na vedoucích pozicích
Zemědělská společnost LUKROM oznamuje ke sklonku roku důležité personální 
změny na vedoucích pozicích.

Čerstvým třetím jednatelem LUKROMU se stal Zdeněk Červenka mladší, 
který působí i na pozici jednatele v podniku RACIOLA Uherský Brod a v minulosti 
byl ředitelem divize mechanizace živočišné výroby.

Štafetu na pozici ředitelky divize mechanizace živočišné výroby převzala nově 
Lucie Červenková, která v divizi dosud působila jako obchodní ředitelka.

Nového jednatele získal i podnik prvovýroby Agroječmínek v Chropyni.  
Stal se jím Karel Čadek, současný šéf podniku LUKROM plus.

Ředitelem střediska ve Svitavách, které je zázemím pro divize zemědělské techniky 
i mechanizace živočišné výroby, je od letošního roku Petr Vaňous.

► pokračování z úvodní strany 

JANA ŘÍMOVSKÁ, hlavní účetní holdingu LUKROM 

TOP UDÁLOSTI V ROCE 2020

01  Zásadní změna v organizační struktuře společnosti LUKROM.  
Dochází k rozdělení divize zemědělské techniky na dvě, a to: divize 
zemědělské techniky a divize mechanizace živočišné výroby. Zároveň se 
spojily divize zemědělských komodit a divize výroby krmných směsí.

02  Modernizace a automatizace sila na středisku v Lípě.

03  Investice v RACIOLE: flotace (předčistička odpadních vod), nový systém 
mražení a chlazení.

04  Zakoupení samochodného postřikovače Horsch Leeb do podniku 
Agroječmínek s. r. o. Ve stejném podniku dochází také k výstavbě 
přístřešku ve stájích.

05  Rekonstrukce administrativní budovy střediska v ZEAS Bánov, a. s.

06  Investice do krmného stolu v podniku prvovýroby TOZOS spol. s r. o.
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Ve zbrusu nových kancelářských prosto-
rech už sedí také THP pracovníci zahraniční-
ho obchodu projektu HORSCH ve Valašském 
Meziříčí. Zde už se pomalu rýsuje i označení 
tohoto střediska.

Práce jsou v plném proudu i  v  podni-
cích prvovýroby. Ve Starém Městě se natírají 
a spravují fasády v celém areálu dílen, záro-
veň se opravují a natírají veškerá vrata.

Agroječmínek v Chropyni dal nový kabát 
šatnám v administrativní budově a chlubit se 
může i novou kotelnou. Na příští rok je v plánu 
oprava kancelářských prostor.

Novou fasádou, vstupními dveřmi i pro-
sklením se letos vybavil podnik ZEV Šarati-
ce. Čerstvý asfaltový povrch se dále položil 
v Bystřici pod Lopeníkem.

Řada středisek LUKROMU podpořila fi-
remní identitu a dočkala se nového označení. 
Týká se to například středisek Šenov u Nové-
ho Jičína, Pelhřimov, Lípa atd.

RACIOLA Uherský Brod dlouhodobě 
a pravidelně investuje do provozu, letos však 

navíc zrekonstruovala jednu z podnikových 
prodejen, konkrétně právě v Uherském Brodě.

Ve spolupráci s městem Zlín, které je 
vlastníkem fotbalového stadionu, kde má 
zázemí prvoligový klub FC FASTAV Zlín, se 
v letošním roce kompletně opravovala střecha 
nad hlavní tribunou a zároveň došlo k výměně 
cca 100 ks oken. Podél celé hlavní tribuny se 
také opravovaly a vyměňovaly skleněné co-
pility. K úpravě došlo i v některých částech 
uvnitř budovy.
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Spotřeba pesticidů klesá. Důvodem je snižování výměry orné půdy i počasí

koronavirem. Celá řada investic a raciona-
lizačních opatření posledních let tak nese 
své ovoce,“ připustil. 

Hlavních příčin dobrých výsledků je podle 
Ondřeje Červenky hned několik. Velkou roli 
hrají stabilní prodeje napříč divizemi agroche-
mie, zemědělské techniky a mechanizace ži-
vočišné výroby. 

Vyzdvihnout je třeba také kvalitu našich 
krmných směsí či velmi dobré zootechnické 
výsledky v živočišné výrobě. „Konverze kr-
miv u kuřat ve výši 1,6 kg, téměř 30 odsta-
vených selat nebo například dojivost kolem 
11 500 litrů mléka,“ vyjmenoval spokojeně. 

Pandemie covid-19 se zemědělské skupiny 
LUKROM dotýká zatím okrajově. Zeměděl-
ství a potravinářství totiž spadá do kritické 
infrastruktury státu, tudíž se na ně většina 
vládních omezení nevztahovala. Ovšem, 
jak sám potvrdil finanční ředitel LUKROMU 
Ondřej Červenka, do jisté míry se samo-
zřejmě přibrzdil obchod; a to především se 
zemědělskými stroji.

„V porovnání s loňským rokem pozoru-
jeme pokles pouze o zhruba 4 % v tržbách. 
Největší těžkosti jsme pocítili na konci října, 
kdy musela řada pracovníků zůstat doma 
z důvodu nemoci či karantény,“ uvedl. 

Letošní rok však vedení společnosti hod-
notí jako velmi dobrý. „Když uvážíme, čím 
vším v letošním roce museli naše společ-
nosti a kolegové projít, nelze ani hodno-
tit jinak. Tržby se v mateřské společnosti 
budou pohybovat v podobných úrovních 
jako v  loňském roce ve většině divizí, to 
považujeme vzhledem k uplynulým udá-
lostem za úspěch,“ přiznává šéf ekonomic-
ko-právní divize.

Výnosy rostlinných komodit v podnicích 
prvovýroby byly v  letošním roce dokonce 
vyšší než v předchozích dvou letech, což by 
se mělo promítnout v celkově lepších hospo-
dářských výsledcích firem. „Ve společnosti 
RACIOLA Uherský Brod očekáváme je-
den z nejlepších výsledků posledních let, 
a  to i přes velké komplikace způsobené 

Podle statistických údajů spotřeba pesti-
cidů v České republice v posledních letech 
mírně klesá. Je to způsobeno především 
snižováním výměry orné půdy v ČR, růs-
tem počtu omezení pro používání pesti-
cidů a také vývojem počasí v posledních 
letech. Tyto skutečnosti se také projevují 
v prodejích divize agrochemie v LUKRO-
MU a  v  procentuálním vyjádření podílu 
jednotlivých kategorií pesticidů.

V případě herbicidů je situace celkem 
stabilní, jelikož výběr je dostatečný a mezi-
roční změny jsou spíše dány počasím. Pokud 
počasí přeje, tak se většina zemědělců snaží 
ošetřit obiloviny již na podzim a tím si snížit 
jarní pracovní špičku.

„V současné době dochází k ukončení 
prodeje některých herbicidů, které působí 
přes půdu, kde zanechávají dlouhodobější 

rezidua (např Glean). Nejasná situace je 
u  glyfosátů (nejznámější je Roundup). 
V současné době je registrace glyphosa-
tu v rámci EU do roku 2022 s omezením 
předsklizňových aplikací a poté bude Ev-
ropská komise rozhodovat o dalším vývoji,“ 
prozradil za divizi agrochemie Tomáš Trčálek.

U fungicidů se v posledních letech pro-
jevuje pokles spotřeby hlavně díky teplému 
a suchému jaru, kdy choroby nemají možnost 
se rychle šířit. Vynechání některých aplikací 
fungicidu je však i rizikem, protože při změně 
počasí může dojít k rychlému šíření chorob 
a značnému poškození porostu. „U fungici-
dů dochází a v následujících letech bude 
docházet k zákazu některých velice rozšíře-
ných účinných látek (epoxikonazol, tebuko-
nazol atd.), což způsobí zúžení sortimentu 
a klade zvýšené nároky na výrobce na vývoj 

Na druhé straně výnosy v rostlinných ko-
moditách jsou v některých případech pro-
padák. Na vině je v tomto směru proměnlivé 
počasí. „Výnos řepky byl letos cca 2,5 tuny 
a zároveň bohužel špatné kvality. Oproti 
tomu u kukuřice šlo naopak o rekord. Vý-
nos byl u ní cca 12 tun v suchém. Obiloviny 
měly průměrný výnos,“ připustil. 

V letošním roce jsme se opět vypořádá-
vali se změnami. Největší ekonomickou pro-
měnou prošla v posledním období současná 
divize zemědělských komodit a krmiv (dříve 
dvě samostatné divize). „Po spojení těchto 
divizí jsme začali efektivněji využívat cel-
kové kapacity, což s sebou přineslo znač-
né snížení nákladů; zároveň jsme snížili 
objemy nákupů, resp. prodejů především 
pšenice, hlavně kvůli rozkolísanosti trhu, 
která s sebou nese velká obchodní rizika,“ 
prozradil Ondřej Červenka, který zároveň 
naťukl vyhlídky na rok 2021. „Na příští rok 
se rozhodně díváme s respektem, který 
si uplynulé události letošního roku beze-
sporu zaslouží. Zároveň však věříme, že 
zemědělství a  potravinářství je oborem 
dost možná vůbec nejstabilnějším a jako 
takový přečká i  ty nejtěžší časy, což se 
v letošním roce potvrdilo. Osobně věřím, 
že by se čísla příštího roku mohla pohy-
bovat v intencích toho letošního,“ uzavírá.

nových účinných látek,“ doplňuje agronom. 
Nejsložitější situace je podle Tomáše Trčál-
ka u insekticidů. V uplynulých letech došlo 
k nárůstu prodejů insekticidů, kdy především 
teplé počasí přispělo k většímu rozvoji a šíření 
škůdců. Také byl jednoznačný trend přechodu 
k insekticidům neškodným pro včely. V letoš-
ním roce ale došlo k zákazům účinných látek 
(chlorpyrifos, imidacloprid...), které tvořily 
základ ošetření proti škůdcům. 

„Z jedenácti nejprodávanějších insek-
ticidů, které jsme nabízeli našim zákaz-
níkům v roce 2019, jich sedm končí, což 
především u řepky bude působit značné 
obtíže. Zemědělcům zůstane velmi úzký 
sortiment účinných látek a při jejich opa-
kovaném používání může dojít k vytvoření 
rezistentních populací škůdců, které nebu-
de možné zlikvidovat,“ upozorňuje na závěr.

Agrochemici dohlíží na výrobu osiva ve Starém Městě
Na středisku ve Staré Městě, v podniku pr-
vovýroby LUKROMU plus, proběhla v loň-
ském roce instalace mořicího zařízení pro 
finalizaci výroby osiva, hlavně obilovin. 
Toto zařízení „mořička“ značkově doplňu-
je linku, která začíná čisticím zařízením od 
firmy CIMBRIA.

V prvním roce výroby (tj. v  roce 2019) 
se na této lince vyrobilo 160 t farmářského 
a 360 t certifikovaného osiva ozimých obi-
lovin. Ve druhém roce výroby (tj. v  letošním 
roce) se vyrobilo 770 t osiva ozimých obilovin 
(100 t ozimého ječmene a 670 t ozimé pšeni-
ce), z toho jen 34 t farmářského osiva.

„Vyrobené osivo je z převážné většiny 
určeno pro setí v  podnicích prvovýroby 
skupiny LUKROM. Část je určena na pro-
dej do jiných podniků mimo skupinu a další 
část je pro spolupracující osivářskou spo-
lečnost,“ prozradil agronom Michal Pečenka 
z lukromácké divize agrochemie. 

Výroba certifikovaných osiv podléhá přís-
ným pravidlům a je kontrolována v několika kro-
cích státní institucí ÚKZÚZ. Na začátku je výběr 

nesplňuje, je neuznáno, pokud je splňuje, 
je uznáno a státní instituce ÚKZÚZ vydá 
uznávací list. Osivo vyrobené ve Starém 
Městě až na velmi drobné výjimky spl-
ňuje požadavky na uznání osiva. Proto 
je potřeba poděkovat pracovníkům, kte-
ří se na této činnosti podílejí,“ uzavírá 
Michal Pečenka. 

odrůdy ve vyšším stupni množení a pozemku, 
na kterém bude tato vypěstována. Po zasetí je 
nutno tento porost přihlásit jako množitelskou 
plochu na ÚKZÚZ. Následně v jarním obdo-
bí pracovník ÚKZÚZu – inspektor provede 
přehlídku tohoto množitelského porostu a na 
základě zjištěných skutečností tento porost 
buď uzná, nebo neuzná jako plochu, ze které 
je možno vyrobit certifikované osivo. „Pokud 
je toto v pořádku, tak následuje v příznivou 
dobu sklizeň. Po sklizni následuje uskladně-
ní, podle možností ihned čištění dle normy 
pro daný typ osiva a dále uskladnění, které 
zaručuje čistotu osiva. Jestli je tento mate-
riál pro výrobu osiva vhodný, se zjišťuje roz-
borem odebraného vzorku v certifikované 
osivářské laboratoři,“ popisuje dále.

Finální úprava osiva, moření, se prová-
dí v „mořičce“; v našem případě dávkové 
mořičce typu rotostat. Pro úpravu je možno 
použít různé druhy přípravků z řady mořidel, 
pomocných přípravků, bakterií, hnojiv a dal-
ších. Výběr druhů mořidel zaleží na požadav-
ku konečného pěstitele.

Linka ve Starém Městě je zařízena pře-
devším na plnění namořeného osiva do 
vaků o objemu 500 kg. Takto zabalené osi-
vo je opatřeno „návěskou“ (nezaměnitelný, 
jedinečný dokument evidovaný ÚKZÚZem). 
Po zabalení inspektor odebere vzorky, zda 
splňují parametry dle zákona, aby mohlo být 
osivo „uznané“. „Pokud osivo parametry 

Odhad tržeb 2020

Divize mechanizace
živočišné výrobyDivize zemědělské techniky

Divize agrochemie

Divize služeb živočišné výroby
Divize zemědělských

komodit a krmiv 

265 mil. Kč

305 mil. Kč

850 mil. Kč 210 mil. Kč

1 120 mil. Kč

LUKROM, spol. s r. o.

Podniky prvovýroby

2 900 mil. Kč 

850 mil. Kč

RACIOLA Uherský Brod, s. r. o.

450 mil. Kč

Finanční ředitel
Ondřej Červenka:

Dopad koronaviru na LUKROM je malý. 
Na rok 2021 se díváme s respektem
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Jednou z nejvýznamnějších událostí le-
tošního roku bylo dozajista sloučení dvou 
divizí: ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT a VÝ-
ROBY KRMNÝCH SMĚSÍ. Jak se změnil 
celý chod divize, jaké byly její investice 
a co plány na další rok? O tom promluvila 
současná ředitelka divize Martina Nejedlá. 

Co pro vás přineslo sloučení těchto dvou 
divizí – zemědělských komodit a výroby 
krmných směsí? 

Byl to přirozený proces, ke kterému 
LUKROM dozrával již delší dobu. Sloučili 
jsme v podstatě činnosti, které v minulosti 
byly součástí výkupu a spíše byly uměle roz-
děleny. Vznikla tak nová divize s tržbami cca 
1,3 mld. Kč.

Jak se divize změnila?
Změnilo se zejména to, že se celý proces 

nákupu, spotřeby a prodeje zemědělských 
komodit propojil v jeden celek. Tyto činnosti 
si nekonkurují, ale právě naopak, tvoří syner-
gický celek. Dokážeme si lépe zorganizovat 
nákup, dopravu směsí i komodit a stejně tak 
i tok surovin do výroby a případně k dalšímu 
obchodování. Vzhledem k tomu, že komodity 
tvoří cca 65 % složení krmných směsí, je dů-
ležité mít podrobný přehled o jejich množství, 
ceně, kvalitě a hlavně mít možnost toto vše 
sami ovlivnit.

Došlo k nějakým personálním změnám?
Ano. Tyto změny byly nemalé, ale záro-

veň přirozené a nutné vzhledem k nové si-
tuaci udělat. Někteří zaměstnanci museli 
odejít jednoduše proto, že pro ně práce díky 
optimalizaci nebyla nebo se nebyli schopni 
přizpůsobit novému způsobu řízení. Vznikaly 
tak situace, které nebyly příjemné, ale byly 
nevyhnutelné.

Vaše divize letos výrazně investovala do 
modernizace sila a sušárny na středisku 
v Lípě. Můžete prozradit více?

Snažíme se každým rokem investovat do 
technologií výroby a skladování surovin tak, 
aby nám to umožnilo tyto procesy precizovat 
a zautomatizovat. Dokončili jsme rekonstrukci 
sila a sušárny v Lípě. Momentálně realizuje-
me na výrobně krmiv ve Vyškově moderni-
zaci mikrolinky a dopravních cest. Nakoupili 

jsme dvě nové mostní váhy na výkup komo-
dit a opláštili halu na skladování komodit ve 
Valašském Meziříčí. Laboratoře jsme vybavili 
novými přístroji, například novým NIR analy-
zátorem v laboratoři ve Valašském Meziříčí.

V letošním roce vaše divize obhájila certifi-
kát GMP+ a získala nově certifikaci výroby 
krmiv v systému QS. Čeho si dále ceníte?

Velmi si cením posunu v  kvalitě krm-
ných směsí a systému monitorování surovin. 
Osvědčila se nám spolupráce s  francouz-
skou společností CCPA. Posunuli jsme výkon 

MARTINA NEJEDLÁ: Závěr roku? Sušárny jedou na plný plyn 

směsí pro výkrm brojlerů. Také jsme velmi 
spolupracovali s chovateli rodičovských cho-
vů a vyvinuli jsme směsi na míru pro jednotlivé 
genetiky. Nastavili jsme také proces sledování 
struktury krmných směsí pro nosnice, která 
má kromě složení samotné směsi významný 
vliv na výkon směsí.

Daří se vám již několikátým rokem držet 
výrobu krmiv nad úrovní 100 tis. tun ročně! 

To považuji za úspěch hlavně vzhledem 
ke klesajícím konverzím. Rozjeli jsme také 
obchod s komoditami a doufám, že budeme 

nadále úspěšní v konkurenci spousty obchod-
níků. Snažíme se být pružní v nabízených 
službách a  využít poměrně slušný vozový 
park se silnou kapacitou svozů a samozřejmě 
v neposlední řadě nabídnout férovou cenu za 
dodávané zboží.

Jaký je závěr letošního roku v divizi země-
dělských komodit a krmiv? 

Konec roku je ve znamení mokrých ku-
kuřic s vysokými výnosy a nervozity ohledně 
osevů ozimých plodin. Stejně tak i naše sušár-
ny jedou doslova na plný plyn. Je to náročné, 
ale zvládáme to. Současně ložíme několik 
vlaků obilnin měsíčně na export a další zboží 
do českých mlýnů.

Jak moc podle vás může pandemie koro-
naviru ohrozit zemědělství? 

Půda tu vždy byla a bude a je potřeba se 
o ni starat. Změní se charakter jejího využití, 
zemědělství bude více směřovat k extenzitě, 
důležitější bude péče o krajinu a její ochrana. 
Tomu se musí přizpůsobit také podniky, jako 
je třeba i ten náš. Zásadní pro nás bude také 
podoba budoucí zemědělské politiky nebo za-
stropování dotací. Ale to nezměníme, tomu se 
budeme muset přizpůsobit. Epidemie samot-
ná poškodí určitě jiné sektory mnohem více.

Co pro vás znamená, když se řekne KRIZE?
Když hledáme význam slova krize, které 

je nyní často zmiňováno, tak najdeme řecké 
slovo krisis. Je to něco jako hledání, volba 
mezi dvěma opačnými variantami, ale není to 
bezvýchodná situace. Právě naopak, předsta-
vuje aktivitu, která se projevuje hledáním, pro-
mýšlením, řešením a nakonec rozhodováním. 
Zůstaňme pozitivní a berme tuto situaci jako 
šanci. Proto nám všem přeji, ať nás to alespoň 
trochu naplňuje, rozvíjí a baví, protože jedině 
tak vše, co děláme doma i v práci, má smysl.

Letošní rok spěje ke svému konci. Jaké jsou 
výhledy na ten další?

V  příštím roce bych chtěla pokračovat 
v  práci směrem ke kvalitě krmných směsí 
s využitím nového optimalizačního softwaru. 
Dále pak obnovit vozový park, vyměnit část 
technologie výrobny krmiv v Lípě, nakoupit 
nový bezezbytkový vzorkovač na komodity 
a mnoho dalších investic. 

Celková modernizace sila a sušárny 
v Lípě byla úspěšně dokončena! 

Jedna z nejvýznamnějších investic skupi-
ny LUKROM byla bezesporu rekonstrukce 
sila a sušárny na středisku v Lípě. Pláno-
vání projektu odstartovalo na podzim před 
dvěma lety a práce byly dokončeny letos 
v červnu. Projekt renovace, pro který se 
středisko výroby krmných směsí v Lípě roz-
hodlo, přitom nebyl vůbec snadný. Silo je 
totiž v provozu nepřetržitě celoročně. 

Koncem ledna roku 2019 byl připraven 
koncept celého projektu, který byl rozdělen 
na dvě etapy z důvodu časové náročnosti. 

První etapa se týkala kompletní rekon-
strukce příjmu surovin do sušárny, výměny 
neefektivní aspirace a  instalace nových do-
pravníků v 11. patře obilného sila a částečné 
automatizace technologie.

Druhá etapa se týkala kompletní výmě-
ny dopravníků od příjmového koše do bu-
něk, k nim přibyla rotační bubnová čistička 
v 10. patře, kterou jsme schopni zboží před-
čistit rovnou při příjmu, výměna aspirace stá-
vající čističky uvnitř sila a instalace výklopné 
váhy. Zároveň se dodělala kompletní automa-
tizace sila. Cílem druhé etapy tak bylo ovládat 
celé silo přes počítač, pomocí něhož se lehce 
ovládají jednotlivé linky technologie, a silomi-
str má tak přehled o množství surovin a jejich 
teplotách v buňkách.

„Nejtvrdším „oříškem“ druhé etapy tak 
bylo, jak dopravit rotační bubnovou čističku 
do 10. poschodí sila a aspiraci do 6. po-
schodí sila. V jednotlivých patrech se tak 
musely vyřezat otvory do opláštění sila, 

pomocí jeřábů se technologie dopravila 
na místo a následně se otvory musely za-
zdít. Vše proběhlo dle plánů a ulevilo se tak 
konstruktérům, projektantům, jeřábníkům 
a všem, kteří se na celé akci podíleli. V prů-
běhu měsíce června letošního roku jsme si 
mohli slavnostně oddechnout: celková re-
konstrukce sila byla dokončena,“ potvrdil 
se spokojeným úsměvem vedoucí VKS v Lípě 
Martin Coufalík

Silo je v tuto chvíli schopno přijímat su-
roviny, které jsou zároveň předčištěny pro 
uskladnění ze dvou košů, třetí koš vagono-
vý je napojen na starou předčističku, která 
nemá tak vysokou účinnost, proto se využívá 
velice okrajově. 

Silomistři mají nyní přehled o všech su-
rovinách v sile i na sušárně, o teplotách su-
rovin v  jednotlivých buňkách. Všechny linky 
jsou ovládány přes počítač. „Máme možnost 
ložit vlaky přes výklopnou váhu a zároveň 
doplňovat suroviny do míchárny pro výro-
bu krmných směsí. Silomistři nemusí chodit 
na noční směny, jelikož obsluha na VKS si 
může doplňovat suroviny pro výrobu sama. 

Všechny dopravníky, čističky a buňky v sile 
jsou aspirovány, což vede především ke sní-
žení prašnosti a k šetrnosti vůči životnímu 
prostředí,“ popisuje Martin Coufalík.

„Jsem rád, že cíle a předpoklady celého 
konceptu jsme uvedli v život a to, co jsme 
si namysleli, tak funguje v praxi, což je nej-
důležitější. Plánování projektu započalo na 
podzim roku 2018, samotná realizace za-
čátkem dubna 2019 a skončila koncem mě-
síce června 2020! Troufám si říct, že se vše 
zvládlo v rekordním čase a chtěl bych tímto 
všem firmám, které se podílely na realizaci 
projektu, poděkovat,“ uzavírá.

MARTINA NEJEDLÁ, ředitelka divize zemědělských komodit a krmných směsí
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Žně v  LUKROMU odstartovaly první tý-
den v červenci sklizní ozimého ječmene 
na středisku Dolní Bojanovice. Průběžně 
nabíhala sklizeň řepky ozimé, pšenice 
ozimé, hrachu, pelušky a ječmene jarního 
– sladovnického. Tyto „hlavní“ žně skon-
čily v polovině srpna sklizní posledních 
hektarů pšenice ozimé v Boršicích. 

Postupně se sklízelo na všech středis-
cích, to znamená Jarohněvice, Halenkovice, 
Spytihněv, Tlumačov, Suchá Loz, Boršice, 
Staré Město, Dolní Bojanovice, Mistřín či 
v Hustopečích nad Bečvou. Nechyběly ani 
pozemky u podniku ZEV Šaratice.

Letos naše zemědělce opět nejvíce po-
trápilo počasí. „Na začátku vegetačního 
období bylo stále velké sucho, které se 
podepsalo na menším počtu odnoží ně-
kterých odrůd pšenice a na částečném 
poškození řepky. Následovaly jarní mrazí-
ky, které také poměrně výrazně poškodily 
zejména řepku. A od poloviny května nás 
výrazně zlobí nadprůměrně deštivé počasí 
a zejména v létě (i během žní, které se pro-
tahovaly) i na podzim velký přebytek vlá-
hy na polích,“ prozradil Karel Čadek, ředitel 
podniku LUKROMU plus s. r. o., což je dceřiná 
společnost LUKROMU, spol. s r. o.

Neustálé deště a  zamokřená pole vý-
razně ztěžují sklizňové práce a  prakticky 
znemožnili přípravu půdy a  setí. „Řepky 
a ozimé ječmeny se nám podařilo zaset 
všechny podle plánu, ale pšenice ozimá 
se nám stále nedaří všechna zaset. I přes 
veškerou snahu set až do konce listopadu 
je už jisté, že se nám cca 20 – 25 % ploch 
pšenice zaset nepodaří,“ přiznává ředitel 
podniku Karel Čadek.

Nové stroje i investice 
do budov v LUKROMU plus

Podnik prvovýroby LUKROM plus 
v letošním roce nezahálel a opět vý-
razně investoval do nových strojů, 
a  to více než 50 milionů Kč. Mimo 
jiné byla pořízena sklízecí mlátič-
ka JD S685 a 12řádkový kukuřičný 
adaptér Geringhoff, 3 silné traktory 
John Deere, 2 silné traktory JCB 
Fastrac 8330 a 1 střední traktor JCB 
Fastrac 4220, 2 teleskopické mani-
pulátory JCB 536-95 Agri Pro, 2 ná-
věsy MEGA 21 s korbou a cisternou 
14 m3, diskový podmítač Horsch 
Joker 6 CT, mulčovač Spearhead 
a další. „Z velkých investic do bu-
dov jsme dělali nové střechy na 
halách pro skladování komodit na 
Volenově a v Dolních Bojanovicích, 
každou za více než 1 mil. Kč, a obě 
samozřejmě zajistila kovovýroba 
LUKROM,“ dodal ředitel podniku 
Karel Čadek. 

► KRÁTCE

Agroječmínek v Chropyni získal novinku na českém trhu! 
Jalovicím nasadil moderní krční obojky AfiCollar
S touto novinkou přišla izraelská společ-
nost AFIMILK, kterou divize mechanizace 
živočišné výroby zastupuje. Jedná se o nej-
modernější podobu krčního obojku pro 
dojnice a jalovice, v případě Agroječmínku 
budou tyto obojky využívány na jalovicích. 

AfiCollar využívá novou převratnou tech-
nologii, která umožňuje přesnou detekci fak-
torů, které negativně ovlivňují zdravotní stav 

stáda, jeho plodnost a komfort, a tak v koneč-
ném důsledku i mléčnou produkci. Tento uce-
lený komplex monitorování a vyhodnocování 
údajů dává chovatelům jedinečnou možnost 
efektivně řídit mléčné farmy a dosáhnout ma-
ximální produkce mléka. Moderní krční obo-
jek AfiCollar pozvedne úroveň řízení vašeho 
stáda. Moderní krční obojky vám díky propo-
jení s jedinečným systémem AfiFarm umožní 

mít přesné informace o vašem stádě. Soft-
ware AfiFarm jednoduše interpretuje množství 
dat shromážděných obojky s údaji o dojení 
a vytváří zprávy a výstrahy, které slouží jak 
ke každodenní rutinní práci, tak ke klíčovým 
rozhodnutím ve stádě. A  jakým způsobem 
obojek AfiCollar pracuje? 

„Na základě citlivé detekce projevů 
zvířat spojených s  říjí poskytuje přesné 
údaje pro zlepšení zabřezávání ve vašem 
stádě. Obojek AfiCollar slouží nejen k ur-
čení, které krávy inseminovat, ale vyhod-
nocuje i nejvhodnější čas pro inseminaci. 
Detekce říje prostřednictvím obojku je také 
ideálním řešením pro chov krav a jalovic na 
pastvě,“ prozradila Michaela Otépková z divi-
ze mechanizace živočišné výroby.

Novinkou tohoto krčního senzoru jsou po-
znatky o přežvykování a žraní zvířat. Celková 
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 zažívacích pro-
blémů. Další oblastí, která dostála velkých 
změn, je identifikace a generování upozornění 
na konkrétní zdravotní problémy zvířat. 

„Na základě stanovených odchylek 
program AfiFarm vyhodnocuje, pokud 
se jednotlivé zvíře nebo skupina odchýlí 
od běžného stavu, a vygeneruje sestavy, 
které podrobně popisují změny a navrhu-
jí možné příčiny. Systém pak poskytuje 
chovateli upozornění přímo na monitoru 
nebo v aplikaci na mobilním zařízení. Tento 
způsob je neocenitelný pro včasnou a pří-
mou reakci na vzniklé problémy ve stádě,“ 
uzavírá Michaela Otépková.

Agroječmínek se vybavil 
strojem HORSCH LEEB PT 330 

Lukromácký podnik prvovýroby 
v  Chropyni Agroječmínek se může 
těšit z nového stroje, a to konkrétně 
HORSCH LEEB PT 330. Protože se 
v  tomto podniku pěstuje hodně ku-
kuřice, byl zvolen stroj s hydraulicky 
stavitelnou světlou výškou. Stroj je 
z  hlediska své konstrukce nejvhod-
nější pro vysoké kultury. Jeho úkolem 
je nejen zrychlit aplikaci prostředků 
na ochranu rostlin a také ji zkvalitnit, 
protože stroj disponuje špičkovým ve-
dením ramen BoomControl PRO nízko 
nad porostem ve výšce 30 cm. Tím se 
dokáže dostat do porostu až o 25 % 
více postřikové jíchy. Další přednos-
tí tohoto stroje je zvýšení efektivity 
a bezpečnosti procesu postřikování, 
který spočívá v  průběžném čištění, 
jejž zajištuje systém CCS PRO. Fun-
guje to tak, že čistá voda vytlačuje 
zbytkovou postřikovou tekutinu a ni-
kdy nedochází k cirkulaci oplachové 
vody celým systémem. Právě kvůli 
těmto vlastnostem padla volba na 
tento špičkový stroj HORSCH LEEB 
do našeho podniku Agroječmínek 
Chropyně, který má za sebou první 
postřikovou sezónu.

► KRÁTCE

Letošní žně brzdil déšť

Celkem bylo v LUKROMU plus s. r. o.  
z hlavních plodin sklizeno:
4 400 t řepky s podprůměrným výnosem 2,5 t / ha

5 900 t ozimého ječmene s pěkným výnosem 6,2 t / ha 
(nejlepší výnos byl na středisku Halenkovice – 7,8 t / ha) 

22 000 t pšenice s velmi pěkným výnosem 6,7 t / ha 
a nejlepším výnosem v Tlumačově – 7,9 t / ha 

2 300 t jarního sladovnického ječmene s průměrným vý-
nosem 5,2 t / ha (nejlépe opět v Tlumačově – 5,8 t / ha)

Sklizená výměra v roce 2020

řepka ječmen 
ozimý

pšenice 
ozimá

ječmen 
jarní

1 810 ha 960 ha 3 330 ha 440 ha
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Strojaři přišli o řadu zemědělských akcí, tržby 
jsou uspokojivé

Také pro divizi zemědělské technicky byl 
letošní rok plný velkých změn a výzev, což 
je způsobeno i dlouhodobým dynamickým 
vývojem této divize. 

Letošní rok 2020 začal dobře a všechny 
své síly jsme na jeho začátku zaměřili na pří-
pravu prestižní výstavy TECHAGRO, která 
byla bohužel s příchodem pandemie zrušena. 
„Odvolat jsme museli i naše tradiční dny 
otevřených dveří na středisku v Kroměříži. 
Tato skutečnost nás přivedla k tomu zamy-
slet se nad marketingovými plány do bu-
doucna a celkovou filozofií, jak k těmto ak-
cím přistupovat. Doufáme, že v příštím roce 
budeme mít více možností setkat se s na-
šimi obchodními partnery,“ věří Jan Kubín, 
zástupce projektu John Deere v LUKROMU. 

Divize zemědělské techniky připravuje dal-
ší ročník polního dne, ale také JCB den, kdy 
představíme kompletní portfolio značky JCB.

V plánu je také velmi aktivní DEMO TOUR 
napříč Moravou tak, abychom mohli naše 
stroje představit přímo v podmínkách našich 
zákazníků. 

Dny otevřených dveří čekají i středisko ve 
Svitavách, které prošlo v posledním roce řa-
dou změn, a to především personálních.

„Samozřejmě vše záleží na vyvíjející se 
situaci kolem nás. Situace kolem COVIDu 
nás ovšem neovlivnila jenom z hlediska 
marketingových akcí, ale také z hlediska 
dodávek strojů, pozastavení montážních 
prací apod. Výrobci se potýkali s problémy 
dodávek komponentů pro výrobu strojů, 
někteří také s nedostatkem pracovních sil, 
a tak se na nějakou dobu přibrzdil i ten náš 
obchodní svět,“ přiznala Lucie Červenková 
za společnost LUKROM.

Každá společnost či výrobce k opatře-
ním přistoupili dle svých možností a uvážení. 
Anglická značka JCB pozastavila svoji výro-
bu téměř na dva měsíce úplně. Naopak ve 
společnosti HORSCH zavedli přísná opatření 
a ve výrobě pomáhali také lidé z vedení spo-
lečnosti. Izraelská společnost AFIMILK díky 
tvrdým opatřením také ve zkráceném režimu 
fungovala a pozastavila uvedení některých 
svých novinek na trh. 

Situace nebyla jednoduchá, ale díky 
značnému množství skladových strojů a tech-
nologií jsme dokázali uspokojit alespoň ty nej-
nutnější potřeby našich zákazníků, čímž jsme 
také docílili téměř obdobných výsledků jako 
v loňském roce, což bereme v tomto složitém 
roce jako velký úspěch. 

„I pří této situaci odhadujeme, že tržby 
divize překročí 1 miliardu, z čehož více než 
800 milionů budou tržby zemědělské tech-
niky včetně pneuservisu a hranici 200 mi-
lionů by měla překročit část mechanizace 
živočišné výroby,“ doplnil své kolegy finanční 
ředitel společnosti Ondřej Červenka. 

Výraznou změnou bylo ukončení 25leté 
spolupráce s českými importéry značky 
JOHN DEERE ke konci loňského roku, kdy 
jsme se po dlouhých letech stali zcela nezá-
vislými prodejci této značky. 

Díky stabilnímu týmu kolegů jsme tento 
přechod zvládli velmi dobře a projekt JOHN 
DEERE je i nadále součástí tří největších pro-
jektů divize zemědělské techniky.

Poslední, spíše interní změnou v této di-
vizi se stalo oddělení středisek mechanizace 
živočišné výroby, kdy se v polovině roku sta-
la tato střediska samostatnou divizí holdingu 
LUKROM.

HORSCH představil novou generaci 
samochodných postřikovačů PT 
a tandemový postřikovač TD

Novinka v postřikové technice od německé 
společnosti Horsch? Pro letošní rok jed-
noznačně nová generace samochodných 
postřikovačů PT a tandemový postřikovač 
TD. Velkou předností nového samojízdné-
ho postřikovače HORSCH Leeb PT jsou 
flexibilita a maximální pohodlí s přesnou 
aplikací. Flexibilitu zajišťuje nabídka růz-
ných velikostí a materiálů 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 BoomCont-
rol ale zůstal. Nyní v pracovních záběrech 

až 42 m s rozdělením až na 42 sekcí. Zcela 
nový je i podvozek ComfortDrive s centrál-
ním rámem a nezávisle hydropneumaticky 
odpruženými zavěšenými koly s aktivní re-
gulací úrovně. To přináší vynikající jízdní 
komfort nejenom na silnici, ale především 
na poli a ve svazích. Zákazník si může vy-
brat ze dvou různých verzí pohonu kol, 
které mají samozřejmě všechna technická 
vylepšení – jako je automaticky plynulý po-
hon dle zatížení a kontrola trakce,“ přiblížil 
šéf projektu HORSCH Petr Kachník. 

Pro optimalizované rozložení hmotnosti 
byl zachován koncept přední kabiny. Kabina 
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 součas-
ným emisním standardům. Poskytuje 310 
PS a perfektně 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. 

Další novinkou je tandemový postřikovač 
s objemem nádrže 12 000 litrů. Tento postři-
kovač disponuje inovativním tandemovým 
systémem nápravy i nádrže.

Celkem 1 332 zemědělských 
strojů značky HORSCH 

se prodalo za dobu 
spolupráce s naší 

společností LUKROM.

1 332

HORSCH

180
Ostatní

170
JCB

290
PNEU

60
MŽV

210
JOHN
DEERE 

150

Odhadovaná tržba za jednotlivé projekty za rok 2020 (v mil. Kč)
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Změny modelových řad teleskopických 
manipulátorů JCB
Společnost JCB přichází s restrukturali-
zací modelových řad manipulátorů JCB 
LOADALL. Základní a nejlevnější modelo-
vou řadou manipulátorů LOADALL bude 
výbavový stupeň AGRI, který bude mít 
motor o výkonu 81 kW (109) koní a čtyř-
stupňovou powershith převodovku s hyd-
rodynamickým měničem. 

Díky zámku hydrodynamického měniče na 
čtvrtém stupni nyní pojede až 40 km / h. Nově 
bude ukončena výroba výbavového stupně 
AGRI PLUS. Výbavový stupeň AGRI SUPER 
bude mít ve standardní výbavě výkon motoru 
97 kW (130 koní) a odpružené rameno. AGRI 
SUPER bude dostupný se třemi typy převodo-
vek: první bude nová čtyřstupňová powershift 
převodovka s pojezdovou rychlostí 40 km / h, 
druhou bude léty osvědčená šestistupňová 
powershift převodovka se zámkem hydrody-
namického měniče na 5. a 6. stupni s pojez-
dovou rychlostí 40 km / h a třetí převodovkou 
bude unikátní převodovka DULATECH VT 
kombinující hydrostatický a mechanický pře-
vod. „Vrcholem u teleskopických manipulá-
torů JCB LOADALL bude výbavový stupeň 
AGRI XTRA, který bude mít v základní výba-
vě výkon motoru 112 kW (150 koní), odpru-
žené rameno, klimatizaci a LED pracovní 

osvětlení. U výbavového stupně AGRI XTRA 
si bude moct zákazník vybrat ze dvou typů 
převodovek: šestistupňové powershift pře-
vodovky nebo převodovky DULATECH V,“ 
prozradil Aleš Martinec, produktový manažer 
LUKROMU. 

Aby změn v modelové řadě nebylo málo, 
plánuje společnost JCB do budoucna výbavo-
vé stupně manipulátorů LOADALL ještě rozšířit 
o výbavový stupeň PREMIER, který by měl být 
nejlevnější variantou manipulátoru a mít výkon 
motoru pod 75 koní, a na výbavový stupeň 
AGRI PRO, který by se naopak stal nejvyšším 
a nejdražším výbavovým stupněm. Ten bude 
vybaven motorem o výkonu až 174 koní s ma-
ximální pojezdovou rychlostí 50 km / h, navíc 
bude disponovat traktorovou homologací T1B. 

„Jak je vidět, typů převodek, výkonů 
motorů a  výbavových stupňů u  telesko-
pických manipulátorů JCB LOADALL je 
opravdu hodně. Nám prodejcům to umož-
ňuje ušít stroj každému zákazníkovi „na 
míru“ konkrétně do jeho podmínek či spe-
cifických aplikací. Nejsme proto odkázáni 
na nějaký jeden typ univerzálního stroje, 
který splňuje požadavky zákazníka jen 
částečně,“ pochvaluje si obchodní manažer 
LUKROMU.

NÁŠ STABILNÍ PARTNER 
FINANCOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ 

TECHNIKY ZNAČKY JCB

Pro více informací kontaktujte 
obchodního zástupce
Ing. Miloslav Fafílek
Obchodní zástupce, pobočka Zlín

Smluvní partner UniCredit Leasing CZ, a. s.
tel.: +420 577 578 117
e-mail: Miloslav.Fafilek@unicreditleasing.cz

Z garáže světovým hráčem:

Rok 1953 se stal klíčovým pro vývoj no-
vých produktů, když J. C. Bamford sestrojil 
rypadlo-nakladač JCB Mk 1, které mělo jako 
první na světě vpředu nakládací lopatu a vza-
du hydraulicky ovládaný podkop. Stroj zapo-
čal zlatou éru celosvětově nejprodávanější-
ho rypadlonakladače, jehož bylo doposud 
vyrobeno na třech kontinentech více než 
600 000 kusů. Od roku 1953 používá dnes 
známý výrobce logo JCB.

Roku 1978 otevřelo JCB ve Wrexhamu 
druhou továrnu ve Velké Británii, a  to na 
výrobu převodovek. O rok později oznámil 
syn zakladatele Anthony Bamford stavbu 
výrobního závodu v Indii a zahájení globální 
expanze. Dnes má JCB výrobní linky v Dillí, 
Púně a Jaipuru a Indie dnes představuje po 
Velké Británii druhé největší odbytiště znač-
ky JCB.

O dva roky později byl uveden nový model 
LCB Loadall 520M.

Rok 1995 se stal svědkem oslav 50. vý-
ročí JCB společně s královnou Alžbětou, kte-
rá v sídle JCB v Uttoxeteru odhalila repliku 

garáže, kde J. C. Bamford před mnoha lety 
začal podnikat. 

V roce 2004, necelých 60 letech od zalo-
žení, JCB oslavilo výrobu 500tisícího stroje. 
V témže roce JCB učinila odvážný krok zahá-
jení výroby vlastních motorů Dieselmax v divi-
zi JCB Power Systems v Derbyshire.

Napřesrok byla slavnostně otevřena po-
bočka v čínském Pudongu a o čtyři roky poz-
ději následovala investice 40 milionů liber do 
továrny v  indickém Ballabgarhu, kde vznikl 
největší závod na výrobu rypadlonakladačů 
na světě.

Roku 2010 JCB oznámilo projekt v hodno-
tě 40 milionů dolarů na vývoj nové řady smy-
kem řízených a pásových nakladačů v USA.

Globální výroba se o dva roky později roz-
šířila do Brazílie, kde britský premiér David 
Cameron oficiálně otevřel nový výrobní závod 
ve výši 63 milionů GBP ve státě Sao Paulo.

V nejúspěšnějších letech 2016 a 2017 JCB 
oslavilo výrobu 200 000. teleskopického ma-
nipulátoru Loadall, s nímž je JCB světovou 
jedničkou.

JCB slaví 75 let!
Všechno nejlepší!

571 LUKROM spolupracuje se značkou 
JCB již od roku 2014. Od té doby 
bylo prodáno 571 strojů!

+ / - 50 manipulátorů
+ / - 20 nových fastraců 
+ / - 10 kloubových nakladačů

PRODEJ JCB V ROCE 2020

Velkolepé! Anglická značka JCB slaví 75 let 
od svého založení a její cesta má skvělý 
příběh. Zemědělská společnost LUKROM 
odstartovala spolupráci s tímto velikánem 
v roce 2014 a poslední tři roky má za se-
bou rekordní prodeje. Odhadované tržby 
projektu za rok 2020 jsou 290 milionů Kč. 

Psal se rok 1945, když Joseph Cyril Bam-
ford v malé uzamykatelné garáži v Uttoxeteru, 
v hrabství Staffordshire vyrobil sklápěcí pří-
věs z válečného šrotu. Ten dnes mimocho-
dem stojí hrdě v showroomu světového sídla 
JCB. Odhodlaný Bamford prodal tento svůj 
první stroj vyrobený ve své garáži za 45 liber 
na městském trhu.

Společnost JCB byla založena přesně 
23. října 1945. Bylo to ve stejný den, kdy se 
narodil jeho syn Anthony, nyní lord Bamford, 
a jak pan Bamford poznamenal, „představe-
ní se synem mělo tendenci soustředit mysl, 
a když začínáte na dně, je jen jedna cesta, 
a to vzhůru“.

Od roku 1947 se začala postupně roz-
šiřovat. Pojďme si přiblížit její nejdůležitější 
milníky.
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MILIONOVÁ STAVBA ROKU!
Divize mechanizace živočišné výroby předala 
v Černotíně hotovou farmu 

Co vás jako první zaujme na horizontu při 
příjezdu do Černotína ze směru od Valaš-
ského Meziříčí? Dozajista zeleně zastřeše-
ná jímka a areál Zemědělského obchodní-
ho družstva se sídlem v Černotíně. A právě 
zde probíhala vůbec největší realizace 
roku 2020 divize mechanizace živočišné 
výroby naší společnosti LUKROM. Gra-
tulujeme našim kolegům k dokončení vý-
znamného projektu a majitelům družstva 
v Černotíně děkujeme za důvěru!

Toto družstvo je mimo jiné významnou 
mléčnou farmou, a proto si LUKROM velmi 
váží důvěry, kterou do nás vedení družstva 
vložilo. Kompletní modernizace farmy v Čer-
notíně odstartovala v prosinci roku 2019. Bě-
hem necelého roku vyrostla na zelené louce 
vedle původního areálu moderní velkokapacit-
ní stáj, kompletní kejdové hospodářství a dojír-
na s novou moderní technologií dojení značky 
AFIMILK, která se stala „srdcem této farmy“.

„Na stavbě stáje vás na první pohled 
může zaujmout boční ventilační systém 
zajišťující odvětrání a správné klima, což je 
také velmi důležité pro welfare zvířat. Sou-
částí systému ventilace jsou také ventiláto-
ry MultiFan a rolovací příčky, které nesou 
značku naší společnosti a jsou výrobkem 
naší kovovýroby střediska v  Kroměříži,“ 
prozradila ředitelka divize mechanizace živo-
čišné výroby (MŽV) Lucie Červenková s tím, 
že další systémy, které patří do portfolia ko-
vovýroby, jsou napájecí žlaby, systémy hra-
zení a shrnovací lopaty Vlop, které zajišťují 
průběžné odklízení kejdy ze stáje. 

Lopaty jsou prvním článkem nového 
kej do vého hospodářství, jehož dominantou 
je skladovací železobetonová jímka o užit-
ném objemu 4 030 m3. K té patří navíc i ho-
mogenizační a  separační jímka. Obsluhu 
kejdového hospodářství zajišťuje jedna s nej-
prestižnějších technologií značky BAUER. 
Jímky jsou vybaveny čerpadly a míchadly 
této špičkové rakouské značky. „Pokud 
mluvíme o tom, že shrnovací lopaty jsou 
prvním článkem kejdového hospodářství, 
tak tím posledním článkem je separátor 
BAUER, jenž z kejdy získává tzv. separát, 
který se následně používá na podestýlání 
lehacích boxů,“ doplňuje. 

K nové dojírně to mají krávy jen kousek. 
Přivede je tam přiháněcí ulička a v čekárně 
je bude popohánět přiháněč, který je rovněž 
výrobkem kovovýroby LUKROM.

Na realizaci dojíren se specializuje naše 
středisko v Pelhřimově, které do Černotína 
navrhlo paralelní rybinovou dojírna 2 × 7 stání, 
vybavenou tou nejlepší technologií – techno-
logií dojení AFIMILK včetně in line laboratoří 
AfiLab, které průběžně sledují hodnoty mlé-
ka a odesílají je do softwaru AfiFarm, který 
informuje o kvalitě, množství a případných 
zdravotních problémech, jako jsou mastitida, 

ketózy, SARA a  jiné. „Tím je zajištěno, že 
mléko, které se shromažďuje v mléčném 
tanku holandské značky MUELLER, je té 
nejvyšší kvality. Mléčný tank se postará 
o potřebné zchlazení mléka a jeho uchová-
ní, než si jej vyzvednou mlékárny. Mléčné 
tanky Mueller jsou známé svou spolehli-
vostí, rychlým procesem chlazení a přede-
vším nízkými provozními náklady. Svými 
kompaktními rozměry jsou vhodné do kaž-
dé mléčnice,“ doporučuje Lucie Červenková.

Pro identifikaci krav zvolili v Černotíně 
pedometry AFIMILK, což je nejrozšířenější 

systém monitoringu poskytující 5 výstupů od 
každého kusu – identifikace, průběžné měře-
ní teploty, upozornění na oteplení, sledování 
odpočinku a informaci o kondici zvířete. Jed-
ná se o spolehlivý a odolný systém ověřený 
40 lety vývoje a zkušeností. 

„Ještě jednou děkujeme za důvěru 
a přejeme černotínskému družstvu pře-
devším spokojenost nejenom celého per-
sonálního obsazení družstva, ale také spo-
kojenost jejich skotu,“ vzkazuje.
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Když byl VOJTĚCH DAREBNÍK osloven 
k tomuto rozhovoru, svěřil se, že jej vítá 
jako příležitost k prezentaci práce středis-
ka mechanizace živočišné výroby v rámci 
skupiny LUKROM. „Divize mechanizace 
živočišné výroby je již léta významnou 
součástí mateřské společnosti a s mno-
hými výsledky naší práce se můžeme před 
kolegy z jiných středisek hrdě pochlubit,“ 
přiznává s  úsměvem dvaašedesátiletý 
technolog, který je nezbytnou součástí 
lukromáckého týmu a mozkem projektů 
MŽV již čtrnáct let. Významně se podílel 
i  na poslední obří zakázce divize – vý-
stavbě farmy pro zemědělské družstvo 
v Černotíně.

Pane Darebníku, otázka na úvod: proč 
zrovna zemědělství a obor mechanizace?

Rodiče byli zemědělci, prarodiče byli 
zemědělci, tak mé studium na Střední ze-
mědělské technické škole ve Strážnici, obor 
mechanizace, a následně VŠZ, obor mecha-
nizace, v  Brně nebyla volba, ale přirozená 
cesta. Volba již byla (a ne lehká), když jsem 
přecházel ze zaměstnání v JZD do strojíren-
ského závodu řešit projekt „Stroje na sklizeň 
léčivých rostlin“. Byla to pro mě velká výzva, 
pak úžasná tvůrčí práce a obrovská škola. Při-
šla privatizace s typickým průběhem a já pře-
šel do Kromeximu Kroměříž do konstrukce na 
vývoj kypřičů. Odsud byla již přímá vazba na 
středisko Mosep Hulín a můj následný nástup 
do funkce technologa živočišné výroby. Jako 
technolog mechanizace živočišné výroby již 
dnes pracuji 25 let, v samotném LUKROMU 
od roku 2006.

Můžete prozradit, jak se vaše pozice tech-
nologa a pracovní náplň ve firmě vyvíjely? 

Vyvíjely se jak s vývojem střediska, tak 
s  vývojem trhu a  potřeb zemědělců. Byla 
období, kdy bylo v  jednom roce vyrobeno 
a namontováno přes 25 dojíren. Tenkrát byla 
primární potřeba zpracování dokumentace 
k těmto dojírnám, a to nejen výrobní, ale i pro 
stavební připravenost, technická průvodní 
dokumentace atd.

Jak to bylo v té době s konkurencí? 
Nejen v boji s konkurencí, ale i pro naplně-

ní potřeb zákazníka probíhaly inovace (někdy 
až hekticky) a realizovala se různá atypická 
provedení. Tehdy, kromě několika přihláše-
ných užitných vzorů, byla i spousta přesča-
sových hodin a bezesných nocí, zda se dílo 
zdaří na jedničku.

Časem se jistě zvyšovaly i nejrůznější náro-
ky na technologii či jiné odborné znalosti...

Ano. S  postupným útlumem montáže 
dojíren docházelo současně k nárůstu po-
žadavků na projekty ustájení skotu, zejména 
dojnic, a  to jak výstavba nových stájí, tak 

rekonstrukce starých objektů. Technologic-
ké zpracování této dokumentace má několik 
aspektů. Primárně je třeba umět naslouchat 
investorovi a respektovat jeho potřeby, vize 
i technické a finanční možnosti. Další základ-
ní parametr, který se musí naplnit, je welfare 
zvířat. S tím úzce souvisí znalost a uplatňo-
vání zákonných předpisů, platných vyhlášek 
a doporučení pracovníků z výzkumných pra-

covišť, veterinární péče i dalších specialistů. 
Stále větší roli sehrává znalost nových tech-
nologií a jejich uplatňování v technologických 
řešeních. Zejména tady máme obrovský 
prostor rozvíjet se a potenciál na oslovení 
zákazníků.

Jak velkou roli hraje ve vašem oboru tý-
mová práce?

Úspěšné naplnění těchto úkolů není od-
vislé jen od práce jednoho člověka, který je 
řeší. Je to navýsost týmová práce. Úzká spo-
lupráce obchodníka, technologa, rozpočtáře, 
vedoucího výroby a vedoucího montáže je 
nutnou podmínkou pro úspěšné zobchodo-
vání a následné zrealizování zakázky. Dnes již 
trochu jako samozřejmost bereme to, že naše 
středisko je součástí silné stabilní společnos-
ti. Úspěch střediska je tedy také podmíněn 
úspěchem celé skupiny. Význam týmové prá-
ce, která je vedením MŽV dnes podporována, 
vnímám v našem středisku jako klíčový pro 
jeho rozvoj. Uplatňování individualismu před 
týmovou hrou není cesta rozvoje střediska 
a může je spíše poškozovat.

Jakou část pracovní náplně považujete za 
nejnáročnější? 

Co mi dává nejvíce zabrat je srážka s ... 
Úmyslné nedodržení slova, nespolehlivost, 

to jsou věci, které dokážou hodně ztížit vaší 
práci. Neznalost nějaké odborné věci, veliká 
pracnost některé části, případně časový pres 
se dají vždy vyřešit (zejména v dobrém týmu). 

A co byste řekl o vašem pracovním týmu 
a okolí?

Mám to štěstí, že nejen ve svém blízkém 
okolí, ale se zákazníky, obchodními partnery, 

projektanty a technology jsem komunikoval 
vesměs s dobrými lidmi, profesionály na svém 
místě, kterých si vážím a od mnohých jsem 
se rád učil. Zemědělec jako takový je tvor 
silně konzervativní. Proto některá obchodní 
jednání, kde jsme navrhovali např. nové tech-
nologické prvky, případně jen standardní prv-
ky welfare, byla dost náročná. Naopak jiná 
jednání se zákazníkem probíhala jako souhra 

sehraného kádru, kde karty byly rozdány té-
měř napoprvé. A to člověka naplňuje.

Jaké charakteristické rysy by měl podle 
vás mít správný technolog?

Naučit se odborné věci, umět je ventilovat 
do dokumentu je jasné a je to jen otázka času 
a píle. Určitě musíte mít k té práci vztah, musí 
vás nějak naplňovat a uspokojovat. Zní to jako 
fráze, ale je to fakt. Důležitá je souhra hlavně 
s obchodníky a schopnost naslouchat zákaz-
níkovi. Pozice technologa skýtá prostor pro 
svobodnou tvořivost, ale současně ho také 
zavazuje ke konkrétní zodpovědnosti. A toto 
je asi to nejdůležitější.

Prozraďte, jak moc se změnil ve vašem 
oboru za ta léta způsob práce?

Protože tuto profesi vykonávám již 25 let, 
ani nevím, jak odpovědět. Začátky s mobily 
bez fotoaparátu, rýsovacím prknem na vý-
kresy a  tiskárnou A4 pro veškeré průvodní 
a propagační materiály již raději ani nevzpo-
mínat. Přijetím střediska do skupiny LUKROM 
se podmínky práce výrazně změnily. Tisk na 
plotru, kreslení v  licencovaném programu 
a další možnosti zpracování, přenosu doku-
mentů atd. je ta technická změna. Původní 
pracovní nasazení a  někdy nesystémový 
přístup střídá systémové řízení střediska 
s dělbou práce a zodpovědnosti. Mimo tyto 
vnitřní změny je důležitý nezměrný posun v in-
formačním toku zvenčí i možnosti komunikace 
s okolním světem.

Vypíchl byste nejzajímavější projekt, na 
kterém jste zatím pracoval?

Pro uspokojení z vykonané práce jsou pro 
mě všechny projekty důležité. Když prochá-
zím objektem, který jsme právě zrealizovali, 
cítím upřímnou hrdost na práci našeho ko-
lektivu a  je jedno, zda je to malá dojírnička, 
nebo vybudovaná celá farma (u té farmy je ten 
pocit, pravda, intenzivnější). Nejednou jsem 
se dostal do situace, kdy nás farmář provázel 
po provoze a pochvaloval si, jak mu to či ono 
lukromáci tenkrát dobře vymysleli a udělali. 
To jsou ty situace, kdy si řeknete, že má smysl 
tuto práci dělat.

Změnil nějak současný stav vaše pracovní 
prostředí?

Dnešní doba je pro mě dost jiná, coro-
navirové řádění nás dostává do nestandard-
ních pracovních situací, v hlavách probíhají 
všelijaké obavy. Vzpomínám na období, kdy 
byly týdny, ve kterých jsem měl hodně dlou-
hé pracovní dny. Z dnešního pohledu to bylo 
jistě na úkor rodiny, tenkrát jsem to tak nevní-
mal a práce mě naplňovala. Dnes si už tělo 
samo zahlásí, že tempo je třeba přizpůsobit. 
Samozřejmě jako každý i já jsem potřeboval 
najít nějaké uvolnění. Tělu dopřávám práci na 
zahradě, na domě a rád relaxuji nad karam-
bolovým stolem.

Pracovní vize jste již nastínil, ale co ty 
osobní? 

V letošním roce mě mé děti udělaly dvoj-
násobným dědou, takže plány už se rýsují. 
Buďme všichni zdrávi!

VOJTĚCH DAREBNÍK: Obor mechanizace 
nebyla volba, ale přirozená životní cesta
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RACIOLA investuje do provozu miliony, nakoupí i kombajny na sběr kuřat

Divize živočišné výroby se ve společnosti 
LUKROM začala rozrůstat na přelomu ti-
síciletí, kdy hlavní činností byl chov prasat 
a výkrm brojlerů. Přestože jsou tato odvět-
ví stále hlavním bodem činnosti, již delší 
dobu zde funguje skupina služeb zajišťu-
jící činnost kolem vyskladnění a nasklad-
nění drůbeže.

Středisko služeb. V rámci divize se jedná 
o středisko, které zajišťuje vyskladnění broj-
lerů na porážku, vyhrnutí a odvoz podestýlky, 
umytí a dezinfekci stájí. Dále pak přípravu hal 
na naskladnění a vlastní naskladnění jedno-
denních kuřat. „Tyto služby poskytujeme 
všem společnostem v rámci společnosti 
LUKROM a částečně i jiným spolupracují-
cím chovatelům. Toto středisko je vybave-
no patřičnou technikou na mytí stájí, ma-
nipulátory a kontejnerovým vozidlem na 
převoz podestýlky, slámy a manipulátorů,“ 
vyjmenovává ředitel divize služeb živočišné 
výroby Lubomír Zdráhal. 

V  letošním roce je zde v  provozu nový 
manipulátor značky JCB a na začátku roku 
2021 bude k dispozici nový nosič kontejnerů 
SCANIA, který nahradí stávající staré vozidlo. 

„Vzhledem k velké zručnosti a doved-
nosti jsou pracovníci tohoto střediska vy-
užíváni i k dalším činnostem jako například 

Modernizace okruhu mražení a chlazení, 
instalace mrazicího kompresoru, moder-
nizace čpavkových rozvodů, posílení re-
kuperace z odpadního tepla kompresorů 
a  zhotovení jednotek řídících chlazení. 
Investice v řádu desítek milionů investuje 
letos i s pomocí dotačních programů spo-
lečnost RACIOLA, která se zabývá zpra-
cováním drůbeže, výrobou a  prodejem 
drůbežích specialit. 

různé rekonstrukce a opravy technologie, 
údržby areálů a drobné stavební práce,“ 
doplňuje.

Další středisko služeb je doprava živé 
drůbeže (brojleři a  slepice) na porážku do 
podniku RACIOLA Uherský Brod. „Drůbež 
se převáží v plastových bednách po 10 ku-
sech. Jak chytání do beden, tak následné 

„Potřeba chlazení a mražení je jedním 
z předpokladů možnosti zpracovávat po-
traviny. Investice umožní efektivně mrazit 
či chladit prostory nebo výrobky a taktéž 
bude tato teplota řízena dle potřeb výroby,“ 
prozradil jednatel společnosti Zdeněk Červen-
ka ml. s tím, že velkou výhodou nové technolo-
gie je nižší energetická náročnost, spolehlivost 
a zastupitelnost, což zajistí bezproblémový 
chod procesu zpracování drůbeže.

Výkrm brojlerů hlásí výborný rok, 
chov prasat volá po nové technologii
Nejlepší rok v historii společnosti zaží-
vá LUKROM z hlediska chovatelských 
výsledků ve výkrmu brojlerů. Výsledky 
v chovu prasat vykazují slušný standard 
napříč všemi kategoriemi již dlouhodo-
bě. Zlepšovat se dá ale i v tomto odvětví.

První faktor, který výrazně ovlivnil 
zlepšení výsledků ve výkrmu brojlerů, je 
podle ředitele divize živočišné výroby Lu-
boše Zdráhala zkvalitnění surovin a slo-
žení receptur krmných směsí. Došlo tím 
pádem ke snížení spotřeby krmné směsi 
na vykrmené kilogramy a taky ke zlepšení 
zdravotního stavu brojlerů. 

Druhým faktorem je opuštění starých 
stájí, které nesplňovaly vhodné paramet-
ry podmínek pro chov a byly energeticky 
náročné. 

V  loňském roce se jednalo o  čtyři 
farmy a v příštím roce 2021 přibude ješ-
tě jedna farma (Raková). „Kapacita této 
farmy bude nahrazena a  překroče-
na výstavbou nových hal v Šaraticích 
(37 300 ks) a na Králově u Uherského 
Brodu (28 500 ks). Tím bude stabilizo-
vaná roční kapacita brojlerů v  rámci 
skupiny LUKROM 420 000 ks, což za-
jistí necelé 3 000 000 kuřat na porážku 
RACIOLA ročně. Nové haly bezesporu 
zvýší kvalitu a efektivitu výkrmu a také 
ušetří energetické náklady,“ prozradil 
Luboš Zdráhal.

Momentálně probíhá výkrm brojlerů v rám-
ci skupiny LUKROM na těchto farmách:

Šaratice, Zbýšov (ZEV Šaratice, a. s.)

Králov (ZEAS Bánov, a. s.)

Dolní Tošanovice (TOZOS spol. s r. o.)

Raková, Kelníky, Poteč, Lechotice (LUKROM plus s. r. o.)

Výsledky v chovu prasat vykazují 
dlouhodobě slušný standard napříč vše-
mi kategoriemi. „Zlepšovat se dá samo-
zřejmě i v  tomto odvětví. Bohužel od 
poloviny loňského roku se potýkáme 

s  nedostatkem pracovního personá-
lu na pozici ošetřovatele, což trochu 
ovlivňuje odchov selat na porodnách,“ 
připouští Luboš Zdráhal s tím, že situace 
by se mohla brzy změnit. Na podzim totiž 
divizi posílili tři noví pracovníci a další jsou 
v  jednání. „Pokud dojde ke stabilizaci 
stavu pracovníků, nic nebrání tomu, aby 
se výsledky nadále zlepšovaly,“ dodává. 

I v divizi živočišné výroby je důležitá 
hlavně ekonomika a  právě toto odvětví 
nyní nezažívá moc příjemné časy. „Kvůli 
výskytu afrického moru prasat v Ně-
mecku byl pozastaven vývoz vepřového 
masa do Číny. Tím pádem vzniká v Ev-
ropě nadbytek masa a  cena výrazně 
klesá. Zatím nikdo nedokáže určit vývoj 
této situace, a tak nezbývá, než dosaho-
vat zefektivnění výroby a doufat v lepší 
zítřky,“ věří ředitel divize. 

Zlepšení výsledků jde ruku v  ruce 
s kvalitní technologií a ta je potřeba i zde. 
„Některé provozy už přímo volají po vý-
měně nebo rekonstrukci technologie. 
Proto se letos výrazně zvýšila spoluprá-
ce se střediskem kovovýroby v Kromě-
říži. Zatím se jednalo spíše o dílčí opra-
vy a výměny hrazení, roštů, výpustí na 
kejdu a krmítek. Vzhledem k vytížené 
kapacitě kovovýroby se zatím více ne-
stihlo,“ vyjmenoval Luboš Zdráhal a zá-
roveň prozradil, že v budoucnu je již na-
plánována systematická výměna hrazení, 
roštů, shrnovacích lopat a krmení. Práce 
by měly proběhnout nejen z důvodu doslu-
hující technologie, ale také kvůli zlepšení 
pohody zvířat a jejich zdravotního stavu.

Chov prasat provozuje podnik LUKROM plus 
s.r.o., a to na následujících farmách:

Bábolná (Halenkovice) — šlechtitelský chov

Svatobořice-Mistřín — reprodukce a výkrm

Vacenovice — výkrm

Starý Dvůr (Spytihněv) — výkrm

Dolní Tošanovice — výkrm

Živočišná výroba, to není jen 
chov zvířat. Divize se rozšířila 
o střediska služeb

vytahování drůbeže z beden je prováděno 
ručně. Proto je potřeba mít větší počet pra-
covníků, a to hlavně na chytání při vysklad-
nění. Bohužel o tuto práci není už takový 
zájem a těžko se na ni shánějí lidé. Navíc 
se stává, že dochází při ruční manipulaci 
s drůbeží k poškození křídel a končetin, 
což pak hraje roli při zatřídění na porážce,“ 
konstatuje Lubomír Zdráhal.

Vedení společnosti se proto rozhodlo in-
vestovat do automatického chytání brojlerů 
kombajnem, který kuřata sbírá po hale a ná-
sledně dopravuje do speciálních kontejnerů 

pro převoz na porážku. Tím se zcela nahradila 
ruční práce. Po převozu na porážku budou 
kuřata šetrně vysypána na pás a teprve pak 
navěšována. 

Středisko dopravy zajišťuje přepravu drů-
beže pěti vozidly s vlekem a jak už bylo zmí-
něno, dochází k postupné obměně a úpravě 
vozového parku. „Po realizaci projektu s no-
vým příjmem drůbeže dojde patrně k pro-
pojení obou středisek v  jedno kvůli lepší 
koordinaci úkonů, zajišťujících vyskladně-
ní, likvidaci podestýlky, mytí hal a návoz na 
porážku,“ uzavírá Lubomír Zdráhal.

Další velkou částí projektu je zhotovení 
předčištění odpadních vod, tzv. flotace, ve 
výši 12 milionů Kč. „Součástí investice je 
stavební část, kdy bude zhotovena odpad-
ní jímka o objemu 500 m3, ve které bude 
zachycena odpadní voda z provozu. Celý 
objem vody bude přečerpán přes flotač-
ní linku, přičemž za pomoci chemie dojde 
k  oddělení znečištění a  z  provozu bude 
vypouštěna voda, která splňuje hodnoty 

stanovené kanalizačním řadem,“ vysvětluje. 
Velké investice budou v RACIOLE pokra-

čovat i v příštím roce. RACIOLA totiž využi-
la příležitosti na vypsaný dotační program 
vládou ČR a  podala projekt „Modernizace 
příjmu drůbeže“ ve výši 50 mil. Kč. Podpora 
činí 50 % uznatelných nákladů. Podmínkou je 
projekt zrealizovat do dvou let.

A o co konkrétně se jedná? Půjde o zásadní 
změnu systému sběru brojlerových kuřat a na-
vazující procesy s tím spojené. Momentálně 
dochází k ručnímu odchytu brojlerových kuřat, 
která jsou na porážku dopravována v bednách 
po 10 ks. K této činnosti je potřeba přibližně 
dvacet pracovníků. „Nově budou zakoupeny 
dva kombajny na sběr brojlerových kuřat, 
těmito kombajny budou plněny kontejnery 
pro převoz brojlerů do místa zpracování. 
Obsluha bude čítat tři pracovníky,“ popisu-
je Zdeněk Červenka ml. s tím, že tento systém 
bude i šetrnější k samotným zvířatům.

V případě této investice se jedná o největ-
ší změnu, která se týká celého řetězce zpra-
cování kuřat, proto je netrpělivě očekávána 
našimi dodavateli brojlerových kuřat. „Zajistit 
totiž dostatečné počty pracovníků na vysk-
ladnění je stále složitější. Velkým přínosem 
je zvýšení kvality kuřat, taktéž počítáme, 
že dojde ke zvýšení svozové kapacity u jed-
notlivých aut,“ doplňuje.
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V ovocných sadech u Buchlovic na Uher-
skohradišťsku se během podzimu opět 
sklízela jablka. Brigádníci ze stromů česali 
jablka odrůd Golden Delicious a Idared, po 
nich následovaly Jonagold a Jonagored. 
Jako první byly sklizené odrůdy Šampion 
a Rubín. Úroda je letos průměrná, avšak 
o něco lepší než loni, prozradil Karel Ča-
dek, ředitel společnosti LUKROM plus, 
která sady vlastní.

Fotbalový klub FC FASTAV Zlín, který spa-
dá do zemědělského holdingu LUKROM, 
se v letošním roce dočkal změny, která se 
připravovala a dojednávala již velmi dlou-
ho. Od prvního ledna byl do majetku zlín-
ského magistrátu bezúplatně převeden 
fotbalový stadion Letná. Ten má hodnotu 
74 milionů. 

Město Zlín se stalo na začátku roku 2020 
majitelem fotbalového stadionu Letná, na 
němž klub FC FASTAV hrává nejvyšší soutěž. 
Radnice loni do nutných oprav hlavní tribuny 
vložila již šest milionů korun, v budoucnu by na 

zvelebení sportoviště měly přijít další finance. 
„Máme sny o tom, že by to chtělo buď úplně 
nový stadion, nebo kompletně zrekonstru-
ovat ten současný. Jeho převod na město 
je první krok, který vítáme,“ řekl generální 
manažer fotbalového klubu Zdeněk Grygera.

Ve spolupráci s městem Zlín se v  letoš-
ním roce kompletně opravovala střecha nad 
hlavní tribunou a  zároveň došlo k  výměně 
cca 100 ks oken. Podél celé hlavní tribuny se 
také opravovaly a vyměňovaly skleněné co-
pility. K úpravě došlo i v některých částech 
uvnitř budovy, a to konkrétně instalací nových 

střešních sádrokartonů. „Letná by měla být 
funkční i pro další generace nejen vzhledem 
ke své poloze takřka v centru města, ale 
i proto, že zde může podporovat ligový fot-
bal jak dospělých, tak mládežnických celků 
FC FASTAV. Město Zlín převodem vyjádřilo 
určitý zájem o to, aby tomu tak bylo,“ doplnil 
nový člen představenstva Štěpán Červenka.

Letošní rok z  hlediska sportovní strán-
ky však nebyl vůbec snadný. Na jaře tohoto 
kalendářního roku došlo k  přerušení první 
a druhé ligy v důsledku koronavirové epide-
mie. Následně Ligová fotbalová asociace a její 

Jablka na mošt, sušení i uskladnění. 
O ovoce ze sadů u Buchlovic je zájem!

Zatímco loni se v sadech u Buchlovic skli-
dilo zhruba 700 tun jablek, letos by to podle 
odhadů mohlo být okolo 900 tun. „Jsme 
zvyklí, že máme kvalitu jablek velice dob-
rou. V letošním roce máme na některých 
odrůdách, těch ranějších, nějaké poško-
zení mrazem. Je to jenom vada na kráse, 
jinak to pro kvalitu jablka a skladování nic 
neznamená. A některá jablka jsou trošku 
menší,“ uvedl Karel Čadek.

členské kluby přijaly přísná a složitá opatře-
ní k tomu, abychom byli my všichni schopni 
soutěže dohrát. Zhoršování epidemiologické 
situace v ČR během letní pauzy však mělo za 
následek přerušení podzimní sezony. Ta se za 
přísných podmínek a zcela bez diváků rozje-
la na začátku listopadu. Aby se stihla dohrát 
všechna utkání na termínové listině, bude pro 
klub závěr roku hektický. Poslední letošní zá-
pas by se totiž měl odehrát 23. prosince.

Přejeme celému týmu v čele se staro-
novým trenérem Bohumilem Páníkem ty 
nejlepší sportovní výsledky.

daří až polovinu úrody prodat ze dvora. 
Jezdí sem spousta lidí. Největší zájem je 
o jablka na uskladnění,“ dodává.

Pro jablka si do Buchlovic jezdí kromě 
jednotlivců také menší obchodníci i zástup-
ci velkoobchodů. „Někteří dodávají jablka 
do nemocnic, do škol. Další berou jablka 
na sušení, na mošty. Dodáváme i do prů-
myslových moštáren, lidé jezdí pro jablka 
na kvas,“ řekl Čadek. Velký zájem bývá také 
o samosběr, sady ho nabízejí několikrát za 
sezonu, obvykle v sobotu.

Jablka se v sadech u Buchlovic pěstují na 
50 hektarech, na dalších 23 hektarech jsou 
višně. V posledních letech podnik v menší 
míře vysazuje také slivoně, hrušně, broskvo-
ně, meruňky a třešně.

Vlastníkem stadionu se stalo město Zlín.
Ševci budou dohrávat sezonu ještě den před Vánocemi

Takzvaná průmyslová jablka, která nemají 
konzumní velikost a využívají se například při 
výrobě džusů, moštů nebo přesnídávek, by 
letos mohla v sadech společnosti LUKROM 
plus tvořit až polovinu úrody. „Sběr letních 
odrůd začal v srpnu, teď od září se sklízejí 
podzimní a zimní jablka. Věřím, že do prv-
ní dekády listopadu budeme mít všechno 
sklizené, abychom to stihli před mrazy. 
Prodej probíhá podle úrody a zájmu lidí, 
většinou do konce února, někdy do konce 
března,“ řekl Čadek.

Cena kilogramu jablek se podle něj letos 
zatím pohybuje mezi osmi až 25 korunami. 
Průmyslová jablka jsou levnější, nejdražší jsou 
výběrová jablka určená ke konzumaci. „Prů-
měrná cena bude letos odhadem o dvě ko-
runy vyšší než loni. Poslední roky se nám 
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PRAHA

Krizové situace přináší mimořádné příbě-
hy. Robert Bednařík a Pavlína Pekárková 
jsou nejen kolegové v zaměstnání, ale také 
životní partneři. Oba pracují v LUKROMU 
na středisku v Lípě, v divizi zemědělských 
komodit a krmiv, kterou v průběhu října 
silně zasáhla koronavirová nákaza. Úna-
vu neskrývá ani jeden z nich, žádného ale 
nenapadne polevit.

Jako první odpadly v divizi zemědělských 
komodit a krmiv kvůli nemoci účetní. Jejich 
práce se dá ale nahradit prací z  domova. 
Pokračovalo to dispečerkou a pracovníky ve 
výrobě, a to navíc v době, kdy byla nejvyšší 
výroba v roce. 

Výrobu doma v obýváku neovlivníte a za-
stavit stroje v oboru zemědělství? Nemyslitel-
né. Tak jako lidé potřebují denně teplé jídlo, 
i zvířata potřebují nakrmit. 

Přestože běžně obsluhuje výrobu krmiv 
v Lípě osm zaměstnanců, v ten nejkritičtější 
týden zůstali na práci Robert Bednařík a Pavlí-
na Pekárková sami. Dá se to vůbec zvládnout? 

„Zvládali jsme to těžce. Za dobu, co 
tu oba pracujeme, to bylo asi to nejnároč-
nější, co jsme zažili jak psychicky, tak fy-
zicky. Doma jsme se potkávali méně než 

Partneři i kolegové na pracovišti: „Jsme sehraný tým 
a jeden druhému oporou.“

v práci. Ponorka mezi námi byla, ale byli 
jsme sehraní,“ začíná vyprávět paní Pavlína, 
která stejně jako Robert Bednařík pracuje 
v LUKROMU již 26 let. 

Dávkování, granulování, premix, příjem 
i výdej. Myslet museli za pět lidí a v práci byli 
v podstatě „od rána do večera“. 

„Osobní prostor jsme prakticky vůbec 
neměli. Nemohli jsme se ani pohádat, pro-
tože jsme pořád pracovali,“ vtipkuje Robert 
Bednařík.

Aby dokázali udržet chod divize a výrobu 
krmných směsí, museli si rozvrhnout a dů-
kladně zorganizovat práci. To, že jsou part-
neři, vidí oba jako velké plus – sehranost hrála 
velkou roli. Práce bylo totiž tolik, že by to jinak 
jen těžko zvládali. „Byli jsme si oporou. V tu 
chvíli jsme neřešili partnerství, ale věděla 
jsem, že potřebuji udělat to a to a mohu 
se na něj spolehnout už za předpokladu, 
že řeknu pouze jednu větu a on to pocho-
pí. Vzájemně jsme se chápali. Tak jako 

zdravotnictví, i zemědělství nemá výlu-
ku. Když vám někdo řekne, proč se na to 
nevykašlete, tak vy víte, že vás sice nikdo 
donutit nemůže, ale uvědomujete si, že ta 
zvířata potřebují dostat svoje,“ vysvětluje 
paní Pavlína. 

Když se ostatní kolegové začali uzdravo-
vat a vracet, středisko se semklo, vzájemně 
se všichni snažili podržet. Pomáhaly i  jejich 
děti, které vozily obědy a nákupy.

„Uvědomila jsem si, že jsme asi dáva-
li správně city a lásku tam, kde jsme měli 
dávat, a tak se nám to vracelo, aniž bych 
musela cokoli říct. Syn mi každý den volal, 
jestli něco nepotřebuji. To samé i kolegové 
se snažili pomoct s tím, s čím jen mohli,“ 
přiznává Pavlína Pekárková. 

Výroba krmných směsí se do normálu 
na středisko v Lípě vrátila až po prvním týdnu 
v listopadu. Ta největší krize trvala od 19. 10. 
do 8. 11. Podle jejich vedoucího Martina Cou-
falíka to zaměstnanci zvládali jen silou vůle. 
„Obětovali veškerý svůj volný čas chodu 
divize, za což bych jim chtěl velmi podě-
kovat, ale myslím, že nejen já, ale i vedení 
firmy. Bylo to hodně hektické a určitě to 
stálo všechny hodně nervů.“
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAPA PŮSOBNOSTI

SPOJUJ SI LUŠTI SI

Divize zemědělských
komodit a krmiv

Divize služeb
živočišné výroby

Divize zemědělské 
techniky

Divize mechanizace
živočišné výroby

Divize agrochemie

Divize
ekonomicko–právní

RACIOLA Uherský Brod, s. r. o.

FC FASTAV Zlín, a. s.

Podniky zemědělské 
prvovýroby

Centrála společnosti 

► LUKROM DĚTEM

LUKROM, spol. s r.o.
mateřská společnost

Divize zemědělských  
komodit a krmiv

Divize služeb živočišné 
výroby

Divize zemědělské 
techniky

Divize mechanizace  
živočišné výroby

Divize agrochemie

Divize ekonomicko-právní

Podniky zemědělské
prvovýroby

Agroječmínek s. r. o.
chov mléčného skotu,  
rostlinná výroba

TOZOS spol. s r. o.
rostlinná a živočišná výroba, 
bioplynová stanice

LUKROM plus s. r. o.
rostlinná výroba, pěstování 
ovoce, chov prasat,
chov drůbeže

ZEAS Bánov, a. s.
rostlinná výroba, ekologický 
chov skotu, chov drůbeže,  
ekologická farma

ZEV Šaratice, a. s.
rostlinná výroba, výkrm 
brojlerů

Ostatní podniky 

RACIOLA Uherský Brod, 
s. r. o.
porážka drůbeže, výroba  
a prodej drůbežích specialit

FC FASTAV Zlín, a. s.
prvoligový fotbalový klub

SKUPINA LUKROM
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