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Zemědělský holding LUKROM oslavil v roce 
2021 již 30 let od svého vzniku. Společnost 
založili 7. 6. 1991 Ing. Zdeněk Červenka 
a dnes již bývalý společník Ing. Jaroslav 
David. Její název i po třech dekádách od-
kazuje k městům Luhačovice a Kroměříži. 
V současnosti zaměstnává 750 lidí a stala 
se nedílnou součástí života zemědělců na 
Moravě i ve východních Čechách.

Rozvoj společnosti nepřibrzdila ani koro-
navirová pandemie, která se sice promítla do 
obchodu se zemědělskými stroji, ale výraz-
nější stopy na hospodaření firmy dosud ne-
zanechala. Po 30 letech na trhu se LUKROM, 
spol. s r. o. může každoročně pochlubit trž-
bami, které se pohybují kolem 2,8 mld. Kč, 
a obratem celé skupiny kolem 4,3 mld. Kč. 
I v návaznosti na aktuální vývoj v zeměděl-
ství spustila firma modernizaci svých provozů. 
Jen v roce 2021 poslala na rozvoj technologií 
a strojů zhruba 250 milionů korun.

Za jejím úspěchem je hlavně tvrdá práce 
a vize muže, který stál u jejího zrodu. Zdeněk 
Červenka se přitom na začátku spoustu věcí 

učil za chodu, a hlavně díky podnikatelskému 
duchu a skvělému čichu na spolupracovníky 
tak vybudoval jednu z největších rodinných 
firem v Česku. 

Ve narozeninovém obsáhlém rozhovoru 
pro firemní noviny OBJEVTE LUKROM se za-
kladatel Zdeněk Červenka vrací na začátky 
podnikání, vývoj společnosti a nezapomíná 
ani na své zaměstnance a obchodní partnery. 

„Chtěl  bych poděkovat obchod-
ním partnerům za úspěšnou vzájemnou 
spolupráci za období 30 let společnosti 
LUKROM. Beru zemědělce jako kvalitní 
a seriózní obchodní partnery, se který-
mi dodržujeme férové obchodní vztahy. 
Společně přispíváme k úrovni agrárního 
sektoru ve Zlínském kraji, na Moravě. Po-
děkování patří rovněž všem zaměstnan-
cům, kolegům, rodinným příslušníkům 
společnosti LUKROM, bez nichž by nebyla 
naše společnost tam, kde se nyní nachází. 
Obecně bych si přál, aby práce, kterou naši 
lidé v LUKROMU dělají, pro ně byla zajíma-
vá i objevná a aby je to nějakým způsobem 

utvářelo a obohacovalo. Když se u nás lidé 
najdou a budou se tu cítit dobře, tak to při-
nese výsledky i LUKROMU,“ vzkazuje muž, 
který stál za zrodem holdingu. 

V  roce 2022 čeká zemědělský holding 
několik zásadních akcí. Plánuje se výstavba 
nových servisních hal pro divizi zemědělské 
techniky, vůbec největší investicí holdingu 
bude realizovat podnik RACIOLA Uherský 
Brod a zásadní změnu adresy i celého zázemí 
plánuje divize mechanizace živočišné výroby.

► Rozhovor se Zdeňkem Červenkou u příležitosti 
30. výročí založení společnosti čtěte na str. 10
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Srdce LUKROMU tepe již 30 let. 
Jaké budou další roky společnosti? 

Vozový park společnosti se oblékl do výročního kabátu. Slavnostní provedení 
nákladních vozů Scania i traktory JCB Fastrac odkazují na 30. výročí společnosti. 

Celkem dva traktory JCB Fastrac ve výroční edici vyrazily v průběhu roku 2021  
na demo tour napříč celou Moravou. Jeden z těchto Fastraců už má svého majitele. 
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TOP UDÁLOSTI 
V ROCE 2021

01  Nákup areálu porodny a výkrmu prasat Bábolná v Halenkovicích.
02  Divize zemědělských komodit a krmiv se rozhodla k další zásadní 

změně. Středisko se pustilo do výměny míchací linky, která bude 
znamenat zásadní krok v inovaci výroby krmných směsí.

03  Koupě automatického vzorkovače na odběr komodit v Lípě. 
04  Oprava asfaltové plochy v Lípě. 
05  Dílčí obnova vozového parku společnosti. 
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Z dosavadního třicetiletého působení spo-
lečnosti LUKROM, spol. s r. o. na agrár-
ním trhu můžeme i v  letošním roce vidět 
značné rozdíly v ekonomice jednotlivých 
divizí. Bezprecedentní navýšení cen, které 
zažíváme v posledních měsících, se ne-
gativně projevilo především v ekonomice 
živočišné vertikály. 

„Ceny některých surovin ve výrobě 
krmných směsí narostly během pár měsí-
ců i o 100 %, takže jsme byli nuceni rea-
govat na toto navýšení zdražováním krm-
ných směsí. Nebývalé zdražení výrobních 
surovin jsme zcela nepromítli do prodej-
ních cen krmných směsí, proto střediska 
výroby krmných směsí nedosáhnou tako-
vých výsledků, jak jsme plánovali,“ přiznal 
finanční ředitel společnosti LUKROM Ondřej 
Červenka.

Změny cen finálních výrobků u drůbeže 
nebo navýšení cen živých prasat jsou vždy 
ovlivněny trhem, který se nechová vždy úpl-
ně logicky a ceny vstupů a výstupů nejsou 
zcela v  korelaci. Zároveň zpravidla reagují 
prodejní tržní ceny na zvýšení cen vstupů se 
zpožděním. „Například výkupní cena vep-
řového masa i přes skokové navýšení cen 
vstupů paradoxně v prvním pololetí roku 
2021 mírně poklesla. U drůbeže se výkup-
ní ceny finálních produktů zvýšily během 
první poloviny roku zhruba o 5 %, což vý-
razné zdražení surovin kompenzovalo pou-
ze částečně,“ vysvětluje a dodává, že právě 
toto jsou hlavní důvody, proč v letošním roce 

očekáváme v živočišné vertikále horší eko-
nomické výsledky, než tomu bylo v minulých 
letech.

V rostlinné vertikále naopak zažívají země-
dělci dle Ondřeje Červenky velmi dobrý rok. 
Většina nákladových položek, které vstupují 
při setí a ošetření zemědělské produkce do 
výrobní ceny, se držela od loňského podzimu 
až do letošního jara ve „standardní hladině“, 
tudíž i výrobní cena byla relativně „v normálu“.

„Výnosy sklízených ploch v  holdingu 
LUKROM dosahovaly v úhrnu průměrných 
výnosů, pokud ovšem vezmeme v úvahu 

nevídaný růst cen vesměs všech rostlin-
ných komodit, musí být tržby za sklizenou 
úrodu nadprůměrné. A přesně to v letoš-
ním roce pozorujeme v podnicích, které 
jsou zaměřeny prioritně na rostlinnou výro-
bu,“ řekl šéf lukromáckých financí s tím, že do 
těchto kalkulací nadstandardních výnosů 
mohou samozřejmě negativně vstupovat jiné 
faktory. Řeč je zejména o růstu ceny zemní-
ho plynu, který zásadním způsobem vstupuje 
do sušení komodit, nebo fixaci zemědělských 
komodit, kterou zemědělci hojně využívají 
i několik měsíců před sklizní.

Velká část zemědělců fixuje alespoň čás-
tečně svou úrodu s předstihem, v případě 
letošní úrody tedy před extrémním růstem 
cen. „Celkově vzato by měla být ekonomi-
ka napříč celou rostlinnou vertikálou, kte-
rou v mateřské společnosti reprezentují 
divize agrochemie a divize zemědělských 
komodit, velmi dobrá. V  divizi agroche-
mie očekáváme přibližně stejné tržby jako 
v předchozích dvou letech. U divize země-
dělských komodit budou tržby vyšší jednak 
díky vyššímu objemu prodeje, jednak díky 
enormnímu nárůstu prodejních cen,“ sdělil 
finanční ředitel společnosti. 

Další opěrnou nohou LUKROMu je prodej 
a servis zemědělské techniky a technologií do 
živočišné výroby. Ani této oblasti průmyslu se 
nevyhnulo zdražování, i když ne tak markant-
ní, jak to pozorujeme u  jiných oborů napříč 
hospodářstvím. 

Ondřej Červenka:
Zvyšování cen se projevuje výsledkově 
nejhůř v živočišné vertikále

ODHAD TRŽEB 2021

300 mil. Kč
Divize služeb živočišné výroby

305 mil. Kč
Divize agrochemie

860 mil. Kč
Divize zemědělské techniky

1 150 mil. Kč
Divize zemědělských komodit a krmiv 

205 mil. Kč
Divize mechanizace živočišné výroby

2 970

450

920

LUKROM, spol. s r. o.

Podniky prvovýroby

RACIOLA Uherský Brod, s. r. o.

ODHAD OBRATU 2021

mil. Kč

„U strojů a náhradních dílů se zdražení 
pohybuje mezi 5 – 10 %, s tím, že většina vý-
robců avizuje další zdražení od ledna příš-
tího roku, meziročně tedy předpokládáme 
růst cen přes 10 %. I přes nezvyklou volatili-
tu cen v průběhu roku se daří při prodeji ze-
mědělské techniky velmi dobře,“ pochvaluje. 

Aktuální tržby v divizi zemědělské tech-
niky dosahují historicky nejlepších výsledků, 
rekordní prodeje očekáváme u strojů a ND 
značky JCB, výborných prodejních výsled-
ků dosáhnou bezesporu i projekty HORSCH 
a JOHN DEERE. „Tržby u střediska pneu-
servisu rostou již několikátý rok v  řadě 
a dle aktuálních čísel ani letošní rok nepo-
ruší toto pravidlo.“

V  divizi mechanizace živočišné výroby 
letos holding očekává nižší tržby v porovnání 
s  loňským rekordním rokem. „V roce 2020 
ovlivnily divizi MŽV z pohledu tržeb 2 zá-
sadní akce, které v úhrnu činily v tržbách 
více něž 65 mil. Kč. V letošním roce se 
takto velké akce nerealizovaly, proto tržby 
budou řádově o 15 % nižší než minulý rok,“ 
vysvětluje Ondřej Červenka s tím, že i přes 
nižší tržby dosahuje aktuálně tato divize díky 
vyšší rentabilitě tržeb obdobného výsledku 
jako v loňském roce.
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Každý strom se počítá. Zaměstnanci LUKROMU 
vysázeli na střediscích další dřeviny

Ajťácké okénko: moderní cloudová aplikace umožňuje 
efektivně řídit pracovní týmy a pracovníky v terénu 
Už jsou to tři roky, kdy začali IT manažeři 
LUKROMU pracovat na zcela nové kon-
cepci IT infrastruktury. Plán byl jasný: 
přemístit všechny systémy do formy clou-
dových služeb. Co je přínosem tohoto roz-
hodnutí a jaké jsou další novinky v oblasti 
IT? O tom jsme si povídali s šéfem lukro-
máckých „ajťáků“ Radomírem Bušem.

„Tímto krokem se splní naše požadav-
ky na použité technologie pro virtualizaci 
serverů, vysokou dostupnost a umístění ve 
dvou geograficky oddělených lokalitách. 
V případě výpadku první lokality je možné 
rozběhnout služby v lokalitě druhé a mini-
malizovat tak dobu výpadku a ztrátu dat,“ 
zdůvodňuje vedoucí IT oddělení. 

V  roce 2021 byla finálně dokončena 
konsolidace všech serverů do cloudového 
prostředí. Nové řešení navíc umožňuje větší 
bezpečnost síťového prostředí, jelikož pou-
žíváme pouze jednu vstupní bránu do inter-
netu, která je chráněna pokročilými bezpeč-
nostními technologiemi.

Od listopadu 2021 star tuje IT team 
LUKROMU cloudovou aplikaci pro řízení pra-
covních týmů a pracovníků v terénu. V rámci 

maximálně usnadňoval práci a jednoduše 
tak zaplánoval veškeré plánované úlohy. 
Grafické rozhraní je uzpůsobeno pro ma-
ximální jednoduchost a přehlednost. Infor-
mační dashboardy jsou definovány jak pro 
dispečera, tak pro technika. U dispečera je 
nutné, aby měl přehled o všech pracovních 
týmech nebo pracovnících a jejich pozici, 
o všech úlohách a jejich stavu, o volných 
kapacitách pracovních týmů. Všechny 
plánované úlohy a zdroje jsou zobrazeny 
barevně v časové ose,“ detailně popisuje 
Radomír Bušo s tím, že dispečer vidí všech-
ny pracovníky a jejich kalendáře. „Tím může 
operativně pomocí drag and drop pře-
táhnout jednotlivé úlohy na požadovaný 
termín a  zvolenému pracovníkovi nebo 
týmu. Po přidělení se technikovi na mo-
bilním zařízení zobrazí upozornění, že má 
novou úlohu a může na ní začít pracovat. 
Pracovníkovi v terénu poskytuje veškeré 
potřebné údaje pro splnění přiděleného 
úkolu,“ doplňuje. 

Aplikace je zpracována graficky tak, aby 
byla plnohodnotně využitelná jak na stol-
ním počítači, tak na tabletu nebo mobilním 

telefonu. Aplikace umožňuje ukládání medií 
z terénu a zajišťuje tak nezbytnou dokumen-
taci ke každé zakázce. Média jsou kdykoliv 
dostupná jak technikovi, tak dispečerovi 
k zobrazení.

Díky GPS modulu v každém mobilním te-
lefonu má dispečer přehled o pozici jednot-
livých pracovníků nebo pracovních týmech. 
Při každé akci, kterou technik provede, se 
odesílá i GPS pozice, a  to jak při zahájení 
cesty, zahájení práce nebo její ukončení. 
Dispečer se tak může operativně rozhodovat, 
jaký tým nebo pracovníka může ve zvolené 
lokalitě využít.

„Vše je propojeno na náš interní ERP 
systém Navision a všechny provedené 
činnosti se současně do něj zaznamená-
vají. To výrazně zjednoduší efektivitu při 
vykazování práce techniků na jednotlivých 
zakázkách. Nový systém tak umožní ne-
jen efektivně řídit pracovní týmy, vytvářet 
dokumentaci z místa zásahu, ale také vý-
razně zkrátí dobu potřebnou pro fakturaci 
provedených činností a zajistí tak rychlejší 
návratnost investovaných prostředků,“ vy-
zdvihuje na závěr výhody systému.

pobočky servisního střediska bude koordi-
novat veškeré činnosti jmenovaný dispečer. 
Z běžné praxe tuto činnost vykonávají vedou-
cí servisních středisek spolu s jejich zástupci.

„Dispečer tak má komplexní přehled 
o vytíženosti pracovníků nebo pracovních 
týmů s možností interaktivního plánování. 
Plánovač je navržen tak, aby dispečerovi 

Společně s  přírodou… Motto, které nás 
provází a vede k myšlenkám, jak se smyslu-
plně zapojit do ochrany životního prostředí. 
Příběh marketingu i nás všech pokračuje 
výsadbou stromů, snahou ozdravit blízkou 
krajinu a lépe ji adaptovat na změny klima-
tu. Nemůžeme vrátit čas, ale můžeme sázet 
stromy, vrátit zeleň a vodu do našeho okolí. 

Výsadba stromů, pro kterou jsme se opě-
tovně rozhodli i v naší společnosti LUKROM, 

podporuje obnovu přirozených funkcí kraji-
ny, vyrovnává teplotní extrémy, zlepšuje kva-
litu ovzduší a zadržování vody. Stromy čistí 
vzduch, zachycují škodliviny, jsou útočištěm 
pro hmyz a ptáky, v létě nám přináší příjemné 
ochlazení. 

„Naše společnost se již dříve rozhodla 
aktivně zapojit do výsadby stromů, nyní 
dozrál čas začít. Na středisku ve Valaš-
ském Meziříčí jsme vysadili 18 stromů, 

především okrasné jabloně s krásnými 
květy a plody, na kterých si přes zimu ur-
čitě pochutnají ptáci. Dále pak javor, který 
se na podzim mění do odstínů oranžové, 
žluté až tmavě červené. Na jaře jsou květy 
pastvou pro včely. Symbolicky jsme vysa-
dili také lípu srdčitou, která je spojována 
s ochranitelstvím a energií. Další vítanou 
potravou pro ptactvo budou plody okrasné 
višně chloupkaté. Nezapomněli jsme také 
na jehličnaté stromy a vysadili štíhlý smrk 
omorika,“ přiblížila Ivana Červenková z mar-
ketingového oddělení LUKROMU.

Středisko Bánov leží na úpatí Bílých Kar-
pat. Zde jsme se rozhodli vysadit ovocné 
stromy, navázat tak na staré kulturní a krajové 
odrůdy ovoce. „Jelikož v Bánově již zaměst-
nanci užívají plody několika ovocných dře-
vin, proběhla malá rešerše uživatelů sadu 
ohledně odrůd. Společně jsme tak navrhli 
výsadbu stromů, které se sklízí postupně 
k přímé konzumaci,“ přiblížila Iva Červen-
ková s tím, že kombinace odrůd je rozhodně 
pestrá a s kolegy jsme vysadili 17 ovocných 
stromů: jabloně, hrušně, meruňky, višně a sli-
voně. V listopadu se podobná akce opakovala 
a pokračovali jsme na středisku ve Valašském 
Meziříčí.

Sázíme budoucnost, naším záměrem 
je podpořit vědomí, že pro přírodu může-
me něco dobrého udělat, protože každý 
strom se počítá.

Středisko v Bánově je bohatší o 17 ovocných stromů: jabloně, hrušně, meruňky, višně a slivoně.

Stromky kolegové sázeli také ve Valašském Meziříčí.

Radomír Bušo, IT manažer LUKROMU

Týmová práce? To je nezbytnost!

Dušan Polách patřil v Bánově mezi 
největší pracanty. 
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Úspora času, lidské práce i zlepšení pracovních 
podmínek díky nové technologii

Po náročných investičních akcích; celko-
vé modernizaci sila a sušárny na středisku 
v Lípě, které byly dokončeny v  loňském 
roce, se vedení divize zemědělských ko-
modit a krmiv pro rok 2021 rozhodlo k dal-
ší zásadní změně. Středisko se pustilo do 
výměny míchačky, která bude znamenat 
zásadní krok v  inovaci výroby krmných 
směsí. Investice míchací a  nástřikové 
linky bude stát LUKROM bezmála sedm 
milionů korun. 

Stávající míchačka je v provozu nepře-
tržitě od roku 2002, což znamená, že tento 
stroj již namíchal neuvěřitelných 1 500 000 tun 

Zvýšení kapacity expedice obilovin při 
nakládce do dopravních prostředků a od-
stranění prašnosti pří této činnosti. To byly 
hlavní úkoly, které si dali v uplynulých mě-
sících kolegové divize zemědělských ko-
modit a krmiv na středisku ve Valašském 
Meziříčí.

Stávající stav technologie na tomto stře-
disku umožňoval nakládku obilovin do uce-
leného vlaku o celkovém počtu třiceti vozů, 
přičemž nakládka jednoho vozu, který má 
tonáž cca 59 tun, trvala 90 minut. „Tento 
dlouhý čas byl způsoben nízkým výkonem 
dopravních cest, nízkým výkonem dávko-
vací váhy, špatným spádem spodního vý-
padu, malým průměrem hradítek a malým 
průměrem spádového potrubí. Za jednu 

krmných směsí! I  to byl důvod, proč změna 
musela zákonitě přijít. Technický stav už byl 
zkrátka nevyhovující. Vedení divize vybralo 
novou míchačku od stejného výrobce, a to 
holandské společnosti Van Aarsen.

„Máme vlastní zkušenost se spolehli-
vostí stroje, který je zároveň tzv. „srdcem 
míchárny“, a mnoho výroben v České re-
publice již má tento typ nainstalovaný ve 
svých výrobnách, a tak nám to usnadnilo 
rozhodování,“ přiznává vedoucí VKS v Lípě 
Martin Coufalík s tím, že se jedná o nejzásad-
nější krok v  inovaci výroby krmných směsí, 
avšak zároveň také nejnáročnější.

NOVÁ MÍCHACÍ A NÁSTŘIKOVÁ LINKA: 
zásadní krok v inovaci výroby krmných směsí

Celá akce s  sebou nesla řadu úskalí. 
Vzhledem k tomu, že výměnu míchačky ne-
šlo provést ze dne na den, byla nutná mini-
málně týdenní odstávka. „To byl důvod, proč 
nás tento fakt dovedl i k další myšlence, 
a to výměně nástřikové linky do samotné 
míchačky. Postupem času se kladou čím 
dál větší nároky na výživu zvířat, a  tak 
byla pomalu přidávána spousta nástřiků 
do míchacího zařízení. Z důvodu odstáv-
ky se nám naskytla možnost inovovat tyto 
nástřiky v jeden celek a zároveň tak urych-
lit samotnou výrobu,“ přiblížil celý projekt 
Martin Coufalík. 

Nová asfaltová plocha 
v areálu v Lípě

Zbrusu nového asfaltového kober-
ce se dočkalo lukromácké středisko 
v Lípě. Z důvodu špatného technic-
kého stavu vozovek v okolí VKS jsme 
byli nuceni se pustit do oprav povr-
chů. Jako první přišlo na řadu parko-
viště pro osobní vozidla zaměstnanců 
a kanálové vpusti na příjezdové komu-
nikaci. Výběrové řízení vyhrála firma 
Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o., 
vysoutěžená celková cena za dílo je 
cca 1 600 000 Kč. Opravy probíhaly 
v průběhu celého října.

► KRÁTCE

dvanácti-hodinovou směnu jsme i s pře-
sunem vozů naložili max. devíti vozů,“ při-
blížil vedoucí střediska Miroslav Fojtů.

Na středisku v Lípě v rámci divize země-
dělských komodit a krmiv se v letošním roce 
vyrábí cca 8 000 tun krmiv měsíčně, což při 
týdenní odstávce znamená cca 2 000 tun kr-
miv, která je nutno vyrobit do zásoby a doru-
čit na farmy našich zákazníků. „Doufám, že 
samotná realizace se provede bez problé-
mů a přinese nám do dalších let spoustu 
benefitů, a to zvýšení kvality dodávaných 
krmiv našim zákazníkům a zároveň zrych-
lení samotné výroby,“ doplňuje.

Zlepšení tohoto technologického stavu 
začali kolegové ve Valašském Meziříčí výmě-
nou vodorovných dopravníků, kdy se zvýšila 
jejich kapacita na 120 tun. Dalším úzkým mís-
tem bylo spádové potrubí, kdy původní prů-
měr potrubí 219 mm byl vyměněn za průměr 
270 mm o celkové délce 25 metrů. Na tento 
průměr se převrtaly betonové výpusti a vymě-
nila všechna výpadová hradítka. 

Nejdůležitější činností byla výměna vý-
klopné váhy. Původní váha byla schopna navá-
žit za jednu minutu dva a půl výklopu, přičemž 
jeden výklop činil 200 kg, tedy 500 kg/min. 
„Výměnou nové váhy jsme docílili za minutu 
tři výklopy o váze 3 × 500 kg. Dalším krokem 
byla výdřeva stěn a výpadů zásobníku nad 
váhou, kde za původního stavu docházelo 

k zachycování a usazování prašných částí 
a plev, které bylo nutné často mechanicky 
odstraňovat. Provedením výdřevy jsme toto 
odstranili a tím zlepšili prašné podmínky 
pracovníkům sila,“ vysvětluje Miroslav Fojtů. 

Kvalitu provedení této akce měli „Val-
mezáci“ možnost vyzkoušet letos v září při 
nakládce vlaku. „Nakládali jsme pšenici 
pro firmu Gustav Kindt, nakládka jednoho 
vagonu pšenice o hmotnosti 59 tun trva-
la 50 minut, za jednu dvanáctihodinovou 
směnu jsme i přesunem vozů naložili max. 
devět vozů. Vložení finančních prostředků 
ve výši 1 100 000 Kč tedy přineslo očeká-
vanou úsporu času, úsporu lidské práce 
a zlepšení pracovních podmínek pracov-
níků sila,“ uzavírá spokojeně.

Martin Coufalík, vedoucí výroby  
krmných směsí v Lípě.

Detail nové míchací linky, která zdobí středisko v Lípě. 

Středisko ve Valašském Meziříčí.
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Používání ilegálních chemických přípravků ohrožuje životní 
prostředí i zdraví spotřebitelů. Pomohou kontrolní orgány?

Další krok pro obnovení povolení 
glyfosátu v EU

Problematika repelentů proti okusu lesních výsadeb zvěří

Mezi neustále se opakující otázky patří 
i  téma tzv. „vysoké intenzity“ používání 
chemických přípravků na ochranu rostlin 
v zemědělské prvovýrobě v České republi-
ce. Stává se, že ne všechny agrochemické 
aplikace jsou prováděny v souladu s plat-
nými pravidly registračního rozhodnutí 
konkrétního přípravku. Těmto případům 
by měla zabránit účinná kontrola naklá-
dání s přípravky na ochranu rostlin (POR) 
u prvovýrobců kontrolními orgány ÚKZÚZ 
(Ústřední kontrolní a  zkušební ústav 
zemědělský).

Kde ale také není situace podle ředitele 
divize agrochemie LUKROMU Jana Kořenka 
ideální, je oblast uvádění POR na trh. Podle 
Asociace výrobců a  dovozců pesticidů ČR 
se odhaduje podíl falešných či padělaných 
POR na našem trhu až na 15 – 17 %! (zdroj: 
CCPA ČR). „Jedná se tedy o finanční objem 
0,8 – 1 mld. Kč. Použití těchto přípravků s ne 
zcela známým chemickým složením, a tedy 
i s možným rizikovým působením nejen na 
ošetřované kultury, ale i necílové organismy 
a složky životního prostředí, jako je půda, 
povrchové a podzemní vody či vzduch,“ vy-
světluje ředitel lukromácké divize agrochemie.

V letošním roce byla připravována novela 
zákona o  rostlinolékařské péči, která měla 
zavést použití tzv. „2D kódů“ při označová-
ní veškerých POR pro profesionální použití 
a režim přesného a dohledatelného sledová-
ní pohybů POR od dovozu do republiky až 
po použití na poli. „Novela zákona však díky 
pracovitosti PS Parlamentu ČR do konce 
tohoto volebního období schválena nebyla. 
Podle mého názoru by plánované opatření 
uvádění na trh a používání neregistrova-
ných přípravků nezabránilo, snad je jen 
trochu omezilo,“ domnívá se Jan Kořenek.

K diskusi o snížení množství používaných 
účinných látek je potřeba přistupovat zcela 
věcně. Je realitou, že chemická ochrana rostlin 
spolu s aplikací minerálního hnojení a šlech-
těním nových odrůd a hybridů zemědělských 
plodin jsou intenzifikační faktory, které zvyšují 
výnosy pěstovaných plodin o 30 – 50 %.

V polovině června roku 2021 vydala hod-
notící skupina pro glyfosát (AGG), sklá-
dající se z  členských států EU Francie, 
Maďarska, Nizozemska a Švédska, návrh 
hodnotící zprávy o glyfosátu, kterou předa-
la Evropskému úřadu pro bezpečnost po-
travin (EFSA) a Evropské agentuře pro che-
mické látky (ECHA), jak stanoví nařízení EU 
o ochraně rostlin (Nařízení (ES) 1107/2009). 

Dle této zprávy glyfosát splňuje kritéria 
pro schválení stanovená v uvedeném naří-
zení. S více než 180 000 stránkami a 1 500 
vědeckými studiemi je tato zpráva do roku 

Kromě dodávek pesticidů pro zeměděl-
ské subjekty se středisko divize agro-
chemie Valašské Meziříčí v menší míře 
zabývá také prodejem pesticidů, feromo-
nů a nátěrů proti okusu zvěře pro lesní 
společnosti. 

„V minulých letech u nás došlo k vý-
raznému přemnožení kůrovce (lýkožrout 
smrkový), který způsobil zaschnutí značné 

Při masivním úbytku zemědělské půdy 
a tím i výměry zemědělsky využívané půdy 
na 1 obyvatele ČR je udržení vysoké intenzity 
(u rostlinné výroby hektarových výnosů plo-
din) důležitou podmínkou vlastní potravinové 
bezpečnosti.

„Agronomové mojí věkové kategorie 
si určitě vzpomenou na extrémní případy 
ochranářských technologií. Připomenu je-
nom herbicidní ochranu porostů kukuřic 
aplikací 2 – 3 násobnou dávkou tzv, triazi-
nových herbicidů, jako byl ZEAZIN (ú.  l. 
atrazin) a následné ‚bezproblémové‘ pěs-
tování kukuřice v 2 – 3 leté monokultuře. 

To, že jmenované látky byly v podzemních 
vodách detekovány ještě dlouhé roky po 
ukončení používání těchto herbicidů, ni-
koho moc netrápilo. Oficiální politikou byla 
politika ‚potravinové soběstačnosti‘. Takto 
pojatá chemické ochrana rostlin je dnes 
určitě neakceptovatelná,“ říká šéf lukro-
mácké agrochemie.

Předpokladem k výraznému omezení in-
tenzity výroby by podle něj musela být také 
radikální změna ve stravovacích návycích 
českého obyvatelstva. „Všechno zkrátka 
dovážet nelze. Je ale reálné si představit 
typického obyvatele ČR, který by neměl 
minimálně 5× za týden jídlo z vepřového 
nebo drůbežího masa, k  jehož produkci 
jsou nutné obiloviny a luskoviny s vysokým 
obsahem bílkovin a energie (sója, řepka, 
pšenice, kukuřice, ječmen)?“ ptá se Jan 
Kořenek.

Vraťme se ještě znova k  problematice 
chemické ochrany rostlin. Musí být podle 
šéfa chemiků LUKROMU nutně pouze jednou, 
i  když důležitou, součástí tzv. integrované 

ochrany rostlin. „Jedná se většinou o synte-
ticky vyráběné chemické látky, které v kon-
centrované podobě, a při nedodržení zá-
vazných pravidel pro použití (termín, dávka, 
vnější podmínky, vhodná aplikační technika) 
mohou způsobit závažné poškození jak ošet-
řovaného porostu, tak i všech složek životního 
prostředí,“ upozorňuje Jan Kořenek.

Z důvodů celoevropského přehodnocová-
ní „bezpečnosti“ celého sortimentu používa-
ných účinných látek, v tzv. procesu REACH, 
jsou každoročně ukončeny registrace a tím 
následně i výroba a používání řady účinných 
látek.

„Příroda, jako živý a dynamický sys-
tém ihned reaguje. Například již krátce po 
zákazu použití mořidel s ú. l. thiametoxam 
a  insekticidů na bázi ú. l. thiacloprid se 
významným podzimním škůdcem ozimé 
řepky stal dřepčík olejkový, kterého jsme 
dosud v porostech téměř neregistrovali,“ 
uzavírá. 

Na výrobě osiv v  LUKROMu 
Plus se podílí i středisko osiv Divi-
ze Agrochemie, především dozorem 
nad legislativou při přehlížení porostů 
a uznávaní jednotlivých partií. v roce 
2021 se sklízelo na cca 200 ha množi-
telských ploch ve 12 odrůdách, ze kte-
rých se pak vyrobilo (vyčistilo, namo-
řilo, zabalilo, uznalo, vyexpedovalo) již 
přes 1 000 t osiv obilovin a luskovin.

VĚDĚLI JSTE….?

2020 nejkomplex-
nější, jaká byla kdy 
předložena evrop-
sk ým orgánům. 
EFSA a  ECHA dále 
zveřejní tuto zprávu 
po dobu 60 dnů, což 
umožní členským 
státům, žadatelům, 

zúčastněným stranám a veřejnosti účastnit 
se regulačního procesu. Proces schvalování 
účinných látek přípravků na ochranu rostlin 
v EU je jeden z nejpřísnějších na světě. 

části smrkových porostů a nutnost mýtní 
těžby. Vykácené pozemky se musí opět 
zalesnit a k tomu se mnohem více začí-
nají využívat listnaté dřeviny, aby se zvýši-
la pestrost porostů,“ přiblížil problematiku 
náš lukromácký agronom Tomáš Trčálek. 

Listnaté dřeviny však mnohem více lákají 
zvěř, která je okusuje a tím způsobuje znač-
né škody. Pokud není možné u těchto ploch 

provést oplocení, musí se použít nátěry proti 
okusu zvěře (repelenty).

Nejpoužívanější repelenty (Aversol, Stop-
kus) však obsahovaly účinnou látku Thiram, 
která byla v EU v roce 2019 zakázána a tím 
byl ukončen jejich prodej. Na přechodnou 
dobu se podařilo zaregistrovat Aversol B 
s účinnou látkou Bitrex, ale i  té letos končí 
povolení prodeje a to způsobuje nedostatek 

repelentů na trhu. Jaké jsou tedy možnos-
ti? „V současné době jsou v prodeji ještě 
repelenty Morsuvin, Cervacol Extra a ně-
které další, které by měly letos Aversol 
částečně nahradit. V příštím roce by měly 
být zaregistrovány některé nové příprav-
ky, které by mohli tuto situaci zlepšit, ale 
není jisté, jak rychle se to stihne,“ věří To-
máš Trčálek. 

300
Sezona podzimních prací na polích 

a tím i prodej osiv, hnojiv a agroche-
mie stále pokračuje, a tak i hodnocení 
roku 2021 z pohledu ekonomických vý-
sledků není definitivní. Přesto je podle 
ředitele divize Jana Kořenka možné 

konstatovat, že roční tržby divize ag-
rochemie pravděpodobně překročí 
hranici 300 milionů Kč a budou se blí-
žit plánu.

„Tržby za přípravky na ochranu 
rostlin tvoří cca 240 mil. Kč, za osiva 
cca 47 mil. Kč a za hnojiva minimálně 
13 mil. Kč. Přes všechny obtíže letoš-
ního roku (anticovidová opatření, vyšší 
slevy odběratelům, nedostatek urči-
tých účinných látek, ztráta obchodních 
partnerů) budou po objektivizaci pro-
dejních podmínek celkové tržby divize 
minimálně srovnatelné s rokem 2020,“ 
sdělil šéf agrochemické divize. 

Jan Kořenek, ředitel divize Agrochemie. 

Výměra půdy na obyvatele ČR – vývoj

rok zem.p. orná p.

1936 0,4710 0,3640

1950 0,5660 0,4330

1960 0,4790 0,3530

1970 0,4497 0,3340

1980 0,4251 0,3201

1990 0,4137 0,3106

2000 0,4164 0,2999

2010 0,4029 0,2863

2019 0,3946 0,2761

Ročně ubývá z důvodů záborů 7–9 tis. ha

Podíl: 2019

zemědělské pozemky 53%

lesní pozemky 34%

vodní plocha 2%

zastavěná plocha a nádvoří 2%

ostatní plochy 9%
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Podnik prvovýroby LUKROM plus s. r. o., 
který ve Zlínském, Olomouckém a Jiho-
moravském kraji hospodaří na více než 
8 500 hektarech půdy, letos na plno rozjel 
žně první týden v červenci. 

Po sklizení ozimého ječmene začal pod-
nik sklízet řepku, hrách, pelušku, ječmen 
jarní a nakonec pšenici. Žně ani tento rok 
nebyly v ničem výjimečné, kolegy opět trá-
pilo počasí. „Již na podzim se nám nepo-
dařilo kvůli vysokým srážkám připravit 
a oset část polí ozimou pšenicí. Bohužel 
i následně jaro bylo srážkově velmi bohaté 
a studené, ani jarní setí nebylo vůbec jed-
noduché,“ přiznal ředitel společnosti Karel 
Čadek s tím, že kvůli chladnému a mokrému 

počasí velmi trpěly zejména porosty řepek 
a ozimých ječmenů, což bylo následně znát 
i na výnosech.

Velké škody způsobily společnosti červ-
nové bouřky se silným větrem, které za-
sáhly všechny pěstované plodiny spadající 
pod její středisko v Dolních Bojanovicích na 
Hodonínsku. 

„Kroupy nás letos potrápily mimořád-
ně na všech střediscích. Nejvíce postiže-
ným střediskem však byly jednoznačně 
právě Dolní Bojanovice, kde zničily více 
než polovinu úrody. Dá se říct, že kvůli 
výkyvům ve sklizni na jednotlivých stře-
discích, byla sklizeň za celý LUKROM plus 
spíše průměrná,“ doplnil Karel Čadek.

Letošní žně? Střediska potrápily 
kroupy, sklizeň byla průměrná

Sklizená výměra v roce 2021

Celkově sklizeno (t)

pšenice 
ozimá

15 470,60

řepka 
ozimá

4 520,60

ječmen 
ozimý

4 820,30

pšenice 
jarní

893,40

ječmen 
jarní

2 311,30

hrách

1 149,20

Průměrný výnos (t/ha)

pšenice 
ozimá

6,32

řepka 
ozimá

2,84

ječmen 
ozimý

4,98

pšenice 
jarní

3,67

ječmen 
jarní

6,40

hrách

3,37

Celkově ke sklizni (ha)

pšenice 
ozimá

2 448,52

řepka 
ozimá

1 591,63

ječmen 
ozimý

968,09

pšenice 
jarní

243,30

ječmen 
jarní

372,27

hrách

340,63

Nové odrůdy meruněk i hrušní. LUKROM plus vysadil v buchlovických sadech mladé stromky

Ohně v sadech zachránily úrodu ovoce. 
Podnik získal novou třídičku i traktor 

Již v brzké budoucnosti se budou moci 
naše sady v Buchlovicích chlubit nabídkou 
rozšířeného sortimentu. V letošním roce 
tady totiž naši pracovníci vysadili mladé 
stromky.

Tomu předcházelo vyklučení 3,5 hektaru 
starých jabloní odrůdy GOLDEN, které byly 
vysázeny již v letech 1973 a které kvůli svému 
stáří již tolik neplodily. Nahradilo je 2 640 kusů 
stromků mladých hrušní a 584 kusů mladých 
stromků meruněk, které bude možné vybírat 
hned z několika odrůd.

Vysázeny byly letní odrůdy hrušní, na-
příklad WILIAMSOVA ČERVENÁ, které bu-
dou dozrávat v srpnu, sklízet je bude možno 
do září a k uskladnění budou maximálně po 
dobu dvou měsíců. Na sklizeň letních odrůd 

navážou odrůdy zimní, například DICOLOR, 
či LUCASOVA. Tyto hrušky budou dozrávat 
v září a v dobrém, chladném sklepu je možné 
je uskladnit až do února.

 „Meruňka snáší během zimy mrazy po-
měrně dobře, jistě lépe než třeba broskvoň. 
Její květy a mladé plůdky jsou však na jarní 
teploty kolem 0 °C už velmi citlivé. Proto 
již stávající výsadbu doplnily ještě stromky 
mladých meruněk odrůdy GOLDRICH,“ pro-
zradil šéf lukromáckého podniku prvovýroby 
LUKROM plus Karel Čadek s tím, že potrvá 
ještě minimálně 3 roky, než nám tato výsadba 
dá první plody, ale již letos si v sadech na-
koupíte kromě jablek také višně, slívy, hrušky, 
broskve, meruňky a třešně ze stromů dříve 
vysázených.

V ovocných sadech u Buchlovic na Uhers-
kohradišťsku měli letos od již od začátku 
roku plné ruce práce. Mrazíky, které sad 
lehce znova potrápily, se díky dubnovému 
zapalování ohňů v sadech podařilo zvlád-
nout a úroda byla z větší části zachráněna. 

Meruňky rostou v našich sadech pod-
niku LUKROM plus s. r. o. v Buchlovicích 

zhruba na jednom hektaru. Jde o  600 
stromů raných odrůd Pinkcot a Goldrich. 
Kvůli poklesu nočních teplot pod nulu na 
začátku dubna mezi nimi sadaři rozdělávali 
ohně. K ohřívání vzduchu využívají sadaři 
bečky naplněné dřevem, které následně 
zapálí. Mezi meruňkami jich bylo šachov-
nicově rozmístěno až 30.

Pro sady v Buchlovicích se nám podařilo 
získat dotace na nákup nového traktoru John 
Deere 5090 GF, dále 480 ks nových velkoob-
jemových obalů a nové třídičky ovoce, která 
nahradila tu stávající na konci měsíce srpna 
a pilně pomáhá třídit letošní úrodu.

Po letní sklizni višní a meruněk tak bylo 
možné po celé léto nakoupit v sadech po-
stupně dozrávající odrůdy švestek, broskví, 
hrušek a jablek. 

Také úroda v  sadech byla poškozena 
kroupami, a to až do té míry, že se vedou-
cí sadů rozhodl pro letošní rok zcela zrušit 
samosběr jablek. „Panovala obava, aby ne-
ukáznění sběrači jablka neodhazovali na 
zem a nevznikaly tak další zbytečné ztráty. 
Proto bude letos možný pouze nákup ovo-
ce, ale v různých cenách, odpovídajících 
zvolené kvalitě ovoce,“ připustil Jaromír 
Tabarka z podniku LUKROM plus. 

INFORMACE 
O PRODEJI 
OVOCE

Meruňky tvoří jen malou 
část ovocných stromů, které 

v sadech společnosti LUKROM 
plus v Buchlovicích rostou. 

Na 50 hektarech pěstujeme 
jablka, na dalších 23 hektarech 

višně. V posledních letech 
kromě meruněk v menší míře 

vysazujeme také slivoně, hrušně, 
broskvoně a třešně.

Ovocné sady v Buchlovicích.

V sadech lze nakoupit kromě jablek už také višně, hrušky, broskve i meruňky. 
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Vysoké ceny vepřového? Obchodníci na rozdíl 
od chovatelů na situaci vydělávají

Šlechtitelský chov prasat Bábolná: po téměř dvaceti 
letech hospodaření v nájmu konečně ve vlastním

V předešlých letech ceny jatečných prasat 
v ČR nejvíce tradičně stoupaly v létě. Od 
roku 2018 ale z pohledu výkupních cen ani 
jeden rok tradiční průběh neměl. V roce 
2018 se u nás cena za kg vepřového pohy-
bovala kolem 35 Kč v živém. V roce 2019 
ceny ovlivnil africký mor prasat v  Číně. 
Na  jaře se výkupní ceny pohybovaly na 
nízké úrovni a poté stouply. Ročník 2020 
zaznamenal zase dobrý začátek, ale v po-
lovině roku došlo k cenovému propadu. 

Letos se počátkem roku výkupní ceny 
vepřového v ČR pohybovaly na nízké úrov-
ni. Na jaře došlo k vzestupu ceny jatečných 

Podnik LUKROM plus s. r. o., který je dceři-
nou společností LUKROMU, spol. s r.o., se 
po zdlouhavém jednání stal letos v lednu 
100% vlastníkem souboru nemovitých věcí 
reprezentujících farmu Bábolná v Halen-
kovicích. Součástí koupě byly také pozem-
ky a objekty na farmě Starý Dvůr a vodní 
zdroj Milíkovec. Koupě představovala in-
vestici v objemu 19,45 mil. Kč.

Velkovýkrmna prasat v Halenkovicích se 
může chlubit dlouhou historií a také typizova-
nými stájemi, které byly postaveny v roce 1989 
podle maďarského projektu v Bábolné. Podle 
místa vzniku nese tento objekt také svůj název.

V  roce 1998 došlo k podpisu nájemní 
smlouvy mezi ZDV Halenkovice a společnos-
tí LUKROM, spol. s  r. o., kdy byla kapacita 

prasat na 27 Kč za kilogram. Tato částka však 
nepokryje ani výrobní náklady, a přitom ceny 
vepřového v obchodech rostou. Momentálně 
je cena i pod touto hranicí (25,50 Kč). Že ob-
chodníci na rozdíl od chovatelů na vepřovém 
vydělávají, potvrdil i ředitel divize služeb ži-
vočišné výroby v LUKROMU Luboš Zdráhal.

„Poměrně dlouhou dobu jsou výkupní 
ceny prasat v České republice, ale i v Ev-
ropě hluboce pod náklady na 1 kg přírůst-
ku. Ani výše dotací, které jsou určeny pro 
chov prasat, nejsou schopny tento rozdíl 
dorovnat. Další faktor, který ovlivňuje eko-
nomiku v tomto oboru jsou vysoké ceny za 

krmné směsi a energie. Bohužel zde nefun-
guje rovnice „zdražíte náklady, my zvýšíme 
výkupní cenu za maso“. Tohoto všeho bez 

skrupulí využívají obchodníci, kdy maso 
a masné výrobky na pultech jsou v pomě-
ru proti výkupní ceně předražené,“ přiznává 

Luboš Zdráhal s  tím, že pokud tento trend 
bude převažovat dlouhodobě, je jasné, že dřív 
nebo později dojde k postupnému utlumování 
tradičního oboru, kterým chov prasat určitě 
je. „Tato situace by se měla určitě řešit 
v nejvyšších státních orgánech, ale podle 
všeho není vůle ani jakákoliv snaha,“ zdů-
razňuje ředitel divize a dodává: „Doufejme, 
že daný stav nebude dlouhodobý a vše se 
časem změní, neboť koupě farmy je jedna 
věc, ale vzhledem k opotřebení technologií 
je nutné investovat i do větších rekonstruk-
cí, což v momentální situaci nelze,“ uzavírá 
Luboš Zdráhal.

Nová fasáda a kompletní proměna 
vnitřní i vnější administrativní budovy. 
Zásadně se v tomto roce mění záze-
mí pracovníků ve Starém Městě, kde 
probíhají rekonstrukční práce vně 
i vevnitř. Kromě nové fasády byla pro-
vedena v horním patře budovy výmě-
na topení, byla zde vybudovaná nová 
sociální zařízení a provedeny všechny 
práce související s tím. 

„Stejně tak vznikly nové kancelá-
ře pro nové kolegy a kolegyně, kteří 
se v rámci přiřazení živočišné výroby 
k LUKROMU plus, také přistěhovali na 

centrálu,“ prozradil ředitel LUKROMU 
plus s. r. o. Karel Čadek.

Další velkou proměnou prošla sklado-
vací hala v Tlumačově, kde se provedla 
rekonstrukce střechy a obvodových zdí. 
Na středisku ve Volenově byla pořízena 
nová váha, kde je možno vážit komodity, 
které odvážejí auta z pole či ze skladů. 

Také vozový park LUKROMU plus 
s. r. o. prošel obměnou, kdy staré stroje byly 
prodány a nahradily je stroje nové a výkon-
nější. „Zakoupili jsme traktor John Dee-
re 8R 410, traktor JCB Fastrac 8330, tři 
traktory JCB Fastrac 4220, teleskopický 
manipulátor JCB 525-60, nosič násta-
veb MEGA 25 včetně rozmetadla hnoje 
RM 25, mulčovač Spearhead RM 620, 
dva mulčovače Maschio Gemella 620, 
secí stroj Horsch Pronto 6 DC, dva kul-
tivátory Kverneland Tiger 800, diskový 
podmítač Horsch Joker 6 RT, radličkový 
podmítač Horsch Terrano 54 FM, válce 
Cambridge Actiroll 8.3 a další,“ vyjme-
noval šéf podniku Karel Čadek.

LUKROM plus ke sklonku roku: 
Proměna centrály ve Starém městě, 
investice do nových strojů 

Věděli jste, že v České 
republice se dle statistik 
z masa nejvíce spotřebovává 
právě vepřové? Na jednoho 
obyvatele připadne 
až 40 kilogramů ročně. 

40

prasnic 650 ks. V červenci 1998 byl provoz 
poprvé naskladněn a v listopadu proběhly 
první porody selat.

„V  roce 2004 byla dokončena větší 
rekonstrukce technologie, kterou inves-
tovala společnost LUKROM. Účelem bylo 
zkvalitnit stájové prostředí, navýšení sta-
vu prasnic, zvýšit biosecurity farmy a tím 
zajistit špičkový zdravotní stav zvířat, což 
se celkem daří i po 17 letech provozu,“ pro-
zradil ředitel divize služeb živočišné výroby 
Lubomír Zdráhal.

Farma Bábolná má statut šlechtitelské-
ho chovu a  funguje s  uzavřeným obratem 
stáda, to znamená, že se do areálu nedová-
ží žádná jiná prasata, ale veškeré šlechtění 
a  odchov probíhají uvnitř farmy. Kapacita 
stájí v současné době představuje 900 pras-
nic, 600 chovných prasniček, 3 200 selat 

technologií, které byly součástí nemovitostí 
v majetku Zemědělského družstva vlastníků 
Halenkovice. „Asi až v  dalším období se 
ukáže, nakolik byla tato investice dobrá,“ 
upozorňuje Lubomír Zdráhal.

Jisté je, že samotnou koupí ale investice 
do Bábolné nekončí. V nejbližších letech se 
totiž uvažuje o zásadní revitalizaci této farmy.

v předvýkrmu (7–25 kg), 2 600 selat sajících 
(1–7 kg).

Výkrm vepřů na farmě není, a proto se 
všechna selata z předvýkrmu převáží mimo 
Bábolnou, kde se ve výkrmech chovají do 
hmotnosti 110 kg a končí na jatkách.

K nákupu farmy a dalších objektů s po-
zemky došlo podle šéfa divize hlavně z dů-
vodu investic do oprav a  rekonstrukce 

Farma v Halenkovicích se může chlubit dlouhou historií i typizovanými stájemi z roku 1989. 

Karel Čadek, ředitel podniku 
LUKROM plus s. r. o.

Bábolná funguje s uzavřeným obratem stáda, takže veškeré šlechtění  
a odchov probíhá uvnitř farmy. 
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Krávy, prasata, drůbež, bioplynová stani-
ce, ale i rostlinná výroba. Málokterý pod-
nik v okolí, ve kterém sídlí právě TOZOS 
s.r.o., má takové široké spektrum výroby. 
Podnik prvovýroby, který spadá do skupi-
ny LUKROM, hospodaří zhruba na 1 600 
hektarech v  oblasti Dolních Tošanovic. 
V letošním roce investoval téměř 30 mili-
onů korun do provozu.

 „Letošní rok byl náročný kvůli velkým 
srážkám v první polovině roku, což se 
negativně projevilo na výnosech pšenice 
a řepky. Díky novému secímu stroji na ku-
kuřici HORSCH Maestro se podařilo zaset 
požadovanou plochu a kukuřice byly letos 
velmi dobré,“ uvádí ředitel podniku prvovýro-
by TOZOS Radek Stejskal s tím, že TOZOS se 
zabývá nejen rostlinnou výrobou, ale má pod 
taktovkou také bioplynovou stanici a  živo-
čišnou výrobu – chov krav, prasat i drůbeže. 
Tak široké spektrum už v dnešní době není 
vůbec obvyklé.

Chod podniku prvovýroby obsluhuje 
přibližně 45 zaměstnanců. Rostlinná výroba 
vyrábí většinu své produkce pro 980 ks sko-
tu, z toho je 470 ks dojnic, a pro bioplynovou 
stanici, která má výkon 750 kilowattů. Dále se 
dodává obilí do krmných směsí pro prasata, 

kterých se vykrmí nějakých 12–13 000 roč-
ně, a  také je zde jednorázový zástav kuřat 
o 130 000 kusech.

„Výhodou je také, že veškerá kejda, 
která se vyprodukuje v živočišné výrobě, je 

zpracována v bioplynové stanici, která zá-
sobuje elektřinou a teplem celé středisko 
s výkrmem kuřat a prasat. Veškerou pro-
dukci kuřat realizuje TOZOS v Raciole. (pro 
upřesnění: prasata spadají pod LUKROM 

Podnik prvovýroby TOZOS nabízí široké spektrum 
výroby. Letos investoval téměř 30 milionů do provozu

a ti si také realizuje prodej). Mléko dodá-
váme do Mlékárny Kunín, kde jsme členem 
bytového družstva,“ doplňuje Radek Stejskal.

 Za téměř desetiletou historii, kdy TOZOS 
vlastní skupina LUKROM, je investice do 

strojů rostlinné výroby odhadem nějakých 61 
miliónů. Do staveb a bioplynové stanice je to 
řádově možná 80–90 miliónů.

TOZOS při svém fungování využívá také 
dotace. Ty se použily při stavbě stájí pro 

kuřata či stavbě odchovu mladého dobytka. 
Čerpají se také dotace úroků PGRF při náku-
pu zemědělských strojů.

 Suma jen letošních provedených in-
vestic bude podle Radka Stejskala kolem 
21 500 tis. Kč. „V rostlinné výrobě se jedná 
o nový secí stroj na kukuřici s traktorem 
a řezačku pro výrobu kvalitní siláže a se-
náže pro krávy a BPS. V živočišné výrobě 
se na produkční stáji vyměnily vyhrnovací 
lopaty na kejdu. V nejbližších dnech se rea-
lizuje výměna osvětlení na produkční stáji, 
čímž dojde k úsporám za energii. Rovněž 
budeme přebírat nový nakladač značky 
JCB (cca 2 700 tis. Kč). U kuřat byla dodělá-
na protihluková stěna s ozeleněním valu,“ 
vyjmenoval ředitel podniku TOZOS.

Díky nižší výrobě tržních komodit jsme 
oddálili stavbu myčky a haly. Rovněž jsme 
zatím neuspěli v dotacích na nové hnojiště. 

Příští rok má TOZOS v plánu kupovat návo-
zovou cisternu Bauer a vyměňovat starý postři-
kovač za nový stroj. „Samozřejmě dojde také 
k obměně některého traktoru JCB. Chceme 
na produkční stáji vyměnit lehací matrace 
pro dojnice. Pokud by byl rok lepší ve výno-
sech, pustili bychom se do myčky, popřípa-
dě krytého hnojiště,“ uzavírá Radek Stejskal.

Nová fasáda i kotelna: „Cílem je efektivní a příjemné 
pracovní prostředí,“ říká místo předseda ZEV Šaratice 

Objekt dvoupatrové budovy využívá ne-
jen lukromácká společnost ZEV Šaratice, 
která sídlí v přízemí, stejně tak je využíváno 
druhé nadzemní podlaží, které je předmětem 
dlouhodobého pronájmu a slouží pro potřeby 

šlechtitelsko-osivářských společností Saa-
ten-Union CZ a Rapool CZ. Objekt je takto 
maximálně využíván – prakticky na plnou 
kapacitu.

Výše uvedené společnosti spolupracu-
jí se ZEV Šaratice v rámci rostlinné výroby 
a  spolupráce má synergické efekty, neboť 
na pozemcích ZEV 
Šaratice jsou zkou-
šeny a   nás ledně 
pěstovány výhrad-
ně odrůdy těchto 2 
šlechtitelských spo-
lečností. „Jedná se 
o  odrůdy pšenice 
oz imé, ječmene 
ozimého, ječmene 
jarního, kukuřice a  řepky. Odrůdy jsou 
také významně zastoupeny na pozemcích 
rostlinné prvovýroby LUKROMU, do jehož 
holdingového uspořádání společnost ZEV 
Šaratice, a. s. spadá,“ řekl místopředseda 
představenstva ZEV Šaratice Marian Špunar. 

Tato vzájemně prospěšná spolupráce 
všech uvedených společností byla základem 
pro dohodu o společném financování rekon-
strukce objektu. Tedy společnosti Saaten-U-
nion a Rapool nad rámec sjednaného nájmu 

významně finančně přispěly na financování 
rekonstrukce objektu. 

„Jak je z fotografií patrné rekonstrukce 
se zdařila a celý objekt ‚výrazně prokoukl‘. 
Za provedenou práci se patří poděkovat do-
davateli akce, společnosti DANSTAV spol. 
s r. o. Nejen že práci odvedla v odpovídající 

kvalitě, ale překva-
pivě i dodržela sta-
novený termín reali-
zace,“ ocenil Marian 
Špunar.

Inves t ice by la 
dále rozšířena v roce 
2021 o výměnu kotel-
ny. Náklady na tuto 
akci dosáhly částky 

0,4 mil. Kč. Zabudován byl moderní výkon-
ný kondenzační kotel BAXI. Efektivita tohoto 
kotle je ve srovnání s předešlým o 25 % vyšší. 
„Zvláště při současných vysokých cenách 
energii jsme přesvědčeni, že takto prove-
dená rekonstrukce a výměna kotle byly ne-
jen rozumnou investicí, ale zároveň i způ-
sobem, jak zpříjemnit pracovní prostředí 
našich zaměstnanců a o ty nám jde, jako 
vždy, až na prvním místě,“ uzavírá předseda 
představenstva ZEV Šaratice Tomáš Pavlíček.

Podnik ZEV Šaratice, který spadá 
do holdingu LUKROM, provozuje 

kromě rostlinné výroby i haly pro chov 
kuřat (dvě haly v Šaraticích a jednu 

halu ve Zbýšově). Výstavba další haly 
o kapacitě 36 500 ks v ZEVU Šaratice 

byla zahájena v říjnu 2021.

Zaměstnanci až na prvním místě, řeklo si 
vedení podniku ZEV Šaratice, a. s., a pusti-
lo se počátkem roku 2020 do rekonstrukce 
administrativní budovy, konkrétně její fa-
sády a nové kotelny. 

Podnik prvovýroby ZEV Šaratice, a. s., po rekonstrukci. 

V rámci živočišné výroby najdete v podniku TOZOS hned čtyři haly pro výkrm kuřat.
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Nákupem nové vysokorychlostní baličky jsme dokázali 
zdvojnásobit naši balicí kapacitu, říká šéf RACIOLY 

• Aktuálně naše společnost reali-
zuje výkrm brojlerových kuřat na 
šesti farmách. 

• Mezi největší patří Dolní Toša-
novice 134  000 ks, Králov 
110 000 ks, Šaratice 72 000 ks, 
Kelníky 28 000 ks, Poteč 26 000, 
Lechotice 26 000 ks.

• V roce 2021 se vyrobí v dceřiných 
společnostech skupiny LUKROM 
přibližně 2,5 mil. ks kuřat, což od-
povídá menší polovině, která se 
v RACIOLE zpracuje. 

• Po dokončení výstavby dvou no-
vých hal se v příštím roce dosta-
neme na výrobu 3 mil. ks. Ostatní 
brojlerová kuřata jsou dodávána 
našimi smluvními partnery. 

• V roce 2021 se v RACIOLE zpra-
cuje cca 5,4 mil. ks kuřat, pro rok 
2022 to bude 6 mil. ks.

VĚDĚLI JSTE...?

Na farmě Králov vyrostla nová moderní hala 
na výkrm kuřat. Práce na další se již rozjely 
Práce na nové hale pro výkrm brojlerových 
kuřat na farmě Králov (podnik prvovýroby 
ZEAS Bánov, a.  s.) byly ukončeny v měsí-
ci září. Moderní hala, která je v pořadí již 
pátá, bude mít kapacitu 28 000 ks kuřat, 
tím se navýší celková kapacita farmy na 
přibližně 110 000 ks. Další nová hala o ka-
pacitě 36 500 ks bude postavena v lukro-
máckém podniku ZEV Šaratice, a.  s.

V posledních letech se naše skupina roz-
hodla investovat do výstavby nových hal pro 
výkrm brojlerových kuřat. V minulých letech 
byly postaveny čtyři haly ve společnosti TO-
ZOS Dolní Tošanovice s naskladňovací kapa-
citou 130 000 ks. 

„Velkou výhodou tohoto výkrmu je vyu-
žití odpadního tepla z bioplynové stanice, 
což přispívá k  lepší ekonomice výkrmu. 
V  tomto roce byla zrealizována hala pro 
výkrm brojlerů v ZEASU Bánov o kapacitě 
28 000 ks. Výstavba další haly o kapacitě 
36 500 ks v ZEVU Šaratice byla zahájena 
v říjnu,“ přiblížil jednatel skupiny LUKROM 
Zdeněk Červenka ml.

Ideální prostředí pro brojlery je stálá 
teplota bez výkyvů. Nové moderní haly jsou 

dokonale izolovány, což má návaznost na 
nižší spotřebu energií především v zimních 
měsících, kdy je potřeba topit. Samozřejmě 
i v  letních měsících dochází k  lepší izolaci, 
což zabraňuje rychlému prohřátí bočních 
stěn a střechy. V případě, že k tomu dojde, je 

možno využít tunelovou ventilaci, která snižu-
je teplotu na hale. Je zde instalován moderní 
ventilační systém, který zabezpečuje pravidel-
nou výměnu vzduchu. Vše je řízeno přes počí-
tač. Je také možnost se připojit vzdáleně přes 
mobilní zařízení a upravit hodnoty dle potřeby.

„Nové haly jsou méně náročné na spo-
třebu energií a dosahuje se lepších cho-
vatelských výsledků v podobě vyššího pří-
růstku či nižší spotřeby krmení. Zároveň 
dochází k menšímu úhynu kuřat. Tyto pa-
rametry jsou zásadní pro efektivní ekono-
miku výkrmu brojlerových kuřat,“ dodává 
Zdeněk Červenka ml. 

Letošní rok v  podniku Raciola Uherský 
Brod, s. r. o.? Podle jejího ředitele Martina 
HORÁČKA byl doslova jako na houpačce. 
Šéf podniku, který se zabývá porážkou 
a zpracováním drůbeže, promluvil o nej-
větších investicích, stabilizaci personálu 
i  revolučních změnách v  oblasti balení 
mraženého sortimentu. 

Produkty Racioly se začínají více a více 
objevovat na pultech obchodních řetězců. 
To je dobrá zpráva. 

Po obchodní stránce se nám letos daři-
lo stále více prosazovat v rámci obchodních 
řetězců, kde po malých krůčcích zvyšujeme 
svůj podíl. V rámci českého trhu byl začátek 
roku ve znamení nízkých cen, které se držely 
od poloviny roku předchozího vinou levného 
dovozu z PL, což byl důsledek brexitu a covi-
du – dovoz chlazených kuřat z PL v průměru 
za 28 Kč. Na tento stav jsme byli nuceni re-
agovat – optimalizovat sklady, což se samo-
zřejmě projevilo na hospodářském výsledku 
= „výprodeje“ nejsou ekonomicky výhodné. 

V polovině března došlo v Polsku k výsky-
tu ptačí chřipky, jak se to projevilo u nás?

Právě v tomto období se začala projevovat 
ona pomyslná „houpačka“, jelikož tento fakt 
zapříčinil značný výpadek polského exportu 
do Česka – najednou bylo všeho nedostatek, 
i  „nechtěného“ zboží, jako je mražené kuře 
apod. Díky této skutečnosti se lehce narovnala 

cenová hladina drůbežího masa v ČR (které je 
dlouhodobě podhodnoceno). Ve stejném ob-
dobí začalo skokové zdražování obalového 
materiálu a dalších výrobních vstupů.

V minulém roce se Raciola musela kvůli co-
vidové době složitě vyrovnávat s výpad-
kem personálu. Jak to vypadá v současné 
době?

Je hodně těžké stabilizovat personál, který 
nám z jedné třetiny tvoří agenturní pracovníci. 

Ti mají časté problémy s včasným vyřizováním 
potřebné dokumentace pro udělení pracovní-
ho povolení, což nás nejedenkrát přivedlo do 
nemalých problémů a jen s vypětím všech sil 
jsme zvládali vykrývat nasmlouvané objemy.

Prozraďte, jak se v letošním roce podnik 
rozvíjel. Vyzdvihl byste nějaké konkrétní 
investice?

V  rámci investic či realizace větších 
akcí se nám letos podařilo zprovoznit čisticí 

raciola.cz

stanici, která byla vybudována na základě 
požadavku vodovodního zákona. Dále jsme 
dokončili rekonstrukci mrazicího okruhu a vě-
říme, že koncem listopadu budou započaty 
přípravné stavební práce pro výstavbu nové-
ho příjmu drůbeže, od kterého si mnohé slibu-
jeme. Nejzásadnějšími investicemi, nikoliv jen 
z pohledu finanční náročnosti, ale z pohledu 
celkového užitné hodnoty, je pro nás nákup 
nové vysokorychlostní baličky do ochran-
né atmosféry (běžné maloobchodní balení 
v supermarketech).

Jak nová technologie pomohla v provozu?
Díky této baličce jsme dokázali zdvojná-

sobit naši balicí kapacitu a nákup kalibrovací 
váhy spolu s vertikální baličkou, nám umožní 
vyrábět nový typ balení nejen mraženého sor-
timentu do sáčku s potiskem. 

Je pravda, že tento typ balení by do bu-
doucna měl nahradit klasické polystyré-
nové tácky s fólií? 

Ano, je to tak. Právě od těchto polystyré-
nových tácků s fólií se totiž celosvětově ustu-
puje. Maloobchodní řetězce původní typ ba-
lení neakceptují, což nás samozřejmě hodně 
limituje v prodejních možnostech, proto jsme 
přistoupili ke koupi nové technologie. Kombi-
nace nové kalibrační váhy a vertikální baličky 
nám navíc přináší nemalou časovou úsporu 
v rámci celého procesu balení, za stejný čas 
budeme schopni zabalit až 5× větší množství.

Nové haly jsou méně náročné na spotřebu energií a dosahují také lepších  
chovatelských výsledků. 

Na novou technologii si zvykají pracovníci RACIOLY Uherský Brod, s. r. o.



10 OBJEVTE LUKROM   •   ZIMA 2021 

1993
LUKROM se začíná 

specializovat na velkovýrobu, 
realizaci koncepce „zeleného 
úvěru“. Rozšiřuje se sortiment 

nabízených strojů např. 
o značku John Deere.

2000
Dochází k osamostatnění podniku 

LUKROM Zlín a. s. za účelem zkvalitnění 
prodeje a servisu zemědělské techniky, 
náhradních dílů a veškerých ostatních 

služeb souvisejících s výhradním 
zastoupením zahraničních firem 
na českém a slovenském trhu.

2002
Nákup společnosti 

Agroječmínek, s. r. o., 
v Chropyni, která se zabývá 
chovem skotu a produkcí 
mléka. Raritou je největší 

koncentrace krav 
o cca 1 100 kusech.

2004
Vzniká společnost EKOZEAS 

Bánov, s. r. o., která se zaměřuje 
na ekologickou zemědělskou 

prvovýrobu.

2006
Odkup konkurzní 

podstaty společnosti 
Agrosovín a. s., čímž 
se součástí skupiny 
stává vinný sklep 

Sovín, A.S.B. FRUKT 
Buchlovice, LIKOD, 

s. r. o., a v neposlední 
řadě Ekologická farma 

Stupava, s. r. o.

1992
Zakládají se samostatná 
střediska prodeje strojů 
pro zemědělství, výrobu 
krmných směsí, prodeje 

agrochemikálií, živočišné 
a potravinářské výroby.

1996
Vzniká dceřiná společnost LUKROM 
plus s. r. o. zabývající se rostlinnou 

prvovýrobou, hospodařící na 
5 806 ha zemědělské půdy 

v regionech Jarohněvice, Tlumačov, 
Halenkovice, Bánov, Hustopeče 

nad Bečvou a Boršice u Buchlovic. 
Dále startuje spolupráce 

s německou společností Horsch.

2001
Vzniká druhá dceřiná společnost 

LUKROMTEL, s. r. o., v historii 
skupiny LUKROM jako vůbec 

první samostatný podnikatelský 
subjekt, který se nezabývá 

zemědělskou činností. Zároveň 
se kupuje prvoligový fotbalový 

klub FC TESCOMA Zlín, a. s.

2003
Otevírá se pneuservis v nově 
zrekonstruované budově podniku 
LUKROM Zlín a. s. v Kroměříži.
Pořizují se další podniky prvovýroby 
ZEAS Bánov, a. s., AGROVIT, a. s., 
DOLINA Staré Město, a. s.

2005
Zakládá se společnost LUKROM milk, 

s. r. o., a dochází také k rozšíření činnosti 
LUKROM Zlín a. s. o středisko mechanizace 

v Hulíně. To nabízí kompletní dodávky 
rekonstrukce a stavby dojíren, montáž 

všech typů dojírenské technologie včetně 
programového vybavení.

1991
V pátek 7. června 
roku 1991 vzniká 

společnost LUKROM, 
spol. s r. o.

Srdce LUKROMU tepe 30 let v rytmu 
vertikál i vizí jednoho muže
Za úspěchem společnosti LUKROMU jsou 
hlavně tvrdá práce a vize muže, který před 
30 lety stál u jejího zrodu. Zdeněk Červen-
ka se přitom na začátku spoustu věcí učil 
za chodu. I díky podnikatelskému duchu 
a skvělému čichu na spolupracovníky vy-
budoval jednu z největších rodinných fi-
rem v Česku. Svět kolem sebe vnímá v růz-
norodých souvislostech. I proto je dodnes 
tepajícím srdcem firmy.

Pane řediteli, zkuste popsat Vaše podnika-
telské začátky.

Po sametové revoluci jsem byl zvolen 
místopředsedou ZD  Luhačovice, kde jsem 
pracoval jako vedoucí zemědělské výroby 
a zároveň jsem měl několik nabídek na funk-
ci předsedy v okolních JZD. Nevím, co to ve 
mně bylo za sílu, ale dal jsem výpověď a začal 
jsem soukromě podnikat. Nejprve jsem založil 
živnost a začal nakupovat a prodávat různé 
druhy zboží. Obraty rostly, docela se dařilo 
a já se rozhodl založit společnost. Oslovil jsem 
svého spolužáka z VŠ Jardu Davida a rozjeli 
jsme v roce 1991 společnost LUKROM.

Co vůbec znamená název LUKROM?
Je to prosté. Já jsem žil v Luhačovicích, 

Jaroslav David v Kroměříži. LUKROM v sobě 
ukrývá nejkrásnější moravské lázeňské město 
a Hanácké Athény. Je v tom snad i jakási sym-
bolika věčnosti, nebo alespoň dlouhověkosti.

Jaká byla filozofie firmy?
Společností jako ta naše bylo v 90. letech 

spousta, dnes už většina neexistuje. Naše 
odlišnost spočívala v tom, že jsme chtěli po-
skytovat komplexní zemědělské služby země-
dělské veřejnosti. V roce 1992 jsme pronajali 
silo v Lípě od ZZN Zlín v  likvidaci a  začali 
jsme s  výrobou krmných směsí, prodejem 
zemědělské chemie a zemědělských strojů. 
Od zemědělských podniků jsme nakupovali 
komodity. Většina obchodů probíhala pomocí 
zelených úvěrů. Dodávali jsme zboží a země-
dělci nám spláceli po sklizni úrodou.

Financování zboží na začátku podnikání 
v té době zřejmě nebylo nic lehkého, že?

Bylo to složité, neměli jsme žádný majetek, 
banky chtěly nějakou zástavu a nebylo čím ru-
čit, a tak jsme přešli na směnečné obchodová-
ní s dodavateli. Později některé banky směnky 
odkupovaly, dodavatelé dostali peníze a my 
platili po 6 měsících. To nám umožnilo získat 
finanční kapitál. Dnes je firma na tom úplně ji-
nak, tvoří dostatek vlastního kapitálu a finanč-
ní zdroje z bank potřebuje minimálně.

Obchod s komoditami byl tedy první, co 
následovalo pak?

Koncem 90. let, kdy se obrat firmy blížil 
1 miliardě, jsme koupili dvě společnosti. ZZN 
Vyškov a ZZN Vsetín a tím jsme rozšířili naši 
činnost i do těchto oblastí. Budovali jsme stře-
diska prodeje zemědělské techniky a prodeje 
zem. chemie, zvyšovali jsme výrobu krmných 
směsí a rostl nákup zemědělských komodit.

A co zemědělská prvovýroba, která je sou-
částí skupiny LUKROM?

Oba jsme pracovali v zemědělské prvový-
robě a byla nám velmi blízká. V 90. letech došlo 

k transformaci zemědělství, mnohé podniky 
měly problémy a my jsme do nich kapitálově 
vstupovali, často jsme kupovali jenom konkurz-
ní podstatu. Dnes hospodaříme na 15 tisících 
ha, vyrábíme 17 mil. l mléka, 3 tis. t vepřového 
masa, 5 tis. t drůbežího, na polích vyrábíme 60 
tis. t komodit. V současnosti vlastní LUKROM 
pět podniků zemědělské prvovýroby.

Přibližte nám trošku živočišnou vertikálu.
Naší snahou bylo stabilizovat výrobu krm-

ných směsí, k tomu jsme potřebovali drůbeží 
porážku. Kapitálově jsme vstoupili do porážky 
drůbeže Raciola Uh. Brod, kde se dnes poráží 
14 tisíc tun drůbeže, veškerou drůbež krmíme 
směsmi z vlastní výrobny. Zemědělským pod-
nikům dodáváme jednodenní kuřata, směsi 
a vystupujeme v porážkové váze a porážíme 
na vlastní porážce. Dnes už vlastníme RACIO-
LU ze 100 %.

Nesmíme zapomenout, že LUKROM je 
významným prodejcem zemědělské 
techniky...

V současnosti zastupujeme na českém 
trhu přední výrobce zem. techniky, a to jak 

v oblasti živočišné výroby, tak i rostlinné výro-
by. Nyní investujeme do rozvoje středisek po 
celé Moravě. V prodeji dosahujeme celkového 
obratu více než 1 miliardy.

Udělal byste s odstupem času na začátku 
něco jinak?

Těch věcí by byla spousta, to je jasné. 
Tehdy jsem moc nevěděl, co je soukromé 
podnikání. Nějakou základní orientaci jsem 
sice měl, ale musel jsem se učit za chodu. 
Jezdil jsem po celém světě a zajímal se o to, 
jak řídí podniky. Přibrali jsme dokonce další 
společníky, ale to nebylo ono, a tak jsme se 
vrátili s Jardou k původnímu modelu řízení. 
Po deseti letech se Jarda David rozhodl ode-
jít a věnovat se něčemu jinému. Kamarádsky 
jsme se pak dohodli, ocenili firmu, já mu vy-
platil jeho podíl a od té doby jsem de facto 
20 let jediným společníkem.

Musel někdy LUKROM uhnout ze své vize? 
Úplně ne, tu vizi komplexnosti se sna-

žíme beze zbytku naplňovat. Ano,  zkoušel 
jsem i podnikání v  jiném sektoru – a to te-
lekomunikace. Bylo to hlavně proto, že jsem 
měl kamarády, kteří k  tomu inklinovali a  já 
jsem vytvořil podmínky, aby to běželo. Ne-
bylo mi to ale vlastní, a tak jsem to prodal. 
Zkrátka a dobře se snažím vždy rozvíjet to, 
co je mi blízké. 

V průběhu těch 30 let došlo na krizi bankov-
ního sektoru i zemědělství a ne vždy byla 
situace na trhu ideální. Co Vás hnalo i v těch 
ne zrovna lehkých letech dál?

V roce 2009 přišla velká krize, ale když 
člověk něčím prochází, tak si i mnohé uvě-
domí a leccos pak řeší jinak. Krizi jsem tehdy 
vnímal jako jakousi příležitost. Když si totiž 
člověk připustí krizi, začne mít obavy i strach. 
Když to ale vezme jako příležitost k růstu, ke 
změně, dalšímu uvědomění, pak většinou z té 
krize vyjde silnější. Když se ohlédnu zpět, 
myslím, že jsme na tom díky tomu přístupu 
spíš vydělali.

Zdeněk Červenka, majitel holdingu LUKROM.
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2008
Odkup pozemků, 

administrativní budovy 
a výrobního závodu ve 
společnosti RACIOLA. 
Vzniká také centrální 

logistický sklad divize 
Agrochemie v Boršicích.

2007
LUKROM kapitálově vstupuje do společnosti  
RACIOLA-JEHLIČKA s. r. o. a RACIOLA SK, s. r. o., zabývající 
se porážkou drůbeže, zpracováním a prodejem drůbežích 
výrobků. Odkupuje se také majoritní podíl společnosti 
KRATINA, a. s., v Dolních Bojanovicích.

2021
Zemědělský holding 

LUKROM slaví třicet let 
úspěšného působení 

na trhu v České republice.

2009
Prodej společnosti 

LIKOD, s. r. o., vinného 
sklepa Sovín. Zaniká také 
společnost LUKROM Zlín 
a. s. fúzí se společností 
LUKROM, spol. s r. o., 

a začlenění její činnosti 
do organizační 

struktury LUKROM, 
spol. s r. o., jako divize 
zemědělské techniky.

2010
Dochází k prodeji vinic a dále 
k nákupu 60 % podílu ve 
společnosti TOZOS spol. s r. o.

2011
Navyšují se majetkové 
účasti ve společnosti 

KRATINA, a. s. a DOLINA 
Staré Město, a. s., v rámci 

konsolidace holdingu 
LUKROM.

2012
Prodávají se obchodní 
podíly ve společnosti 

LUKROMTEL 
s. r. o. stávajícímu 
managementu.

2013
LUKROM se stává 100% 
vlastníkem společnosti 

RACIOLA, KRATINA, a. s. 
a A.S.B. FRUKT a. s.

2014
Společnosti DOLINA Staré Město a A.S.B. 
FRUKT zanikají fúzí se společností LUKROM 
plus. Rozjíždí se spolupráce s celosvětově 
známou firmou JCB a LUKROM získává 
oficiální přímé zastoupení této značky 
pro oblast zemědělské techniky v regionu 
Moravy a východních Čech.

2015
Skupina LUKROM ze 100 % 

ovládla společnosti 
AGROVIT, a. s., a GRANUM 

Spytihněv, spol. s r. o.

2019
Jednou z největších investic v tomto roce byla 
výstavba moderních hal pro výkrm brojlerů, 
do jejichž výstavby se pustila dceřiná společnost 
TOZOS spol. s r. o. Celková kapacita farmy se 
po výstavbě navýšila až na 132 000 kusů brojlerů.

2018
Skupina LUKROM se rozrůstá o nový 
podnik zemědělské prvovýroby ZEV 
Šaratice. Nemalé investice do rekonstrukce 
výrobních prostor vynaložila dceřiná 
společnost holdingu LUKROM, kterou 
je uherskobrodský producent drůbežích 
výrobků, společnost Raciola.

2020
Nastává zásadní změna 
v organizační struktuře 

společnosti LUKROM. 
Od divize zemědělské 

techniky se odděluje 
mechanizace živočišné 

výroby, která se stává 
samostatnou divizí. 

Zároveň se spojují 
divize zemědělských 

komodit a divize 
výroby krmných směsí. 

2017
Fotbalový klub FC FASTAV Zlín vítězí 

v domácím poháru MOL cup a vstupuje do 
bojů v základních skupinách Evropské ligy. 

Utkává se se soupeři zvučných jmen, jako jsou 
například FC Lokomotiv Moskva, FC Kodaň 

či moldavský Sheriff Tiraspol.

2016
Středisko v Lípě se pouští 
do modernizace expedice 
hotových krmných směsí, 

která spočívá v umístění bloku 
12 podjezdných zásobníků 
v prostoru podél stávající 
výrobny krmných směsí.

Měl jste vždy podobně pozitivní přístup?
Určitě ne. Taky jsem měl strach a obavy, 

když jsem začínal. Záleží jen na nás, jest-
li chceme vnímat to, co se děje kolem nás, 
co nás obohacuje a co nám to dá. Pokud 
si  některé věci uvědomíme, přistupujeme 
k lecčemu jinak. K tomu ale musí člověk do-
spět. Býval jsem hádavý. Prošel jsem si ob-
dobím silného ega, kdy člověk bojuje s kde-
kým a kdečím. Buď se člověk chce změnit, 
nebo nechce. A  já  tu sílu ke změně hledal 
a snad i našel.

Jste duchovně zaměřený člověk?
Člověk může žít svůj život ve třech rovinách. 

Fyzické, mentální a duchovní. Fyzická je naše 
tělo, mentální je naše mysl a duchovní naše vě-
domí. Mně duchovní rovina pomáhá pochopit 
sebe sama a okolní svět v jeho celistvosti.

Jak složité je v průběhu 30 let udržet pro-
vázanost podniků?

Vyžaduje to hlavně provázanost mezi lid-
mi. Ty činnosti jsou tak propojené, že to jinak 
nejde. Síla se skrývá v tom, aby tady byli lidé, 
kteří spolu dokážou vzájemně spolupracovat. 
Bez toho by to nešlo. U nás je to přirozené 
a samozřejmé. Jedna činnost ovlivňuje a zá-
roveň podmiňuje druhou. 

Ne vždy ale lidé sdílejí podobné vize. Jak 
se Vám je v LUKROMU daří motivovat?

Říká se, že když chceš někoho zapálit, 
musíš hořet. U mě byl vždy systém řízení po-
stavený na svobodě, volnosti, ale zároveň na 
zodpovědnosti. Chci, aby moje firma nabízela 
lidem možnost volby a oni si mohli sami zvolit 
cestu. Řekněme, že se shodneme s vedou-
cím na tom nebo onom cíli, ale způsob, jakým 
toho dosáhneme, už je na nás a našich prefe-
rencích. Každý, kdo si sám volí cestu, do toho 
dává to nejlepší ze sebe. Myslím, že je to spíš 
o sebemotivaci než motivaci druhých.

Tomáš Baťa řekl: „Chcete-li vybudovat vel-
ký podnik, vybudujte nejdříve sebe.“ Jak 
moc musel za těch 30 let investovat do sebe 
Zdeněk Červenka?

Každý člověk má nějaký talent. Já mám 
asi talent provázat jednotlivé činnosti a vidět 
tam souvislosti. A od  toho se vše odvíjelo 
a odvíjí. Jsem vystudovaný agronom, ale 
to je dnes vlastně už vedlejší. Jedna věc je 
odbornost, ale když se zamyslím, uvědomuji 
si, že odbornost začala mizet. Coby ředitel 

už se nepovažuji za odborníka, ti jsou u nás 
v LUKROMU na těch správných místech a já 
vše sleduji zpovzdálí. Dnes je ze mě takový 
manažer lidí, co obklopuje odborníky, kteří 
musí být ve své specializaci daleko lepší.

Řada zaměstnanců je věrná LUKROMU 
prakticky od začátku. Máte správný čich 
na spolupracovníky?

To nevím, spíše je to způsobem řízení. 
Těší mě, že teď není velká fluktuace. V mi-
nulosti bylo období, kdy odešlo skoro celé 
vedení, což pro mě bylo složité. Tehdy jsem 
to bral jako tragédii a řešil, co bude dál. Dnes 
jsem jim za to, že odešli, vděčný. Přišli noví 
lidé a s nimi i nový vítr. Bez odborníků bychom 
nebyli tam, kde jsme a nemohli se dál rozvíjet. 
Myslím si, že pokud zaměstnanec přijme naši 
filozofii, najde si u nás svoji parketu.

Je LUKROM po těch 30 letech rodinnou 
firmou?

Spíš než o vlastnické struktuře je to u nás 
o provázanosti, která je blízká rodině. Některé 
naše činnosti jsou ztrátové, jiné ziskové. My 
ty ztrátové ale nechceme likvidovat, protože 
jsou součástí celku, který přinese celkový 
efekt. Nejde mi o to mít statut rodinné firmy, 
ale spíš o to, jak se k sobě chováme navzájem 
a jak si pomáháme. 

Jaké místo v tom všem má zlínský fotbal?
Když jsem do něj vstupoval, měl jsem ještě 

silné ego a chtěl jsem se trochu zviditelnit. Fot-
bal jsem hrával a chtěl jsem nahlédnout pod 
pokličku profesionálního klubu. Chtěl jsem 
zároveň i přes varování okolí dokázat, že je 
fotbalový klub samofinancovatelný. Jak jsem 
zjistil, je to velmi těžké a ukočírovat to všechno 
bylo pro mě velkou školou. Na jedné straně 
totiž fanoušci chtějí výsledky a na straně dru-
hé se musíš hlídat a nenechat se unést egem, 
aby klub neskončil v dluzích. Myslím, že za 
těch 20 let se nám povedlo dokázat, že jde fot-
bal dělat i ve skromných podmínkách. Navíc to 
mělo i reklamní hodnotu, protože každý hovor 
se zemědělci se často stáčel k fotbalu. Mys-
lím, že nám to i pomohlo zviditelnit LUKROM. 
S nezemědělskou veřejností se dneska neba-
víme o zemědělství, ale o fotbale, který znají. 
LUKROM vnímají spíš okrajově.

Jak si čistíte hlavu?
Hrával jsem fotbal, později tenis. Dnes 

se snažím každý den o nějakou pohybovou 

aktivitu. Ranní cvičení, kondiční procházky, 
jízda na kole. Byla doba, kdy jsem každé ráno 
chodil na přehradu. 

Nad čím při podobných procházkách 
přemýšlíte?

Někdy nad ničím a jen pozoruji, co je ko-
lem mě. Vyzkoušel jsem si, že když chodím 
rychle, tak nepřemýšlím, když jdu naopak po-
malu, tak mi mysl šrotuje. Mysl by měla být 
jakýsi nástroj. Nemůže nás jen tak ovládat, 
jakmile nás začne ovládat, tak se stresujeme. 
Je to dobrý sluha, ale špatný pán. Mysl by 
měla sloužit, když potřebujeme něco promy-
slet. Není tu proto, aby nás stresovala.

Jak vůbec vnímáte proměnu zemědělství 
za těch 30 let?

Zemědělství je specifické v  tom, že má 
dvě hlavní funkce. Ta první je produkční, že 
něco produkuje, a  ta  druhá krajinotvorná. 
V minulosti bylo zemědělství na velmi sluš-
né úrovni, ale byl tam ten aspekt, že se za 

každou cenu vyrábělo i v podmínkách, kdy 
to nebylo vhodné. Dnes se to mění a země-
dělství se muselo přizpůsobit krajině a dalším 
podmínkám. Po vstupu Česka do Evropské 
unie se změnil systém dotací. Začala se ob-
jevovat různá opatření, která mění dříve zažité 
pořádky. Já jsem pro, ale zároveň chci, aby ty 
podmínky byly všude stejné a nebylo to v růz-
ných státech jinak. V roce 2023 má být nová 
zemědělská politika, která bude určovat, kam 
bude zemědělství směřovat. Určitě to bude 
k ekologizaci s důrazem na ochranu životního 
prostředí a větší symbiózu s krajinou. 

Je na to LUKROM připravený?
Když je člověk otevřený, tak je v podstatě 

připravený. Pokud se uzavřu do něčeho, tak 
nejsem připravený. Vždycky jsme si s tím po-
radili a teď tomu nebude jinak. V zemědělství 
jsou kreativní lidé, kteří musí umět flexibilně 
reagovat na jakoukoliv vzniklou situaci. 

Je složité reagovat v zemědělství na 
trendy?

Člověk se už za ty roky orientuje. Mění se 
stravovací návyky, lidé se orientují na zdra-
vou výživu. Je větší tlak na životní prostředí, 
mění se podmínky pro chov hospodářských 
zvířat a na to všechno musíme reagovat.

Snažil se za těch 30 let někdo LUKROM 
odkoupit?

Ano, ale i když šly různé řeči, nikdy jsem 
společnost prodat nechtěl a ani mě to nikdy 
nenapadlo. Pro mě je to jakýsi prostředek ke 
komunikaci s lidmi i k seberealizaci. Navíc ani 
nevím, co bych dělal s penězi. Nepodnikám 
jenom pro ten výsledek, ale pro to, že mě to 
nějak obohacuje, utváří. Kdybych to prodal, 
tak bych prodal kus sebe. 

Kam LUKROM směřuje?
To je velmi složité říct. Jsme schopni rea-

govat na změny situace, takže bych o směřo-
vání příliš nemluvil. Když to ale vyjádřím nějak 
kvantifikovaně, tak jsme nyní v období, kdy 
se snažíme investovat do vlastních podniků 
a provozů. V letošním roce chceme investovat 
zhruba 250 milionů korun do rozvoje vlastních 
podniků v oblasti technologií a strojů. Chce-
me se zkrátka technologicky i  technicky co 
nejvíc posunout. 

Ve které divizi vidíte největší potenciál 
růstu?

V každé se dá něco zlepšit, rosteme spo-
lečně. Ale je to těžké jen tak odhadnout, proto-
že žijeme v turbulentní době a vždycky se do 
toho promítá vnější situace. Tak jako tak, ať 
už bude vývoj jakýkoliv, budeme připraveni 
adekvátně reagovat.

Co byste popřál LUKROMU k jubileu?
Vztáhnu to k našim lidem. Obecně bych 

si přál, aby ta práce, kterou dělají, byla pro 
ně zajímavá i objevná a aby je to nějakým 
způsobem utvářelo a obohacovalo. Když 
se budou naši lidé cítit dobře, tak to přinese 
výsledky i LUKROMU.

Zdeněk Červenka a jeho synové Zdeněk, 
Ondřej a Štěpán (zleva).  

Všichni tři pracují v holdingu LUKROM 
a pokračují v jeho práci.
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Více než 35 miliónů v  letošním roce in-
vestovalo vedení do podniku prvovýroby 
Agroječmínek sídlícího v Chropyni. Podle 
jednatele podniku Zdeňka Červenky ml. 
se jedná o rekordní investici, která má za 
účel zlepšit a zvelebit zázemí pro pracov-
níky. Dochází ke kompletní rekonstrukci 
spodního patra administrativní budovy 
společnosti, buduje se nové sociální za-
řízení, šatny a denní místnost s kuchyní. 
Byl změněn kompletní systém vytápění, 
kdy stará uhelná kotelna byla nahrazena 
tepelnými čerpadly. Došlo také k zateplení 
a zaizolování střechy. 

Nepříjemné zdražování, odsunutí roz-
jednaných projektů i nižší tržby v porov-
nání s  loňským rekordním rokem. Divize 
mechanizace živočišné výroby (MŽV) za 
sebou nemá jednoduchý rok. Na ten další 
však připravuje řadu novinek a akcí.

S vnitropodnikovými změnami se divize 
vyrovnává již od loňského roku, kdy ve sku-
pině LUKROM došlo k oddělení této divize 
od zemědělské techniky. Začátkem letošního 
roku 2021 se kompletně změnila organizač-
ní struktura, přibyla nová střediska a posílil 
se pracovní tým. „I když došlo k odloučení 
těchto dvou divizí, snažili jsme se tento rok 
zapracovat především na propojení jed-
notlivých pracovníků obchodního úseku 
obou divizí, což přineslo pozitivní výsled-
ky,“ uvedla ředitelka MŽV Lucie Červenková 
s tím, že do divize se zařadil i projekt Hyplast 
– dodávky vaků a  fólií od kvalitní belgické 
značky. „Dále jsme do našeho porfólia za-
členili projekt cisterny Bauer, kterým jsme 
jen rozšířili spolupráci s rakouskou znač-
kou Bauer, se kterou již léta realizujeme 

„Záleží nám na tom, aby naši lidé praco-
vali v dobrých a pro ně příjemných podmín-
kách. Člověk tráví v zaměstnání podstatnou 
část dne, proto je důležité, aby se tam cítili 
dobře,“ sdělil Zdeněk Červenka ml.

Řádně byl vybaven také strojový park 
Agroječmínku. Do nové zemědělské techni-
ky zamířilo více než 25 mil. Kč. Z největších 
investic se jedná o traktory JCB FASTRAC 
řada 8, JOHN DEER řada 8, traktor CLAAS 
XERION 4000 s aplikátorem kejdy od společ-
nosti Bauer. „Tuto službu jsme v minulosti 
řešili externě, což obnášelo nemalé finanč-
ní prostředky, proto došlo k  rozhodnutí 
zakoupit kejdovou linku, která se využije 
nejen na polích Agroječmínku, ale také na 
polích společnosti LUKROM plus,“ zdůvod-
nil nákup Zdeněk Červenka ml. 

Středisko je vybavené moderní 
technologií od mechanizace 
živočišné výroby 

V rámci živočišné výroby byl in-
stalován venkovní silotank na chlazení 
mléka o objemu cca 34 000 l v hod-
notě cca 4 mil Kč. Hlavním přínosem 
investice je úspora elektrické energie. 
„Do konce roku 2021 vznikne nový 
teletník s  technologií automatic-
kých krmných stanic od společnosti 
URBAN. Tato technologie nejen sní-
ží pracnost, která je spojena se sta-
rostí o telata, ale také dojde k lepší 
výživě, což podpoří využití poten-
ciálu telete v následujících letech 
života,“ prozradil jednatel podniku.

Mimo nové technologie jsou k vi-
dění i další technologie střediska me-
chanizace živočišné výroby. Srdcem 
kravínu je dojírna značky AGROMILK 
kombinovaná s izraelskou technologií 
AFIMILK. „Dále zde můžete spatřit 
stájové technologie, jako je hraze-
ní, napáječky, ventilátory či ocelové 
konstrukce s opláštěním, které jsou 
vyráběny v naší kovovýrobě v Kro-
měříži,“ doplnil Zdeněk Červenka 
s tím, že cílem investice do živočišné 
výroby je obměna staré technologie, 
úspora energií či zlepšení životních 
podmínek pro chované krávy.

Středisko Svitavy se rozšířilo 
o nové členy 

Největší personální rozvoj zaži-
lo v  letošním roce středisko Svitavy, 
které se rozrostlo během roku o 6 
členů. Posílilo se hlavně středisko 
strojů, jelikož od dalšího roku se MŽV 
rozšiřuje o území Pardubického kraje 
v oblasti prodeje značky HORSCH. Na 
začátku roku se na tomto středisku 
připravuje den otevřených dveří, aby 
se lukromácký sedmnáctičlenný tým 
více propojil se zákazníky tohoto úze-
mí. Další velká akce je v plánu v  let-
ních měsících na půdě Agroječmínku 
v Chropyni, kde se bude připravovat 
ukázka technologií divize MŽV. 

► KRÁTCE

► KRÁTCE

AGROJEČMÍNEK: rekordní investice do zázemí 
a zlepšení podmínek chovaného skotu

projekty týkající se kejdového hospodář-
ství. Další velkou výzvou, kterou máme 
před sebou, je rozvíjející se spolupráce 
s významným výrobcem kruhových dojí-
ren, společností Waikato, jejíž technologie 
nám umožňuje doplnit kompletní nabídku 
stání dojíren, opět osazenou špičkovou 
technologií Afimilk,“ prozradila. 

V loňském roce 2020 ovlivnily divizi MŽV 
z pohledu tržeb 2 zásadní akce, které v úhrnu 
činily v tržbách více něž 65 mil. Kč. V letošním 
roce se takto velké akce nerealizovaly, proto 
tržby budou řádově o 15 % nižší než minulý rok. 
„I přes nižší tržby dosahuje aktuálně tato 
divize díky vyšší rentabilitě tržeb obdob-
ného výsledku jako v loňském roce,“ doplnil 
finanční ředitel LUKROMU Ondřej Červenka.

Kromě toho, že projekty divize do značné 
míry zabrzdilo čekání na dotační programy, 
museli se pracovníci jako všichni ostatní potý-
kat s nepříjemným zdražováním ať už železa, 
tak i náhradních dílů atd. „Jelikož součástí 
naší divize je jak výroba českých dojíren 
Agromilk v Pelhřimově, tak i kovovýroba 
v Kroměříži, zažili jsme opravdu náročný 
rok, co se týče zdražování a vůbec dostup-
nosti vstupních komodit, s čímž se nejspíš 
budeme muset vyrovnat i v nadcházejícím 
roce,“ upozornila Lucie Červenková

Velice kladně v tomto roce hodnotí divize 
velký posun v projektu URBAN, kde se poda-
řilo zrealizovat 2 kompletní instalace krmných 
automatů pro telata a třetí je v plánu. „Tato 
technologie je jenom dalším skvělým kro-
kem k automatizaci a robotizaci ve stájích, 
čemuž se při dnešní situaci v zemědělství 
nevyhneme,“ říká přesvědčivě. 

Projekty divize MŽV zabrzdilo 
čekání na dotační programy

Rekordní rok zaznamenala divize v pro-
jektu technologie chlazení mléka MUELLER, 
kdy se díky dotačnímu programu OP PIK 
povedlo zrealizovat množství instalací a také 
první instalace SILOtanku. 

Bohužel méně úspěšný rok zažila realizace 
kompletních dojíren, které se téměř všechny 
kvůli dotačnímu programu realizačně odsunuly 
až na rok 2022. „Přesto se nám povedlo zre-
alizovat spousty menších projektů, jako jsou 
rekonstrukce dojíren a rekonstrukce stájí jak 
pro masný, tak pro dojný skot. Za zmínku 
také stojí množství zrealizovaných hal v tom-
to roce a s nimi náš největší železný projekt 
tohoto roku – výstavba na farmě Úhořilka, 
kterou realizoval obchodní manažer kovo-
výroby Robert Novák. Na této farmě v rámci 
projektu realizujeme stavbu stáje pro dojnice 
a dodáváme technologii ustájení, kompletní 
technologii kejdového hospodářství a dojicí-
ho robota,“ vyzdvihla Lucie Červenková.

Zootechnik Jan Peroutka při práci se skotem.

Farma v Chropyni je vybavena moderní technologií. 
Podnik si zajišťuje i výrobu  

vlastního krmiva. 

Kovovýroba divize mechanizace živočišné výroby sídlí v Kroměříži. 
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Až tři desítky strojů se v letošním roce po-
dařilo dodat do živočišné výroby a řádně 
tak uspokojit poptávku po krmné technice. 
Podle šéfa projektu PATRIOT v LUKROMU 
Stanislava Křapy je rozdíl mezi loňským 
a letošním rokem pouze v dodacích lhů-
tách strojů.

„Loni byla standardní dodací lhůta 
stroje od uzavření kupní smlouvy k dodání 
přímo na farmu neuvěřitelných třicet dní, 
avšak letos jsou dodávky strojů od polo-
viny roku opožděné s  termínem dodání 
šedesát až devadesát dní. Na tuto dopře-
du avízovanou situaci jsme se však dosta-
tečně připravili a objednali jsme dostatek 

Každá farma má svá specifika a limity, ať 
už rozměrové (limitované průjezdy vraty 
a krmnými chodbami, od čehož se odvíjí 
kubatura stroje), nebo třeba obsluha více 
farem jedním strojem (přejezdy stroje 
mezi farmami po silnicích a podobně). 

Volba velikosti stroje je samozřejmě závis-
lá i na množství krmeného dobytka. Proto ne 
vždy každý standardní stroj nakrmení zabez-
pečí. Všechny tyto a další věci je nutné brát 
v úvahu, což není jednoduché. „Jsem rád, že 
si naše společnost LUKROM může dovolit 
zainvestovat do dostatečných zásob strojů 
a náhradních dílů, tím si tvoří i perspek-
tivní budoucnost,“ zdůrazňuje šéf projektu 
PATRIOT v LUKROMU Stanislav Křapa. 

Zajímavostí strojů Patriot je, že od roku 
2015 se na konstrukci strojů ve výrobě po-
dílí i samotný LUKROM. Jak? „Na základě 
zkušeností našich servisních techniků 
a  konečných zákazníků (obsluh strojů) 
posouváme konstrukci strojů směrem 
k vyšší kvalitě a rozšiřujeme volitelnou vý-
bavu strojů,“ potvrdil Stanislav Křapa s tím, 

PATRIOT: tažené míchací krmné vozy a rozdružovače balíků 

LUKROM se přímo podílí na výrobě strojů PATRIOT. 

Prioritou je dostatečné množství strojů na skladě a vysoké zásoby náhradních dílů

Pneuservis oslavil plnoletost. Již osmnáct let je součástí LUKROMU

„Konstrukci posouváme směrem k vyšší kvalitě,“ 
říká šéf projektu Stanislav Křapa

vysledováno, že výměna a koupě nového 
stroje se řeší až na poslední chvíli, kdy už 
je skoro pozdě. Proto se musí nový stroj 
od nás dostat na farmu co nejdříve. Tady 
vidím velký rozdíl například mezi stroji do 
rostlinné výroby, která přece jenom větši-
nou řeší pořízení nových strojů velmi kon-
cepčně,“ upozorňuje šéf projektu PATRIOT.

A budoucnost prodeje krmicí techniky? 
Pokud bude chtít prodejce svoji značku udržet 
na trhu, je nutné mít na skladě neustále nové 
stroje. „Důvodem je uspokojení občasné 
vlny, kdy budou mít výrobci problém na-
příklad s dodávkami komponentů pro výro-
bu nebo jinými výrobními a společenskými 

že příkladem je výrobní série horizontálního 
jednošnekového krmného vozu WARRIOR 
plus s frézou.

„Celá tato série s dostředným mícháním 
je kompletně vyráběna a dodávána pouze 
pro naši společnost. Koncepcí se odlišuje 
od standardní výrobní série, kterou výrobce 
Italmix dodává do ostatních zemí,“ doplnil. 

Obdobná je situace i v nabídce rozdružo-
vačů balíků Patriot cutter, kde LUKROM ne-
ustále rozšiřuje varianty dodávaných strojů. 
V nabídce tak najdete jednorotorové rozdru-
žovače s možností variabilní délky řezanky, 
dvourotorové rozdružovače, štípače pro pří-
pravu krmné dávky a stroje pro rozdružování 
balíků s bezprašnou distribucí do podestýlek 
pomocí dopravníku.

„Celý projekt PATRIOT je založen na 
tvořivé spolupráci výrobních techniků, nás 
prodejců a uživatelů strojů, a tak se o bu-
doucnost a kvalitu této techniky snad ne-
musíme obávat. Dobré reference jsou tou 
nejlepší reklamou pro další potencionální 
zákazníky,“ uzavírá šéf projektu. 

problémy,“ doplňuje Stanislav Křapa s tím, že 
prodejní a servisní dodavatelská firma musí 
být dostatečně silná, aby si tohle dokázala 
zabezpečit.

předváděcích strojů, kterým jsme pak 
postupně hledali majitele. To v minulých 
letech nebývalo obvyklé,“ připustil. 

Důraz je dlouhodobě kladen také na vy-
soké zásoby náhradních dílů, a to z důvodu 
možnosti okamžité reakce na servisní po-
žadavky zákazníků. „Moc dobře víme, že 
krmný vůz je stěžejním strojem na farmě, 
což vám jistě potvrdí i sami chovatelé,“ je si 
vědom Stanislav Křapa, který se se svým tý-
mem obchodně zaměřuje zejména na morav-
ský region. Opět kvůli rychlému zabezpečení 
servisu našimi servisními středisky.

„ Z  let i té praxe, kdy krmné vozy 
a rozdružovače balíků dodáváme, máme 

Odborné workshopy, moderní tech-
nologie, sdílení osvědčených postu-
pů, četné ukázky na zemědělských 
strojích, a to vše na živo. Společnost 
LUKROM ve spolupráci s naším dlou-
holetým partnerem Michelin „rozbili“ 
na našich polích své stany, aby se zde 
prezentovali jedinečnou akcí. Ta měla 
v  České republice jedinou zastávku 
a tou byla právě Kroměříž.

Své celoevropské turné zahájil Mi-
chelin Tracks & Tires Farming Tour 
2021 ve Španělsku. Akce poskytuje ze-
mědělcům a dalším členům zemědělské 
komunity příležitost objevit širokou šká-
lu pneumatik a řešení Michelin a objeví 
se celkem v deseti evropských zemích. 

Jednou ze zastávek byla i Česká republi-
ka. „Se světoznámým výrobcem Miche-
lin spolupracuje společnost LUKROM 
již od počátku založení našeho pneu-
servisu, to znamená celých osmnáct 
let. Jsme velice potěšeni, že se nám 
podařilo zrealizovat tuto akci právě zde 
na našich polích a předvést tak přímo 
našim zákazníkům z našeho teritoria,“ 
pochválil si akci šéf lukromáckého pneu-
servisu v Kroměříži Vladimír Kuška.

Během show mělo několik desítek 
návštěvníků možnost získat praktické 
zkušenosti díky srovnávacím testům 
s různými konfiguracemi, jako jsou širo-
ké pneumatiky v kombinaci se systémem 
centrálního huštění pneumatik, dvoumon-
táž a polopásový systém, a to vše naži-
vo. O své zkušenosti a znalosti se s námi 
podělili produktoví inženýři, zákaznický 
servis, prodejní i marketingový tým spo-
lečnosti Michelin.

Michelin dorazil se 
svou celoevropskou 
show do Kroměříže!

Pneuservis, který je součástí LUKROMU, 
a konkrétně divize zemědělské techniky, 
oslavil v letošním roce svou „plnoletost“. 
U zrodu pneuservisu stál a stále stojí jeho 
„otec“ a ředitel Vladimír Kuška. 

„Jsem hrdý na to, že i po 18 letech 
pneuservis funguje jako plnohodnotná 
součást společnosti LUKROM. V průběhu 
let s optimismem a  radostí pozoruji, jak 
profesionálně a odpovědně se denně pre-
zentují moji kolegové na všech pozicích, 
což je pro naši práci velmi důležité. V nepo-
slední řadě nám dělají radost i kladné ohla-
sy od našich klientů,“ říká spokojený šéf. 

Během osmnácti let prošlo i toto středisko 
nejrůznějšími změnami a samozřejmě nejví-
ce v nabízených službách. Neexistuje pro-
fese „pneuservisáka“ a každý z pracovníků 
se musel nejdříve řádně zaškolit a zaučit. Je 
to práce velmi fyzicky i  technicky náročná, 
odpovědná a také s individuálním přístupem.

Říká se, že pokrok nezastavíme a totéž 
platí i v tomto oboru. „Neustále sledujeme 
nové trendy ve vývoji technologií oprav 
(vulkanizace), poznáváme nová strojní za-
řízení a inovativní konstrukce pneumatik. 
Na každý pokrok se snažíme aktivně rea-
govat,“ zdůrazňuje.

Velkým průlomem a novinkou bylo i zave-
dení mobilního pneuservisu, kdy naši technici 
již několik let vyjíždějí k opravám a montáži 
přímo za zákazníkem. „Jestli se něco za těch 
18 let nezměnilo, je náš individuální a osob-
ní přístup k zákazníkovi,“ říká přesvědčivě 
jedna ze stálic lukromáckých zaměstnanců 
Vladimír Kuška. „LUKROM je stabilní, mo-
derní a rodinná firma s jasnou vizí. Kladně 
hodnotím i to, že máme prostor pro kreati-
vitu a možný profesní růst. Přitom je jasně 
vymezena odpovědnost,“ usmívá se.

Trendem světových výrobců je u  pne-
umatik a pásů zajistit co nejvyšší nosnost, 
kilometrový výkon, bezpečnost a trakci při co 

nejmenším valivém odporu a měrném tlaku na 
půdu. Naším trendem je neustále reagovat na 
novinky a vývoj v oblasti výroby pneumatik 
a  tím také zdokonalovat komplexní a  pro-
fesionální nonstop služby. Dále je důležité 
okamžitě využít všech dostupných novinek 
v technologii montážních strojů, v technologii 
oprav pomocí vulkanizace a v pracovních pro-
cesech. „Zachování tohoto trendu se nám 
daří i  díky nadstandardním vztahům se 
zástupci všech významných světových vý-
robců (Michelin, ContinentalBarum, Trelle-
borg – Mitas, Alliance – BKT aj.), pro které 
testujeme vybrané novinky ve zkušebních 
provozech na našich firemních strojích,“ 
vyzdvihuje Vladimír Kuška s tím, že na stře-
disku realizují i vlastní testování a porovnávání 
jednotlivých druhů nabízených zemědělských 
pneumatik (záběrové, MPT, návěsové). Vý-
sledky jsou pak osobně prezentovány široké 
zemědělské veřejnosti.

Stanislav Křapa, šéf projektu Patriot v LUKROMU.

Se světoznámým výrobcem Michelin spolupracujeme  
od počátku založení našeho pneuservisu.

Vladimír Kuška, ředitel pneuservisu  
v Kroměříži.
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V návaznosti na vývoj strojů, trendů a nástup 
digitalizace reaguje společnost HORSCH no-
vou značkou. Na přelomu srpna a září roku 
2021 představila jak nové logo, tak i její bu-
doucí vývoj, a to prostřednictvím show truc-
ku, který zavítal i do našeho regionu.

„Předváděcí show, která proběhla na 
takzvaném show trucku projíždějícím na-
příč Evropou, měla zastávku i na naší akci 
LUKROMU na pozemku podniku Agroječ-
mínek v Chropyni. Měla za úkol předsta-
vit nové logo společnosti a vysvětlit jeho 
myšlenku intenzivního pronikání do světa 
technologií, automatizace a intenzivní on-
line marketingové kampaně,“ prozradil šéf 
projektu HORSCH v LUKROMU Petr Kachník. 

Nová značka byla představena v návaz-
nosti na vývoj strojů, trendů a nástup digi-
talizace. Nová značka sjednocuje minulé 
i současné hodnoty firmy a současně má na-
značovat její budoucí vývoj. Design byl zvolen 
tak, aby vyhovoval mobilním aplikacím a soci-
álním sítím, kde je firma velmi aktivní. Kulatá 
značka nejenže odkazuje na písmeno H ve 
slově Horsch, ale zpodobňuje také dvě radlič-
ky pohybující se jedním směrem. Logo bude 
prezentováno jako samostatný prvek – vedle 
slovní značky „Horsch“.

Nová značka se bude postupně objevovat 
ve všech digitálních médiích a postupně si 
najde cestu i do dalších sfér firemní identity.

„Prostřednictvím roadshow bylo v Chro-
pyni ale hlavně představeno velké množství 

Po velmi dobře zvládnutém covidovém 
roce 2020 z hlediska prodeje strojů značky 
HORSCH naši obchodní manažeři s euforií 
a velkým očekáváním vstoupili do ekono-
miky oživujícího roku 2021. Zpočátku šlo 
všechno velmi lehce. Jak však prozradil 
šéf projektu HORSCH v LUKROMU Petr 
Kachník, s narůstajícím „nákupním šílen-
stvím“ začaly problémy s včasným dodá-
ním techniky, a dokonce i výrobou.

„Nálada mezi zemědělci je od začátku 
roku velmi příjemná. Všichni jsme byli rádi 
za každé osobní setkání a s tím byla spo-
jená i chuť zákazníků jít do nových objed-
návek a uzavírání obchodů. Nicméně letos 
i do této sféry pronikl důsledek loňského 
covidu a skladové zásoby pro výrobní ka-
pacity došly. S chutí investovat a podpo-
řit tak ekonomiku, a navíc nenechat své 

HORSCH zavítal do Česka se svou roadshow. 
Představil nové logo i budoucí vývoj 

novinek jako například nové Pronto DC 
– diskový secí stroj, nový diskový podmí-
tač Joker CT/RT, nesený postřikovač Leeb 
CS nebo samojízdný postřikovač Leeb VN 
s měnitelnou šířkou a výškou až 2 m a výčet 
novinek uzavíraly stroje pro hybridní země-
dělství, což je nový směr, který bude nabí-
rat na významu s přicházejícími restrikcemi 
v oblasti ochrany rostlin vůči zdravotní ne-
závadnosti potravin a redukci chemických 
prostředků,“ zdůrazňuje Petr Kachník.

LUKROM a HORSCH navíc v roce 2021 
rozšířil svá obchodní území o Pardubický kraj, 
kde svou velmi důležitou roli sehraje naše 
lukromácké středisko ve Svitavách. „Právě 
na toto středisko budeme nyní i směřovat 
naše úsilí z hlediska kvalitního proškolení 
servisních techniků i prodejců, abychom 
mohli oficiálně od 1. 3. 2022 prodávat 
a servisně zajistit potřeby našich zákazní-
ků v této oblasti,“ uzavírá.

PETR KACHNÍK: Bez spolehlivých a správně pracujících 
strojů se zemědělství v budoucnu neobejde

peníze znehodnocovat inflací nastoupilo 
doslova „nákupní šílenství“ napříč celou 
Evropou i  světem což se projevilo v  ex-
trémním nárůstu, poptávky po strojích 
HORSCH,“ připustil Petr Kachník, vedoucí 
projektu HORSCH ve společnosti LUKROM. 

Rodinný holding HORSCH již v  letošním 
červenci dosáhl úrovně obratu celého ob-
chodního roku 2020 (cca 550 mil. eur) a další 
objednávky stále přicházejí. Na přelomu 3. 
a 4. kvartálu se vyšplhala hodnota objedná-
vek u společnosti HORSCH na 780 mil. eur 
a kde reálně skončí, se uvidí při konečné bi-
lanci. Taková situace samozřejmě vede k vel-
kým problémům v naplnění dodacích termínů 
včas, ke zpožďování výroby, ba dokonce i do-
časnému uvolnění výrobních kapacit hlavně 
speciálních strojů ve prospěch těch standard-
ně vyráběných.

„Pamatuji si své začátky ve společnosti 
LUKROM v roce 2007, kdy jsme dosahovali 
obratů v prodejích na našem obchodním 
území cca 60 mil. Kč. Aktuální velmi dy-
namicky vyvíjející se výhled pro rok 2021 
slibuje číslo 145 mil. Kč. Je to samozřejmě 
i díky značnému rozšíření portfolia stro-
jů, ale obecně vzato důvěra zákazníků ve 
značku HORSCH je vysoká a my se mu-
síme maximálně snažit tuto vaši důvěru 
vloženou do nás zástupců výrobního zá-
vodu nezklamat,“ sdělil Petr Kachník s tím, 
že tato situace je důvodem toho, že LUKROM 
neustále rozšiřuje své týmy jak o nové servisní 
techniky či nové kolegy tvořící zázemí pro ce-
lou značku HORSCH, ať už z pohledu komu-
nikační produktové podpory, tak i ze strany 
servisního zázemí. „Oblast precizního ze-
mědělství je velmi dynamická a progresiv-
ní a v tomto směru jsme rozšířili svůj tým 
o další specialisty. Dále v oblasti náhrad-
ních dílů vidíme do budoucna také prostor 
k růstu pracovních příležitostí,“ zdůraznil 
šéf tohoto projektu. 

Co přinese rok 2022, si Petr Kachník ani ni-
kdo z jeho kolegů netroufá odhadnout. Avšak 
jedno je podle něj jisté. „Bez spolehlivých 
a správně pracujících strojů se zemědělství 

neobejde. Proto je třeba se hodně dopředu 
a včas rozhodovat o investicích do strojů 
HORSCH, které tyto atributy nesou. Dou-
fejme, že všechna zpoždění v dodávkách 
jednotlivých komponent, a tedy i strojů se 
v rozumné době srovnají anebo nás i tato 
doba posune k lepšímu plánování a uvažo-
vání nad potřebnými investicemi,“ uzavírá. 

Aktuální velmi dynamicky 
vyvíjející se výhled pro rok 2021 
slibuje obrat v prodeji 145 mil. 

Kč. Je to samozřejmě i díky 
značnému rozšíření portfolia 

strojů, ale obecně vzato důvěra 
zákazníků ve značku HORSCH 

je vysoká a my se musíme 
maximálně snažit tuto vaši 

důvěru vloženou do nás zástupců 
výrobního závodu nezklamat.

145

Petr Kachník, šéf projektu HORSCH ve společnosti LUKROM (vpravo).
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LUKROM letos v červnu uspořádal před-
vádění postřikové techniky HORSCH, 
které se konalo na několika místech, a to: 
v Kyjovicích na Ostravsku, Chropyni, No-
vém Městě na Moravě, Studenci na Tře-
bíčsku, Dolních Bojanovicích a Senici na 
Hané. Novinky a praktické ukázky vedl šéf 
projektu HORSCH v LUKROMU Petr Kach-
ník současně s  obchodním zástupcem 
firmy HORSCH Maschinen GmbH Filipem 
Baldermanem. 

Tažené postřikovače se představily 
v agregaci s traktory JCB Fastrac, přičemž 
šlo o nejnovější generaci těchto traktorů s ino-
vovanými nápravami a výkonným hydraulic-
kým systémem. „Právě Fastrac je ideálním 
strojem pro práci s taženým postřikova-
čem. Výhoda je v řiditelné přední i zadní 
nápravě. Pokud má řiditelnou nápravu i po-
střikovač, chová se souprava na poli jako 
samojízdný postřikovač a netvoří zbytečně 
koleje navíc. Traktory a samojízdné mode-
ly postřikovačů využívaly běžně dostupné 
navigační systémy na trhu,“ přiblížil Petr 
Kachník. 

Nejlepší postřikovače HORSCH na vlastní kůži. 
LUKROM rozjel šňůru praktických ukázek 

Do budoucna Horsch v rámci postřikova-
čů Horsch Leeb pracuje na systému Horsch 
Connect. Jeho modul pomocí mobilní aplika-
ce dokáže kontrolovat stav stroje. „Umožní 
přístup také do nového telematického sys-
tému, kde bude možné sledovat, kolik hek-
tarů stroj zpracoval, za jakých podmínek 

aplikoval postřik atd. Nebude chybět ani 
zasílání chybových hlášek. Některé funk-
ce stroje se budou moci ovládat dálkově,“ 
doplnil Petr Kachník.

Prvním představeným zástupcem taže-
ných postřikovačů byl model HORSCH Leeb 
4 AX. Jedná se o vstupní model do portfolia 

techniky pro ochranu rostlin firmy Horsch 
a také o nejnovější přírůstek v kategorii ta-
žených postřikovačů s minimem elektroniky, 
jednoduchým provedením, ovládáním a vyba-
vením. Postřikovač je zatím k dispozici pouze 
v jedné variantě – s plastovou nádrží o objemu 
4 000 l, s proplachovou nádrží o objemu 400 l 
a postřikovacími rameny s pracovním zábě-
rem 18 až 30 m.

Následovalo představení dalšího tažené-
ho modelu, a to HORSCH Leeb 6 LT. Tento 
model nemá řízenou oj, ale nápravu, která 
může být různě odpružená.

Po tažených postřikovačích se představil 
samojízdný model HORSCH Leeb 6.300 PT 
s  pracovním záběrem ramen 24 m a  nádr-
ží o objemu 6 000 l (k dispozici je i nádrž na 
8 000 l). Postřikovač disponoval variabilní změ-
nou světlé výšky od 105 do 135 cm.

Posledním představeným strojem byl pro-
totyp samojízdného postřikovače HORSCH 
Leeb 6.300 VN s nastavitelným rozchodem 
kol od 2,25 do 3,10 m, světlou výškou od 1,60 
do 2 m a objemem nádrže 6 000 l (k dispozici 
je i nádrž na 5 000 l).

Divize mechanizace živočišné 
výroby bude měnit adresu. 
Dostane zázemí v Holešově

Zásadní investicí pro divizi mechani-
zace živočišné výroby bude pořízení 
stavebního pozemku v  průmyslové 
zóně v Holešově a následné vybudo-
vání kompletního kancelářského, vý-
robního, servisního a montážního zá-
zemí pro tuto divizi „na zelené louce“. 
Stávající prostory divize v Kroměříži 
a Hulíně sloužící k výrobě, skladová-
ní a administrativním úkonům využije 
částečně divize zemědělské techniky, 
částečně pak budou sloužit k  jiným 
účelům. Odkup pozemku je plánován 
na první kvartál příštího roku, pokud 
se podaří vyřídit stavební povolení, 
tak bychom mohli někdy v  období 
třetího a čtvrtého kvartálu roku 2022 
začít s výstavbou areálu.

Nové servisní haly pro 
strojaře v Bánově a Třebčíně

Na strojařských střediscích v Bánově 
a Třebčíně se v příštím roce rozjedou 
práce na nových halách na servis ze-
mědělské techniky. V Bánově ke stá-
vajícím servisním prostorům střediska 
tak přibude hala s 8 novými servisní-
mi stáními. Na středisku v Třebčíně se 
plánuje kromě zmíněné výstavby nové 
servisní haly i sklad a kancelářské zá-
zemí. Areál naše společnost nedávno 
odkoupila od zdejšího zemědělského 
družstva.

Největší investice v holdingu 
se v příštím roce zrealizuje 
v Raciole

Vůbec největší investicí v  holdingu 
bude v  roce 2022 realizace stavby 
a technologie na příjem drůbeže na 
porážce v Raciole. S touto investicí 
souvisí mimo jiné i pořízení kombajnů 
na sběr kuřat a nových beden na pře-
voz živé drůbeže. Celkově se investice 
vyšplhá na přibližně 60 mil. Kč s tím, 
že zhruba polovina by měla být finan-
cována přes dotaci Programu rozvoje 
venkova.

Zákazníci se dočkají řady 
předváděcích akcí

V příštím roce plánuje LUKROM ně-
kolik akcí v rámci divize zemědělské 
techniky a divize mechanizace živo-
čišné výroby pro naše zákazníky. Jed-
ná se o den otevřených dveří v Kromě-
říži, JCB den ve Valašském Meziříčí, 
den otevřených dveří ve Svitavách, 
polní den Horsch, den mechaniza-
ce živočišné výroby v Agroječmínku 
a další menší akce.

OBJEVTE LUKROM 
V ROCE 2022
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Nová řada kloubových nakladačů, histo-
rický prodej manipulátorů, ale i starosti 
s opožděnými dodávkami strojů. Jaký 
byl rok 2021 z  pohledu prodeje země-
dělských strojů anglické značky JCB? 
To  nám prozradil šéf tohoto projektu 
PETR SEDLÁČEK. 

Z výrobní linky už začaly sjíždět manipulá-
tory střední třídy splňující nejnovější evrop-
skou normu Stage V inovované o některé 
technické prvky jako např. navýšený vý-
kon motoru, nový typ převodovky a nové 
přejmenování modelových řad. Jaká je po-
ptávka po těchto strojích?

„Už od ledna jsme zaznamenali poptáv-
ku po těchto strojích opravdu velkou. Letošní 
prodej této techniky bude s největší pravdě-
podobností v naší společnosti historický. Pro-
dej manipulátorů byl navíc podpořen dotač-
ním titulem PRV na nezemědělskou činnost, 
tzv. diverzifikací. 

Jak moc pomohl tento program v prodeji? 
„Díky němu se podařilo prodat velký po-

čet manipulátorů zejména v oblasti severní 
Moravy, který bývá už tradičně bodově zvý-
hodňovaný. Manipulátory si od nás pořídili i ti 
zákazníci, kteří by bez dotací na nový telesko-
pický manipulátor nikdy nedosáhli.“

Který model se pro tento dotační titul jevil 
jako ideální?

„Jednoznačně cenový model teleskopic-
kého manipulátoru JCB 532-60 Agri, který byl 
poprvé představen na Agritechnice v Hanno-
veru v roce 2019.“ 

Jakou roli hrálo v prodeji teleskopických 
manipulátorů počasí?

„Příznivé počasí v průběhu první polovi-
ny roku, které zajistilo zemědělcům solidní 
výnosy s příjemnou výkupní cenou, prode-
ji nahrávalo. Chuť nakupovat manipulační 
techniku stále pokračuje. Právě teď mohou 
naši zemědělci žádat o dotaci na nákup teles-
kopického manipulátoru v druhém kole PRV 
na nezemědělskou činnost. Tato podpora na 

PETR SEDLÁČEK: „Chuť nakupovat manipulační techniku stále pokračuje“

nákup manipulátorů se však projeví v našich 
prodejích až v příštím roce.“ 

Prozradíte nějaké další novinky v oblasti 
manipulační techniky?

„Velkou novinkou, kterou jsme očekávali, 
byla nová řada kloubových nakladačů s teles-
kopickým výložníkem označovaná jako JCB 
TELEMASTER. Tyto speciální nakladače s no-
vou emisní normou motoru Stage V rovněž 

prodělaly spoustu technických vylepšení, po-
dobně jako teleskopické manipulátory.“

O jaké vylepšení se jedná konkrétně?
„V první řadě mají novou moderní kabinu, 

novou převodovku, novou ergonomii ovláda-
cích prvků a vyšší výkon motoru. Třešničkou 
na dortu v tomto segmentu je nejvýkonnější 
TELEMASTER s označením TM420S a nejvý-
konnějším motorem vlastní výroby o výkonu 
173 koní. Tento stroj jsme dovezli jako jediní 
do ČR a nyní ho aktivně předvádíme. Poprvé 
byl představen na polním dni LUKROM, který 
se konal v září.“

Komplikací v letošním roce byly opoždě-
né dodávky nových strojů. Čím to bylo 
způsobeno?

„Vzhledem k  několikaměsíční odstávce 
výroby ve společnosti JCB, ale i celého do-
davatelského řetězce komponentů v loňském 
roce nedocházelo k  výrobě nových strojů. 
Opožděné dodávky nám tedy v letošním roce 
přidělaly pár vrásek na čele. Prodej nových 
strojů se však kupodivu nezastavil. Byl přibliž-
ně stejný jako v roce 2019. To způsobilo, že 
dealeři po celém světě vyprodali během roku 
2020 své skladové zásoby. V  letošním roce 
2021 se ještě navíc prodej nových strojů zve-
dl. Společnost JCB hlásí rekordní počet ob-
jednávek do zemědělství i stavebnictví. Tyto 
dva faktory způsobily to, že strojů je momen-
tálně na trhu nedostatek. Co se doveze, hned 
se prodá. Momentální výroba teleskopických 
manipulátorů je vyšší než v době předcovi-
dové, a to i přes neustálé výpadky dodávek 
nutných komponentů pro výrobu.“ 

JCB uvádí nové nejvýkonnější 
teleskopické kloubové 
nakladače na trh

JCB uvádí na trh novou řadu teles-
kopických kolových nakladačů, která 
má stanovit nové výkonové standardy 
v oboru. Jako první svého druhu na-
bízí pojezdovou rychlost až 50 km/h, 
osmistupňovou převodovku řazenou 
pod zatížením a nejvýkonnější motor. 
Vlastnostmi zmíněnými v úvodu dis-
ponuje vlajková loď – teleskopický 
kloubový nakladač JCB TM420S o vý-
konu 173 koní. Nakladač také obsluze 
nabídne novou kabinu. 

OBJEVTE VÍCE na www.lukrom.cz

► KRÁTCE

I přes veškeré nástrahy, které letošní rok 
přinesl a stále přináší, se našim prodej-
cům podařilo trend prodeje traktorů JCB 
Fastrac udržet. Ke konci roku by mělo 
být předáno přibližně 20 traktorů novým 
majitelům. 

„Loňská prodejní čísla jsme sice ne-
překročili, ale myslím, že po problémech, 
které nám způsobila pandemie a s tím spo-
jené problémy s dodávkami nových strojů, 
můžeme být s  letošními čísly spokojeni. 
Rád bych poděkoval celému prodejnímu 
týmu za dosažené úspěchy, doplněné 
perfektní prací kolegů z technické podpo-
ry JCB,“ vzkázal produktový manažer JCB 
Aleš Martinec s tím, že stabilních prodejů se 
daří dosahovat díky poctivé a neúnavné prá-
ci celého lukromáckého prodejního týmu na 
všech střediscích. 

Podařilo se nám v průběhu tohoto roku 
všechna naše střediska vybavit předváděcími 
traktory, tak abychom byli blíž k zákazníkovi 
a prezentovali intenzivněji, přímo u zákazníka 
na poli naše stroje. Díky systematické prezen-
taci traktorů se nám daří oslovit i ty zákazníky, 
kteří o fastracích dříve nechtěli ani slyšet.

V rámci oslav výročí založení společnos-
ti LUKROM, která si letos připomíná 30 let, 

se vyšperkoval i vozový park. Vznikla speciální 
edice traktorů JCB Fastrac. Konkrétně se jed-
nalo o jeden stroj JCB Fastrac 8330V a jeden 
JCB Fastrac 4220V. „Oba stroje sklízejí za-
sloužený obdiv všude, kde jsme je prezen-
tovali. „Černá perla“, jak někteří kolegové 
černou 8330 pojmenovali, už má svého 
spokojeného majitele a pracuje na polích 
v okolí Olomouce,“ prozradil Aleš Martinec. 

V  letošním roce se kolegům z projektu 
JCB podařilo „postavit na kola“ a představit 
nový točnicový tříosý vlek, určený výhradně 
pro traktory JCB Fastrac. „Jedná se o vlek, 

který je přizpůsobený našim zemědělským 
požadavkům – dvoustranný sklápěč, hyd-
raulické zadní čelo, a hlavně přizpůsobený 
našim fastrakům – homologován na rychlost 
60 km/h, podvozek na vzduchu, ABS, EBS. 
Celou soupravu intenzivně předvádíme našim 
zákazníkům a podle prvních ohlasů má vlek 
velký úspěch.

Portfolio strojů se od začátku letošního 
roku dále rozrostlo o  teleskopické vyso-
kozdvižné vozíky, tzv. „TELERUKY“. Doposud 
se podařilo prodat jednotky kusů těchto vel-
mi zajímavých specifických strojů. „Bohužel 

u této kategorie strojů bojujeme s termíny 
výroby, které se aktuálně natáhly až na 10 
měsíců. Intenzivnější předvádění a obcho-
dování plánujeme až na rok 2022,“ připustil 
Aleš Martinec. 

Přes zmíněné teleskopické vysokozdviž-
né vozíky se LUKROM pustil do další zajíma-
vé strojařské kapitoly, kterou jsou elektrické 
stroje. I my si totiž uvědomujeme, že i s tímto 
druhem pohonu našich strojů musíme do bu-
doucna počítat. „Rozhodně je to pro nás 
i cesta, jak se dostat k novým, zajímavým 
zákazníkům. V tomto roce ještě ladíme le-
gislativní záležitosti a připravujeme se na 
prodej a zajištění servisní podpory,“ potvr-
zuje produktový manažer JCB za LUKROM 
s tím, že jeden stroj už je skladem a vypadá 
to, že do konce roku si ještě najde svého no-
vého uživatele.

Elektrické stroje jsou budoucnost 
i cesta k novým zákazníkům

Petr Sedláček, šéf projektu JCB v LUKROMU.

Díky perfektní práci našeho prodejního týmu jsme uspokojili řadu zákazníků. Přejeme všem, ať nové stroje značky JCB dobře slouží. 
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Novinky v nabídce i desítky uspokojených 
majitelů techniky John Deere

Nové kanceláře, zasedací i školicí míst-
nosti a  také servisní haly pro středisko 
prodeje zemědělské techniky. Ani lukro-
mácké středisko v  Bánově nezůstává 
pozadu a za poslední roky dostává, co 
si zaslouží. Zázemí podniku prvovýroby 
ZEAS Bánov a projektu JCB neuvěřitelně 
prokouklo a pomalu a jistě se mění v mo-
derní centrum. 

Rozhodnutí pustit se do kompletní rekon-
strukce padlo již v roce 2018. Akce začala ří-
zenou demolicí jižní betonové přístavby, kte-
rá byla desítky let nevyužívána. Následovala 
téměř devítiměsíční rekonstrukce druhého 
nadzemního podlaží. „Původní návrhy sta-
vebních firem byly cenově nepřijatelné, 

Přestože spolupráce LUKROMU s český-
mi importéry značky John Deere skončila, 
i nadále naše společnost v tomto projektu 
pokračuje jako zcela nezávislý prodejce. 
A nutno říct, že úspěšně. V letošním roce 
byly uspokojeny desítky majitelů země-
dělských strojů značky John Deere, a to 
i novými modely z produktové řady trak-
torů a řezačky.

„I přesto, že nás i nadále sužují nej-
různější omezení a překážky v souvislos-
ti s covidem, musím říct, že projekt John 
Deere v letošním roce funguje stále stejně 
dobře jako před „covidovým obdobím“. 
Obnova strojového parku a servis země-
dělské techniky musí probíhat za každé 
situace,“ zdůraznil šéf projektu John Deere 
v LUKROMU Jan Kubín s tím, že v příštím roce 
s kolegy chtějí pokračovat v prodeji strojů této 
značky ve stejném či ještě větším objemu, než 
tomu bylo v  letošním roce. Novinkou v pro-
jektu John Deere jsou nové modelové řady 
traktorů 7R a 8R.

Středisko v Kroměříži, které je pomyslnou 
centrálou zelených strojů John Deere, se může 
chlubit největším zázemím servisní haly co do 

nakonec zbývala jediná možnost: ujmout 
se organizace zednické práce, nasmlou-
vat živnostníky, nákup materiálu a dořešit 
otázku jednotného designu,“ sdělila ředitel-
ka podniku ZEAS Bánov Jana Vykoukalová. 

Čas ukázal, že rozhodnutí pustit se do této 
„akce“ bylo správné. Prostory dostávaly no-
vou podobu den za dnem a na konci letošní-
ho září byly kanceláře obsazeny kolegy divize 
strojů Bánov. Jednání v nové prosklené zase-
dací místnosti překvapilo všechny přítomné 
moderní IT výbavou, posezením na pohodl-
ných židlích s výhledem na žluté JCB stroje.

Druhé nadzemní podlaží je v zadní části 
přístupné dovnitř areálu, a tak je logisticky 
propojeno s přilehlým servisním střediskem 

počtu zaměstnanců. O zemědělskou techniku 
a její servis se zde stará až 25 specialistů.

„V  rámci servisu zemědělské techni-
ky bychom chtěli pokračovat v rostoucím 
tempu, které se nám daří každý rok držet, 

LUKROM. Rekonstrukce pokračuje v prvním 
nadzemním podlaží, a to v části bývalé jídel-
ny a kuchyně. Prostor je dotvářen moderními 
prvky a bude sloužit pro školení a semináře. 

„Projekt topení plynem přinesl ener-
getickou úsporu už první zimu 2019/2020 
a  spolu s  výměnou všech oken nastalo 
období, kdy si v zimě nikdo nestěžoval na 
chlad uvnitř. Závěr rekonstrukce je plá-
nován na léto 2021, kdy dojde k demolici 
severní části budovy. Zavítáte-li k nám, 
věříme, že vás nový vzhled mile překvapí 
a pohladí na duši,“ přeje si Jana Vykoukalová. 

Další zásadní investicí v areálu společnos-
ti ZEAS Bánov je výstavba nové servisní haly 
pro středisko prodeje zemědělské techniky. 

a spolu s inovacemi v oblasti správy servis-
ních zakázek si slibujeme zefektivnění ce-
lého procesu jak pro servis samotný, tak 
hlavně z pohledu zákazníka,“ plánuje šéf 
lukromáckého projektu John Deere. 

Centrála JCB a ZEAS Bánov se proměnila. 
Vyroste zde i nová moderní servisní hala

V končícím roce 2021 byla pro kolegy na 
středisku v Kroměříži zásadním milníkem pří-
prava 26 sklízecích strojů John Deere na žňo-
vou sezónu. „Tenhle fakt znamenal téměř 
40% nárůst oproti minulému roku a sou-
běžně s tím zajištění oprav na ostatních 
strojích a předávání nových strojů zákazní-
kům. Za udržení nasazeného tempa před, 
a hlavně v průběhu žní patří velké díky 
všem našim servisním technikům a sklad-
níkům,“ vzkázal svým lidem Jan Kubín. 

Na středisku v Kroměříži můžete nalézt 
nejen prodej a servis zemědělské techniky 
John Deere, ale i ostatních značek jako JCB 
a Horsch. Sídlo zde má také pneuservis, ko-
vovýroba a mechanizace živočišné výroby. 

Také v letošním roce přišli bohužel kole-
gové ze střediska v Kroměříži o oblíbenou tra-
diční akci dny otevřených dveří, kterou jsme 
opět přesunuli na další rok, tj. 2022. „Jsme 
přesvědčeni, že v příštím roce – do třetice 
všeho dobrého – se s našimi obchodními 
partnery budeme moci konečně setkat. 
Díky získanému času věříme, že program 
akce bude o  to pestřejší a předváděné 
portfolio strojů bohatší,“ přeje si Jan Kubín.

Hlavní servisovanou značkou na tomto stře-
disku je JCB, která má v Bánově centrálu. 

Dojde k demolici části stávajícího objektu, 
kde vyroste nová moderní servisní hala o roz-
měrech 18 × 27 metrů, užitné výšce 6,5 metru. 
K dispozici budou tři stání pro opravu strojů 
a mostový jeřáb. „Cílem investice je zlepšit 
zázemí pro opravu zemědělských strojů, 
kterých rok od roku přibývá. Jelikož spo-
lečnost LUKROM vyrábí ocelové konstruk-
ce, bude hala vyrobena v naší kovovýro-
bě. Aktuálně finišuje vyřízení stavebního 
povolení a začátkem jara by měla započít 
výstavba,“ prozradil jednatel společnosti 
LUKROM Zdeněk Červenka ml. s tím, že oče-
kávaná investice je přibližně 25 mil. Kč.

Na středisku vznikl příjemný prostor pro diskuzi s kolegy i klienty.

Pastva pro oči: park plný moderní techniky značky JCB v Bánově.

Projekt John Deere je plný novinek.



18 OBJEVTE LUKROM   •   ZIMA 2021 

V příštím roce oslaví Valašské ZOD, druž-
stvo Zašová třicáté jubileum a společně 
s ním se chystá na největší investici za 
dobu existence; výstavbu nové farmy. 
V  čele družstva stojí JAN JADRNÍČEK, 
předseda představenstva, který se může 
chlubit pěti vítězstvími v soutěži Zemědě-
lec roku ve Zlínském kraji a jedenkrát Ze-
mědělec roku v kategorii chovatel v České 
republice. S družstvem Zašová spolupra-
cuje společnost LUKROM od úplného za-
čátku, a nejen o tomto partnerství jsme si 
v obsáhlém rozhovoru povídali. 

Pane Jadrníčku, tolik ocenění za Vaši prá-
ci, to už je pořádná motivace do další prá-
ce, že?

Vzhledem ke způsobu hodnocení soutěže 
Zemědělec roku, kdy rozhodují ekonomické 
ukazatele a opravdu se tam jednoznačně jed-
ná o hodnocení daného podniku z pohledu 
jeho finančního zdraví, tak si myslíme, že to je 
soutěž, která není ovlivněna žádnými vnějšími 
vlivy. Mám na mysli nějakým pocitem nebo 
něčím podobným. Je to ryze ekonomicky 
spočítáno a vyhodnocuje se to dle určitého 
indexu, takže je to jakýmsi důkazem dobrého 
finančního postavení daného podniku. Chci 
však zdůraznit, že tato ocenění chápu jako 
výsledek práce všech zaměstnanců družstva.

 
Prozraďte, co živí Valašské ZOD, družstvo 
Zašová?

Jednoznačně je to chov holštýnské-
ho skotu, tedy krav (610–630 v  průměru), 
a k tomu navazující kategorie mladého skotu. 
Pro družstvo jsou rozhodujícím příjmem tržby 
za mléko, které tvoří téměř 75 % všech příjmů. 

Kam mléko dodáváte a jaká je denní 
dodávka?

Celou naši téměř třicetiletou historii (příští 
rok 30 let) prodáváme do valašskomeziříčské 
mlékárny. Jedná se o privátní mlékárnu vzdá-
lenou od nás nějakých 5 kilometrů. My jsme 
prakticky její největší dodavatel. Téměř 
25 % denního zpracování mléka je z našeho 
podniku.

Co dalšího podnik prodává?
Samozřejmě jsme klasické zemědělské 

družstvo, takže jsou to komodity rostlinné 
výroby, kdy většina rostlinné výroby je proto, 
aby zajistila krmení pro náš skot. Mimo to dě-
láme trávy na semeno, to je takové specifikum 
Valašska. Dále je to řepka, obiloviny, kukuři-
ce z větší části na siláž, někdy ji prodáváme 
i na zrno. Všechny přebytky prodáváme firmě 
LUKROM. 

Kdy začala Vaše spolupráce se společností 
LUKROM? 

To je dlouhá historie. Známe se téměř od 
vzniku našeho podniku, resp. já jsem pracoval 
v zemědělském podniku Zašová, jehož jsme 
pokračovatelé, nejsme přímí nástupci. Pana 
Červenku (majitel holdingu LUKROM) znám 
od počátku LUKROMU, kdy oni právě přes 
valašskomeziříčský výkup v té době podni-
kání také rozjížděli. Ty začátky byly zajímavé. 

Máte nějakou osobní vzpomínku?
Ano. V počátcích jsme peníze v určitém 

období neměli a  já jel za panem majitelem 
Zdeňkem Červenkou a říkal mu, že dlužíme 
několik milionů, ale bude úroda atd. On cel-
kem velkoryse řekl: „Až to bude, tak nám to 
zaplatíte a bude to v pořádku.“ Dnes s tako-
vou radostí dodávám, že občas se to garde 
otočí, že my dodáme zboží a říkáme, že až 
budete mít, tak nám to zaplatíte. Na tyhle věci 

se nezapomíná, byla to těžká doba a tenkrát, 
když někdo byl ochoten počkat se zaplace-
ním 2–3 měsíce, tak to bylo hodně důležité. 

Jak je tomu dnes?
Dneska nám banky peníze samy nutí, ale 

v té době sehnat financování přes banky, kdy 
zemědělci byli hodnoceni jako problémoví kli-
enti, to bylo složité. S LUKROMEM mám tedy 
dobré vzpomínky hned na začátek. Ta spolu-
práce je velmi úzká, veškeré přebytky a tržní 
komodity řešíme přes LUKROM mimo trávy 
na semeno, to je taková specifická záležitost. 
Stejně tak v minulosti jsme LUKROMU pronají-
mali drůbeží haly, kde byl odchov brojlerů. Dále 
co se týče chemie, osiv… vše přes LUKROM.

Včetně nákupu zemědělských strojů, že? 
Ano, z LUKROMU máme všechny stroje 

značky John Deer – je jich sedm. Ještě k tomu 
připomenu technologie živočišné výroby. Ře-
šili jsme dojírnu, identifikaci, výstavbu skladu 
ve Stříteži atd. 

Máte rozjednanou nějakou další spolupráci? 
Máme. V rámci zmíněné nové výstavby se 

LUKROM uchází jako možný dodavatel.

Můžete více přiblížit tento projekt?
Jedná se o výstavbu nové farmy zde v Za-

šové. Dvě stáje, dojírna, kejdové jímky a pří-
slušenství a i nové silážní žlaby. Požádali jsme 
v Programu rozvoje venkova o dotaci na tuto 
akci a uspěli jsme. 

Kolik farma pojme skotu?
Přes 600 kusů dojného skotu. Tato investi-

ce výrazně překročí sto milionů korun. Taková 

investice tady zatím nebyla a asi ani dlouho 
nebude.

Pane Jadrníčku, jste předsedou předsta-
venstva tohoto družstva osmadvacet let. 
Které období byste označil za nejtěžší 
a naopak?

Těžké je to pořád, ale nejtěžší byly za-
čátky, kdy jsme byli opravdu zadlužení. Měli 
jsme hodně úvěrů, rekonstruovali jsme stá-
je, museli jsme splácet. Byly doby, kdy jsme 
opravdu počítali každou korunu. Přesto v celé 
historii družstva se nikdy nestalo, že by výpla-
ty nebyly vyplaceny v termínu, ve kterém mají 
být. Na to jsme docela hrdí. Za celou historii 
navíc družstvo skončilo jen jeden rok ve ztrá-
tě, jinak byl výsledek vždy ziskový. To je pro 
nás taky příjemná záležitost. 

Do čeho váš podnik investuje nejvíce? 
Už někdy před dvaceti lety jsme dělali 

rekonstrukci stájí, takže pořád je to to mléko 
a navazující obory, mimo dojné krávy máme 
i masné stádo. Nyní chystáme již zmíněnou 
velkou investici, která nám umožní 
mít krávy na jednom místě, pro 
příští rok, kdy předpokládá-
me novou výstavbu ustáje-
ní pro cca 520–550 dojnic. 
Teď je máme ve dvou stá-
jích v Zašové a ve Stříteži. 
Pokud jsme u té investice 
do strojů, tak samozřej-
mě je to obměna vozové-
ho parku. Kromě traktorů 
John Deere máme i  dva 
JCB Fastrac, a  to opět přes 
LUKROM. Máme celkem velmi 
dobré vybavení, ale vývoj jde rychle 
dopředu, a tak je nutné včas reagovat. 

Co říkáte na názor, že bez dotací by země-
dělství nefungovalo?

V dnešní době hospodařit v zemědělství 
bez dotací nelze. Myslím si, že je to záleži-
tost sociálního smíru. Svůj názor mám takový, 
zrušme dotace v celé Evropě a my budeme 
jenom rádi. Myslím si, že jsme konkuren-
ceschopní. Když jsme před těmi třiceti lety 
začínali, tak užitkovostí jsme byli někde na 

devatenáctém místě (mluvím o holštýnském 
skotu). V současné době je Česká republika 
na třetím místě v Evropě a v desítce na světě 
v užitkovosti holštýnského skotu. Ten progres 
je obrovský (a nejde jen o chov skotu), vů-
bec bychom se nebáli konkurence, pokud by 
to bylo všude. Dobře víme, že dotace jsou 
v dnešní době nejen ty přímé evropské, ale 
i dotace skryté. Ať už je to v Německu, v Ra-
kousku, vlastně i Polsku. V dané situaci, kdy-
by u nás nebyly dotace, tak nelze konkurovat. 

Jak byste zhodnotil podporu zemědělců, 
myslíte, že je dostatečná?

Peněz není nikdy dost. Upřímně, my jsme 
někdy trochu rebelové a říkáme si, že ty do-
tace jsou odpovídající. Určitě by mohly být 
vyšší, ale je to u některých podniků o přeží-
vání. Svědčí o tom i fakt, že v České republice 
prakticky nekrachují zemědělské podniky, ani 
v Evropě moc ne. Třeba taková Amerika; tam 
se běžně stává, že desítky farem zkrachují, 
ale přebírají to jiní a lepší. 

Jak důležitou roli hrají ve vašem družstvu 
zaměstnanci?

Lidé jsou prakticky to nejdůležitější a dob-
ří lidé jsou opravdu vzácní. V současné době 
nebo už dlouhodobě se počet zaměstnan-
ců pohybuje okolo 55 lidí v celém podniku. 
Je to dáno i tím, že máme výraznou živočiš-
nou výrobu, kde je potřeba víc pracovních 
sil. Jen pro doplnění obhospodařujeme cca 
1500 hektarů zemědělské půdy. V posledních 
letech začínáme mít problém s pracovní sí-
lou v živočišné výrobě. Mechanizaci máme 
stabilizovanou, ale u té živočišné i vzhledem 
k tomu, že je to práce 365 dní v roce, tak tam 
začínáme mít problémy. Zatím nevyužíváme 
cizí zaměstnance, ale v poslední době už pře-
mýšlíme, že tento problém budeme muset ře-
šit tímto způsobem. 

Spolupracujete i se studenty. Jak vidíte 
mladé zemědělce tehdy a nyní? 

Družstvo spolupracuje jako školní závod 
se zemědělskou školou v Rožnově. Situace 
se především v posledních pěti letech výraz-
ně mění. Začínáme mít pocit, že ta štědrá 
ruka našich zákonodárců v ČR je taková, 
že prakticky se málem pracovat nevyplatí. 
V rámci kraje máme v zemědělství nadprů-
měrné mzdy, tak pořád to nemůže konkuro-
vat státní správě a dalším. Problém to určitě 
je, ale někdy se mi zdá, že už to není ani tak 
problém peněz. Ač se finanční ohodnocení 
dává na první místo, tak lidé chtějí volný čas 
a párkrát se nám stalo, že nám lidé odešli 
i za cenu, že budou mít míň peněz, ale více 
volného času. 

Máte v rodině nástupce?
Ne, to se nám na rozdíl od vašeho pana 

majitele (Zdeněk Červenka, pozn. redakce) 
nedaří. My jsme zemědělské družstvo, tak-
že je to trochu jinak nastaveno. Syn pracuje 
v odlišném oboru a děti od druhého pana 

kolegy, který po mně bude funkci pře-
bírat, jsou ještě ve škole, tak tam se 

ještě uvidí. 

Valašské ZOD, družstvo Za-
šová oslaví v příštím roce 
30 let. Co byste si popřáli?

Je to už výročí. Bezpo-
chyby budeme chystat akci. 
V  minulosti jsme dělali dny 

otevřených dveří a v souvis-
losti s  jubileem budeme vy-

hodnocovat i naše zaměstnance, 
vybrané odměníme. Bude zahájena 

plánovaná výstavba farmy, což bude na 
výročí takový bonbónek, který nám přidá 
hodně starostí a hodně času. Dalším bodem 
bude předávání funkce, protože já ke konci 
roku odcházím do „zaslouženého důcho-
du“. Kolega, pan Ing. Šůstek, to tady po mně 
převezme, já zůstanu dál v představenstvu. 
Co se ale týká toho dennodenního chodu, tak 
už nebudu docházet. Vzhledem k tomu, že je 
kolega v družstvu již 17 let, a z toho 10 let už 
jej na tu funkci chystám, tak věřím, že druž-
stvo přejde do dobrých rukou.

Hospodařit v dnešní době bez dotací? 
To nelze, říká Jan Jadrníček 

O ZAČÁTCÍCH SPOLUPRÁCE S LUKROMEM

„V počátcích naše družstvo peníze v určitém období nemělo a já jel za panem majitelem 
Zdeňkem Červenkou a říkal mu, že dlužíme několik milionů, ale bude úroda…  

On celkem velkoryse řekl: „Až to bude, tak nám to zaplatíte a bude to v pořádku.“  
Na  tyhle věci se nezapomíná, byla to těžká doba a tenkrát, když někdo byl ochoten  

počkat se zaplacením 2–3 měsíce, tak to bylo hodně důležité.“

Jan Jadrníček, předseda představenstva Valašské ZOD, družstvo Zašová

Předseda představenstva Valašské ZOD, družstvo
Zašová Jan Jadrníček (vlevo) se svým nástupcem Josefem Šůstkem.
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Dvacet let ve zlínském fotbale: LUKROM předal žezlo 
novému generálnímu partnerovi, společnosti Climax 

Třináct sezon v nejvyšší soutěži, triumf 
v Českém i Československém poháru a ze-
jména premiérová účast ve skupinové fázi 
Evropské ligy. Dvacet let působení hol-
dingu LUKROM ve zlínském fotbale patří 
mezi nejúspěšnější éru ve více než stoleté 
historii klubu. V letošním roce 2021 už ale 
předal LUKROM pomyslné žezlo novému 
partnerovi. Stala se jím vsetínská společ-
nost Climax, která patří k největším evrop-
ským výrobcům stínicí techniky. 

Do zlínského fotbalu chce vnést novou 
energii. Ředitel nového generálního spon-
zora, společnosti Climax, David Žabčík se 
netají tím, že má fotbal hodně hluboko pod 
kůží, lépe řečeno v krvi. A hodlá dát zku-
šenosti i um společně s energií do služeb 
fotbalového Zlína. „Máme ambice být vi-
dět. Vytyčíme si stejný cíl, cestu, po které 
půjdeme a budeme si vzájemně pomáhat. 
Věřím pak, že se k nám ostatní firmy přida-
jí. Fotbal je velký fenomén, propojuje lidi 
na celém světě. I když jdou naše výrobky 
hlavně na export, jsme ryze česká rodin-
ná společnost. Jsme hrdí na náš region. 
I  proto jsme ochotní kromě finančních 

prostředků investovat i náš čas, energii, 
znalosti, zkušenosti a kontakty z různých 
zemí. Určitě to bude přinášet ovoce. Taky 
v následujícím období chceme ještě více 
prohlubovat vztahy s městem i krajem,“ 
zdůraznil David Žabčík.

LUKROM z fotbalové scény nemizí. Zde-
něk Červenka zůstává dál po boku nového 
partnera, a to v pozici majitele klubu, do kte-
rého vstoupil majetkově přesně před dvaceti 
lety a stoprocentně ho vlastní dodnes. 

Rychle rostoucí zemědělská firma nahra-
dila v  tehdy druholigovém klubu zadlužený 
a rozpadající se obuvnický kolos Svit. „Za-
vázal jsem se, že ho budu financovat, aby 
byl životaschopný, aby tady profesionální 
fotbal zůstal. Hrozilo, že může skončit,“ při-
pomíná Zdeněk Červenka, který se netají tím, 
že chtěl vyzkoušet, jestli fotbalový klub může 
ekonomicky fungovat stejně jako jiná firma. 
„Aniž bychom tam museli sypat peníze jako 
do studny,“ upřesňuje s nadsázkou.

Zároveň s úsměvem přiznává i přízemněj-
ší důvody, proč se rozhodl vstoupit do ne-
probádaného prostředí. „Fotbal jsem kdy-
si hrával a jako spousta lidí ho mám rád, 

ale málokdo klub vlastní. Byl jsem mladý, 
měl jsem ego, chtěl jsem se zviditelnit a lo-
gicky také firmu. Po deseti letech podniká-
ní se nám dařilo. Řekl jsem, zkusíme fotbal. 
Všichni manažeři souhlasili.“

Spojení LUKROMU a  fotbalu přines-
lo okamžitě bohatou sklizeň, už za rok hrál 
Zlín nejvyšší soutěž. Ze vzájemného svazku 
profitoval i holding. „Fotbal nám pomáhal 
navazovat v podnikání kontakty, získávat 
nové klienty. Spousta obchodních jednání 
začínala fotbalem. Všechny zajímalo, co 
se skrývá pod pokličkou profesionálního 
fotbalu,“ vypráví Zdeněk Červenka.

Podceňovaný klub se rychle etabloval 
mezi českou fotbalovou elitou, v prv-
ních dvou sezonách po návratu 
do ligy skončil pod vedením 
progresivního trenéra Vlasti-
slava Marečka na výtečném 
sedmém místě, v  Intertotu 
senzačně vyhráli na hřišti 
věhlasného Atlética Madrid.

„Když jsme začína-
li, panovalo v klubu velké 
nadšení. Třeba s Vlastíkem 
(V. Mareček, bývalý trenér 
FCFZ, pozn. red.) jsme se schá-
zeli každý pátek v  Brodě a  vedli 
dlouhé debaty o fotbale,“ vybavuje si Zde-
něk Červenka, který se tehdy fotbalovému 
klubu věnoval naplno.

„Zpočátku jsem si všechny věci dělal 
sám, trenéry, hráče. Neměli jsme strukturu 
jako teď. Už nemusím do dění tak často 
vstupovat,“ prozrazuje.

Klub přestál i kritické období, kdy na šest 
let uvázl ve druhé lize. „Pořád jsme se v ní 
plácali. Řešili jsme spíše firemní věci po 

světové ekonomické krizi v  letech 2008 
a 2009. Ale vždycky jsme byli ekonomicky 
zdravý klub, který nikdy nikomu nic nedlu-
žil. To je základ,“ zdůrazňuje majitel klubu.

Teď se fotbal ve Zlíně chlubí šestou sezonu 
v řadě přízviskem prvoligový. S LUKROMEM 
v zádech vylepšil o stupínek umístění z Mareč-
kovy éry, především ale podruhé v historii vy-
hrál domácí pohár, z něhož se katapultoval do 
skupinové fáze Evropské ligy, ve které se střetl 
s moldavským Sheriffem Tiraspol, ruským Lo-
komotivem Moskva a dánským FC Kodaň. „Že 
bych si zahrál za reprezentaci, to už nestih-
nu. Ale kdybychom si zahráli ještě jednou 
evropské poháry, to by se mi líbilo,“ zasnil 

se Zdeněk Červenka. „Hlavně mi jde 
o to, aby v klubu panovala har-

monie a přátelská atmosféra, 
aby se dalo na fotbal dívat, 
aby se jím lidé bavili. A byl 
bych rád, kdyby se začalo 
něco dělat se stadionem 
a vzniklo příjemnější pro-
středí pro diváky, pro fot-
balisty. To, že ho převzalo 

město, dává naději.“
V českém profesionálním 

fotbale patří Zdeněk Červenka 
a jeho LUKROM ke stálicím. Zatímco 

v nedalekém Slovácku, v Baníku nebo ve Sla-
vii se vystřídalo několik majitelů, zlínský fotbal 
má dvě dekády stejnou vlastnickou strukturu.

„Fotbalové prostředí se odchodem 
Berbra mění. Otázka zní, jak dál. Možná je 
to otázka pro nového majitele. Ale nevím, 
jestli se objeví někdo, kdo by byl ochoten 
klub přebrat a vzít na sebe břímě zodpo-
vědnosti,“ dodává. Do té doby bude platit 
rovnice LUKROM = zlínský fotbal.Zakladatel společnosti Climax Miroslav Jakubec (vlevo)  

a majitel LUKROMU Zdeněk Červenka při podpisu smlouvy. 

Leoš Gojš (ředitel FCFZ), Miroslav Jakubec a David Žabčík (společnost Climax), 
Zdeněk Grygera (generální manažer FCFZ); na fotce zleva doprava.
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PRAHA

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAPA PŮSOBNOSTI

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, 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

Ani v letošním roce se společnost LUKROM, spol. s. r. o. ne-
váhala zapojit do řady charitativních akcí či projektů. Osudy 
druhých nám nejsou lhostejné, a proto jsme se hned třikrát 
propojili s nadací KORUNKA LUHAČOVICE, ale také naším 
fotbalovým klubem FC FASTAV Zlín či partnery OK Group, 
Climax, aj. ať už v  rámci pomoci seniorům, nemocným 
dětem, či moravským sousedům postiženým tornádem.

Jako silná a stabilní společnost si uvědomujeme naši úlohu 
i v tomto směru, a proto věříme a doufáme, že finanční pomoc 
potřebným, na které jsme v letošním roce cílili, alespoň částečně 
pomůže vrátit radost do života.

DĚKUJEME VŠEM PARTNERŮM A ZAMĚSTNANCŮM, 
KTEŘÍ SE ZAPOJILI.

LUKROM POMÁHÁ

Křížovka
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V roce 2022 vzkazujeme našim zaměstnancům, kolegům, rodinám i obchodním klientům: ... (viz. tajenka)

Benefiční fotbalé utkání se s obchodním partnerem  
OK Group a nadací KORUNKA LUHAČOVICE vyneslo  

100 tisíc korun pro seniory v Luhačovicích. 

Cesta za snem. Díky tomuto projektu v rámci Dne zlínského 
kraje, který pomáhá handicapovaným, jsme mohli pořídit 

trenažér handbiku do domova pro seniory Burešov ve Zlíně.

S naším klubem FC Fastav Zlín jsme se zapojili 
do celosvětového projektu „růžový říjen“, který bojuje proti 

rakovině prsou. Projekt finančně podpořil zlínskou onkologii. 


