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ŽNĚ V ROCE 2022: Kvůli vysokým 
cenám plynu se snížila sklizená 
plocha kukuřice

SEZNAMTE SE: Rozhovor s nový 
ředitelem podniku LUKROM plus 
Lubomírem Zdráhalem

MODERNIZACE FARMY: Agroječmínek 
získal automatické krmné stanice 
značky URBAN

OCENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ: Vedení 
společnosti poděkovalo nejdéle sloužícím 
účetním a ekonomkám 

DEN DĚTÍ V LUKROM: ukazujme 
našim dětem, o čem zemědělství 
je a učme je
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Rekordní prodeje očekává LUKROM v rám-
ci roku 2022 u svých klíčových značek ze-
mědělské techniky JCB, HORSCH i HOR-
SCH LEEB a také na středisku pneuservisu. 
Tyto projekty pak doprovázejí velmi dobrý-
mi prodejními výsledky i značky John Dee-
re nebo krmné vozy Italmix. Je již více než 
jisté, že divize zemědělské techniky, která 

vedoucích k letošním vynikajícím výsled-
kům,“ uvedl generální ředitel společnosti 
Zdeněk Červenka.

Jelikož čísla prodaných strojů neustále 
rostou, zvyšují se i nároky na naše servisní 
zázemí. Proto zásadní investicí, realizovanou 
v letošním a příštím roce, je budování nové-
ho servisního zázemí na střediscích v Bánově 
a Třebčíně. „Věříme, že tyto investice přine-
sou nejen zkvalitnění servisních služeb pro 
zákazníky, ale také zvýšení komfortu pro 
naše techniky,“ vysvětluje jednatel LUKRO-
MU Ondřej Červenka.

Divize zemědělské techniky prezentovala 
novinky u svých zásadních projektů prostřed-
nictvím polních akcí v průběhu celého roku. 
Mezi největší poslední patřily polní den projek-
tu HORSCH v Tlumačově a Den JCB ve Vel-
kém Meziříčí. Druhá jmenovaná show se usku-
tečnila na konci září po 3 letech a předvedla 
téměř 40 strojů anglické značky JCB. Vůbec 
poprvé byla v České republice představena 
i očekávaná novinka JCB FASTRAC iCON.

Pozadu nezůstal ani HORSCH, který ze-
mědělské veřejnosti nabídl svou nejnovější 
techniku.

► Objevte vše o divizi zemědělské 
techniky na str. 10 – 13.

spadá pod společnost LUKROM, spol. s r.o. 
se může těšit z historicky nejvyšších tržeb 
v prodeji a servisu, které bezpečně překro-
čí hranici 1 mld. Kč. 

„Rád bych tímto poděkoval všem ko-
legyním a kolegům napříč všemi středisky 
za velké úsilí, které vynaložili při prodeji, 
servisu a dalších nezbytných činnostech 

Historicky nejvyšší tržby a plány nových 
komfortnějších servisních zázemí

Energetická (ne)závislost?
Budoucnost vidíme ve výstavbě fotovoltaických elektráren

divizemi a podniky způsobené zejména ne-
dostatkem či jakousi panikou z  možného 
nedostatku. Nejvíce postiženy růstem cen 
byly například některé suroviny při výrobě 
krmných směsí, hnojiva, vybrané materiály 
v kovovýrobě a samozřejmě také elektrická 
energie a zemní plyn. Má to však i druhou 
stránku mince.

Prozradíte jakou?
Konflikt přinesl růst cen spousty komo-

dit na světových burzách, což se v našem 
případě rovnalo růstu cen výnosů/výstupů. 
Konkrétně se u nás jednalo například o růst 
ceny rostlinných produktů, což bylo následně 
doprovázeno i postupným zvyšováním ceny 
produktů v živočišné vertikále. 

► pokračování na straně 2

I naše zemědělská společnost LUKROM 
pociťuje důsledky válečného konfliktu, 
který vypukl začátkem roku 2022 ruskou 
invazí na Ukrajině, na svém fungování. 
Nejvíce postiženy byly podle ekonomic-
kého ředitele Ondřeje Červenky zejména 
činnosti a divize v živočišné vertikále. Jak 
společnost na růst nákladů zareagovala? 
Ovlivnil nějak konflikt investice v letošním 
roce a jak je LUKROM připravený na další 
růst cen? Tyto otázky jsme rozebrali v ná-
sledujícím rozhovoru. 

Jak se do fungování naší společnosti pro-
mítl válečný konflikt na Ukrajině?

Celkově vzato lze říct, že měl konflikt na 
naše společnosti neutrální vliv. Na jedné stra-
ně přinesl zvýšení nákladů (v našem případě 
hlavně vstupů ve výrobě) napříč jednotlivými 

BUDOVÁNÍ  
NOVÉHO 
AREÁLU

... v průmyslové zóně 
v Holešově v rámci 
divize mechanizace 

živočišné výroby. 

FOTOVOLTAICKÉ 
ELEKTRÁRNY

... výstavbu plánujeme v rámci 
podniků LUKROM, spol. 
s r. o., RACIOLA Uherský 

Brod, s. r. o., LUKROM plus 
s. r. o., TOZOS spol. s r. o. 

i Agroječmínek s. r. o.

VÝSTAVBA  
SERVISNÍ HALY 

V TŘEBČÍNĚ
... kde se nachází jedno 

z našich strojařských 
středisek divize 

zemědělské  
techniky. 

„Začněme  
u sebe a svět 
se promění.“

Ondřej Červenka,  
finanční ředitel  

a jednatel společnosti  
LUKROM, spol. s r. o.



2 OBJEVTE LUKROM   •   ZIMA 2022 

TOP UDÁLOSTI
V ROCE 2022

1  Modernizace příjmu drůbeže v Raciole, včetně sběru kuřat 
kombajny (Raciola Uherský Brod)

2  Výstavba haly na drůbež v Šaraticích (ZEV Šaratice)
3  Výstavba servisní haly v Bánově (divize zemědělské techniky)

4  Výstavba hnojiště v Horních Tošanovicích (Tozos)
5  Pořízení krmných automatů (Agroječmínek)
6  Pořízení kotlů na biomasu (LUKROM, spol. s r. o. středisko 

Valašské Meziříčí)
7  Nový titulární sponzor ve fotbalovém klubu (FC TRINITY Zlín)

02

03
04

05

06

07
01

► pokračování z úvodní strany 

Které divize byste řekl, že trpí nejvíce?
Nejvíce postiženy byly hlavně činnosti/di-

vize v živočišné vertikále, jelikož, ať už se ba-
víme o výrobě krmných směsí, výrobě kuřat 
či prasat, nebo výrobě drůbežích produktů, 
vždy (s)potřebujete značné množství elektric-
ké energie či zemního plynu. 

Jak zareagovala společnost na růst 
nákladů?

Tím, že máme v LUKROMu silně diverzifi-
kované portfolio činností, mohli jsme částeč-
ně reagovat na cenové šoky některými struk-
turálními změnami. Obecně se dá říct, že jsme 
zejména kvůli vysokým cenám energií čás-
tečně omezili výrobní činnosti ve prospěch 
obchodních. Konkrétně jsme snížili stavy 
chovaných prasnic zhruba o třetinu, čás-
tečně snížili výrobu krmných směsí nebo 
zcela ukončili výrobu drůbežích výrobků 
v Raciole.

Ovlivnil nějak konflikt naše investice v le-
tošním roce?

Co se týká investic, nedošlo u nás k žád-
nému zásadnímu pozastavení dříve pláno-
vaných investic. Největší letošní investice 
– modernizace příjmu drůbeže v Raciole – je 
v plném proudu a zkraje příštího roku bude 
dokončena. Výstavba nové haly na kuřata 
v Šaraticích proběhla dle původního harmo-
nogramu, takže jsme mohli v září naskladnit 
první turnus a třetí největší investice letoška 
– nová servisní hala v Bánově – by měla být 
hotová na jaře 2023.

let jsme investovali do těchto chovů značné 
prostředky, takže jsme dnes v situaci, kdy 
jsou vesměs všechny haly modernizované 
a z pohledu energií v rámci možností dané 
činnosti úsporné. Úplně nejlepší z pohledu 
energií je situace v areálu Dolních Tošanovic, 
kde jsou všechny haly na kuřata a prasata vy-
tápěné odpadním teplem a spotřebovává se 
pouze elektřina vyrobená ze zdejší bioplynové 
stanice.

ODHAD TRŽEB 2022

285 mil. Kč
Divize služeb živočišné výroby

340 mil. Kč
Divize agrochemie

1 mld. Kč
Divize zemědělské techniky

25 mil. Kč
Divize ekonomická

1 400 mil. Kč
Divize komodit a krmných směsí

300 mil. Kč
Divize mechanizace živočišné výroby

Celkem

3 350
mil. Kč

3 450

515

1 050

LUKROM, spol. s r. o.

Podniky prvovýroby

RACIOLA Uherský Brod, s. r. o.

ODHAD OBRATU 2022

mil. Kč

Důležitost úsporných opatření si v oblas-
ti energií plně uvědomujeme, proto jsme od 
podzimu letošního roku zřídili novou funkci 
„vnitropodnikového provozního auditora“, 
který by měl hledat úsporná opatření v na-
šich areálech.

Můžeme se snížením nákladů nějak pomo-
ci i my zaměstnanci?

Každý zaměstnanec může svou měrou 
přispět ke snížení spotřeb, obdobně jako to 
dělá u sebe doma. Tedy zbytečně neplýtvat 
energií ve všech formách (ve formě svícení, 
topení, chlazení, při jízdě vozidlem…), v ko-
nečném důsledku ale vždy především energií 
lidskou. Myslím si, že v dnešní době platí naše 
motto z PF v roce 2020 více než kdy jindy: 
„Začněme u sebe a svět se promění.“

Ondřej Červenka, jednatel a finanční ředitel společnosti LUKROM, spol. s r.o.

Promítla se nějak aktuální situace napří-
klad i do zvýšené poptávky po našich pro-
duktech, výnosech, komoditách?

Zvýšenou poptávku jsme pozorovali v ně-
kterých měsících po vypuknutí konfliktu třeba 
v Raciole, jelikož Ukrajina exportovala velké 
množství kuřecího masa do některých západ-
ních evropských zemí, a tudíž se tato absence 
kuřecího projevila ve zvýšeném zájmu o naše 
produkty.

Výhledově se mluví o dalším růstu cen 
energií a paliv. Jsme připraveni na další 
podobný růst?

V  letošním roce jsme měli zafixovanou 
cenu elektrické energie, nikoli však zemního 

nebo pořídily kotle na vytápění na biomasu 
na středisku ve Valašském Meziříčí. 

Čeká nás zima a některé provozy se bez 
topení neobejdou, jak máme ošetřenu tuto 
stránku věci?

Mezi energeticky náročné provozy, kde se 
opravdu bez topení neobejdeme, patří chovy 
prasat a kuřat. Během posledních několika 

Každý zaměstnanec může svou měrou přispět 
ke snížení spotřeb, obdobně jako to dělá u sebe doma; 
tedy zbytečně neplýtvat energií ve všech formách,  

v konečném důsledku ale vždy především energií lidskou. 
Myslím si, že v dnešní době platí naše motto z PF v roce 2020 
více než kdy jindy: „Začněme u sebe a svět se promění“. 

Ondřej Červenka, finanční ředitel  
a jednatel společnosti LUKROM, spol. s r. o.

plynu, proto příští rok kalkulujeme s růstem 
nákladů na energie. Díky nejrůznějším opat-
řením jsme ovšem dokázali snížit spotřebu 
elektrické energie asi o  čtvrtinu, u  zemní-
ho plynu možná až o polovinu, proto věřím, 
že pro nás absolutní cenový nárůst nebude 
až tak drastický. 

Chystá LUKROM nějaké další investice, kte-
ré můžou pomoci snížit náklady?

Investic, které by měly snížit náklady, plá-
nujeme celou řadu. Z těch finančně největších 
se bude jednat o budování několika fotovol-
taických elektráren, které značnou měrou 
sníží naši energetickou závislost. Dále jsme 
taky například zateplili 2 starší haly na kuřata 
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Společnost LUKROM v letošním roce osla-
vila 31. narozeniny a na její „zdraví“ a další 
fungování jsme si připíjeli napříč divizemi. 
Po delší odmlce se také měly možnost se-
jít všechny ekonomky a účetní LUKROMU, 
a to v rámci dvoudenního relaxačně-pra-
covního pobytu. Vychutnaly si procházky 
po okolí Pozlovic a u dobrého moravského 
vína i večerního grilování byl prostor na 
diskuzi.

Nezapomnělo se ani na práci. Tématy 
dvoudenního školení byly např. program NAV 
z  pohledu účetnictví, sjednocení firemního 
účetnictví, tvorba výsledků prvovýrob či zdo-
konalování se v PC dovednostech, Excelu atd.

„V celém holdingu pracuje více než 50 
účetních. Ženy v divizi ekonomicko-právní 
pak zaujímají nadpoloviční většinu a věřím, 
že právě to je jeden z důvodů, proč funguje 
divize téměř bezproblémově,“ říká finanční 
ředitel a jednatel LUKROMU Ondřej Červen-
ka, který si je dobře vědom, jak je role účetní 
pro společnost důležitá.

LUKROM oslavil narozeniny a ocenil 
nejdéle sloužící ekonomky či účetní

I to byl důvod, proč se vedení firmy roz-
hodlo v rámci této akce poděkovat a ocenit 
naše nejdéle sloužící účetní.

„Vážíme si vaší loajality, poctivosti 
a  práce, kterou pro LUKROM odvádíte 
a  věříme, že společně dokážeme ještě 
mnohem více. Přejeme si, aby práce, kte-
rou pro naši společnost děláte, pro vás 
byla i nadále zajímavá, objevná a aby vás 
stále jakýmsi způsobem utvářela, oboha-
covala. Věříme, že pokud se u nás lidé cítí 
dobře, přinese to výsledky nejen LUKRO-
MU, ale vzájemně oběma stranám,“ zaznělo 
ze strany majitele holdingu Zdeňka Červenky, 
který společně se syny Ondřejem a Zdeňkem 
předal ženám zasloužené radosti.

Dovolte nám touto cestou ještě jednou 
poděkovat našim ženám – účetním, které 
jsou součástí LUKROMU již více než 20 let: 
Elvíra Ballová, Marcela Somrová, Ludmila 
Viceníková, Jana Polášková, Martina Kuče-
rová, Dagmar Hlisnikovská, Petra Mareč-
ková, Iva Svobodová, Petra Zichová, Soňa 
Plášková, Jana Odehnalová, Marie Zádra-
pová, Ludmila Nováková a Alice Lázničková.

Společně s přírodou: mise ekologického marketingu pokračuje
Naším tématem se už nějaký ten pátek stala 
ekologie. Učit se rozumět přírodě a chránit 
ji není pro všechny prioritou, ale nás to baví 
a především cítíme, že je to potřeba. 

Vytvořili jsme projekt na výsadbu stromů, 
který se úspěšně rozrostl do dalších a dalších 
lukromáckých středisek. Proč? Bez stromů si 
už dnes život v našem okolí dokáže předsta-
vit jen málokdo. Stromy čistí vzduch, dýchají 
pro nás a dovedou člověku vrátit sílu, duševní 
zdraví, pohodu i krásu.

Do výsadby stromků v  prostoru areálu 
podniku se letos pustili také kolegové v podni-
cích ve Starém Městě či ZEV Šaratice. Příběh 
naší společnosti tedy směle pokračuje a my 
jsme rádi, že slogan Společně s přírodou... 
se zatím nevytratil. „Děkuji zaměstnancům 
ZEVu, kteří nad rámec pracovních povin-
ností zabezpečili výsadbu stromořadí v po-
čtu 10 jehličnanů a 10 listnatých stromů 
v areálu podniku,“ vzkázal místopředseda 
představenstva ZEV Šaratice Marian Špunar.

Životnímu prostředí pomáháme také 
volbou reklamních předmětů. Chceme totiž 
potěšit nejen sebe, ale i přírodu. „Hledáme 
nové nápady, vytváříme nové věci, které 
jsou vyrobeny z přírodních, obnovitelných 
nebo recyklovaných materiálů. Snažíme 
se, aby dárky, reklamní předměty, tisko-
viny byly praktické a kvalitní, aby potěšily 

a pocházely z lokální produkce. Podporu-
jeme chráněné dílny a šetrnou výrobu tak, 
abychom snižovali množství odpadu,“ vy-
jmenovává Ivana Červenková z marketingo-
vého oddělení LUKROMU.

Novinka, kterou jsme aktuálně objevili, 
má název upcycling, tj. opakované použití 

ZELENÝ MARKETING 
je pro nás velmi zajímavý a smyslupl-
ný. Pro hodně firem se tento pojem 
stal módním a asi nikde nemůže být 
uplatňován stoprocentně. Zelený 
přístup je však o  jednotlivých vylep-
šeních. Postupně objevujeme další 
možnosti, aby reklamní předměty byly 
přijatelné pro naši planetu, obnovitel-
né i praktické a aby je každý obdaro-
vaný s chutí užíval. Vnímáme výhody 
i nevýhody tohoto zaměření. Jdeme 
krok za krokem. Ale proč to děláme? 
No přece proto, že našlapujeme lehce 
po Zemi. Zveme vás na tuto procház-
ku s námi.

materiálu, kdy neměníme materiálovou pod-
statu, prostě věc použijeme jinak. S tím nám 
pomáhá náš dlouholetý partner, reklamní 
agentura a ekologická tiskárna Ezop. 

„Z dárků, které nás v letošním roce po-
těšily, zmíním květinový sešit plný semínek 
lučních květin na rostoucím papíru, který 

jsme připravili pro naše kolegyně. Snad se 
nám podařilo nejen zaujmout, ale předat 
tímto dárkem sdělení originálním a planetě 
vlídným způsobem. Snažíme se více pro-
niknout do problematiky ochrany životní-
ho prostředí. Ekologii nejenom tvoříme, ale 
také ji žijeme. To vše bez moralizování, jde 
nám především o motivaci a zamyšlení lidí 
kolem nás, jak změnit své chování v duchu 
ekologie,“ dodává. 

Do výsadby stromků v prostoru areálu podniku se letos pustili také kolegové  
v podniku ZEV Šaratice.

Petra Marečková a Petra Zichová s ředitelem 
společnosti Zdeňkem Červenkou.

Nemohly chybět dva pořádné 
narozeninové dorty.

Mezi oceněnými byly i Marie Zádrapová, Hanka Spáčilová, Iva Svobodová a Jana Polášková. 
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Investice do skladovacích 
a výrobních technologií? 
Spíše nezbytné opravy 
a dokončení prací

Letošní rok 2022 nepřinesl po 
dlouhých letech žádný zásadní pro-
jekt či výstavbu ve skladovacích a vý-
robních technologiích na střediscích 
v  Lípě, Vyškově, Slavkově a  Valaš-
ském Meziříčí.

Nesl se především v  duchu ne-
zbytných oprav a  dokončení drob-
ných prací, které se nestihly během 
výstavby či realizací zásadních pro-
jektů v předchozích letech. Největším 
„viditelným“ zásahem bylo dokonče-
ní opláštění věže příjmu surovin do 
sušárny v  Lípě a  příjmu surovin ze 
sušárny do sila ve Vyškově.

► KRÁTCE

Výroba krmných směsí z Vyškova 
se přesunula do centrály

Je důležité umět naše divize propojovat, shodují 
se kolegové z oddělení logistiky

Rok od zahájení provozu nové míchací 
a nástřikové linky: splnil projekt očekávání? 
„Rozhodně ano!“ hodnotí Martin Coufalík

a  laboratoře na středisku ve Vyškově, řeší 
se nákup nových vozidel na přepravu krmiv 
i svoz živé drůbeže, který pod tuto divizi tak-
též spadá. „Daří se nám rozšiřovat možnos-
ti výkupu komodit na našich střediscích ve 

Je tomu přesně rok, co divize zeměděl-
ských komodit a  krmiv spustila výrobu 
nové míchací a nástřikové linky. To zna-
menalo zásadní krok v inovaci výroby krm-
ných směsí. Investice do tohoto projektu 

V letošním roce došlo vlivem nejrůznějších 
faktorů k několika interním „stěhováním“. 
Jedno takové se týkalo logistiky v našem 
holdingu. O změnách a přechodu na nový 
logistický systém v naší společnosti jsme 
si povídali s manažerem lukromácké lo-
gistiky Martinem Surým a jeho kolegyní 
Lucií Kedovou, manažerkou logistiky pro 
svoz živé drůbeže.

Co tato změna přinesla?
Lucka: Přinesla zejména výpomoc řidičů 

ze střediska Lípa. O to se nejvíce zasloužil 
Martin, kterému připadl nelehký úkol přesvěd-
čit své řidiče, aby šli vypomoct svým kolegům 
z druhé divize. Myslím, že jednak pro ně to 
byla obrovská zkušenost, ale zejména pozna-
li i  těžkou práci svých kolegů. Byť byli mezi 
námi tací, kteří tomu nevěřili, dobrá věc se 
podařila a kluci se navzájem podrželi. V tom 
vidím obrovský krok vpřed čili to, jak moc je 
důležité ve firmě divize propojovat, abychom 
si všichni uvědomili, že jeden bez druhého 
nemůžeme pořádně fungovat a dokážeme si 
pomoct, když jednomu z nás „teče do bot“.

Martin doplňuje: Práce na obou divizích 
se velmi liší. Jednak co se týče fyzicky ná-
ročné práce na svozu živé a celkově v denním 
režimu. Mezitím, co kolegové ze svozu živé 
jezdí povětšinou v noci, my brzy ráno nebo 
nad ránem. Pro naše řidiče to byla obrovská 
odvaha a jsem na ně pyšný, jak to zvládli.

Jak dlouho a jak náročná byla příprava na 
tento nový systém?

 Lucka: Na tuto cestu jsme se jako divize 
začali chystat už v roce 2021, kdy se plánovaly 
soupravy (auto a vlek), které budou moci vozit 
jak kontejnery, tak černé bedny. O to bylo vše 
trochu těžší, než když přecházíte na jednotný 
systém. My jsme museli kvůli svozu drůbeže 

stála LUKROM bezmála sedm milionů ko-
run. Nyní už mají kolegové prostor k tomu, 
aby mohli zhodnot tento důležitý krok. 

„Linku jsme spustili v prvním prosinco-
vém týdnu roku 2021. Řekl bych, že během 
celého roku jsme „vychytávali“ drobné mou-
chy ve výrobním procesu, ale teď s potěše-
ním můžu konstatovat, že výkon výroby se 
zvýšil a hlavně homogenita krmných směsí 
je na velmi dobré úrovni,“ pochvaluje si ve-
doucí VKS v Lípě Martin Coufalík.

Divize zvolila novou míchačku od stejného 
výrobce, a to holandské společnosti Van Aar-
sen. Proč tato značka? Rozhodovala vlastní 
zkušenost se spolehlivostí stroje, který je 
zároveň tzv. „srdcem míchárny“. Mnoho vý-
roben v České republice navíc už mělo tento 
typ nainstalovaný ve svých výrobnách a to byl 
další faktor, který usnadnil rozhodování.

Letošní rok se poslala na přestavbu čtyři roky 
stará souprava Scania a k Vánocům bychom 
měli na divizi dostat čtvrtou kompletní sou-
pravu na dvojí systém. Počátkem dalšího 

roku se dočkáme prvního návěsu na svoz živé 
drůbeže, pro který byl letošní rok zakoupen 
tahač.

Martin doplňuje: Momentálně se ještě 
řeší návěs na převoz kombajnu, kde musí být 
několik kotvicích prvků, aby byl jeho převoz 
bezpečný.

 
Jsou tyto soupravy nějak speciálně upra-
veny, vybaveny?

Martin: Do podlah nového vozového par-
ku na svoz živé byly vytvořeny takové kap-
sy, do kterých budou vloženy trny. Ty budou 
sloužit k uchycení kontejnerů. Kromě toho se 
v době svozu kontejnerů musí montovat slepá 
čela, aby nevzniklo místo, kde by se mohly 
kontejnery pohybovat. V případě černých be-
den se slepá čela i trny zase demontují.

Jak často drůbež svážíte?
Lucka: Nejčastěji kuřata svážíme třikrát 

týdně a slepice zbývající dva dny. V podniku 
Raciola se v současné době staví velká hala, 
ve které budou uloženy jak kontejnery, tak 
černé bedny. Posádka pak bude podle plánu 
vědět, co bude svážet následující den a podle 
toho se bude souprava chystat.

Můžete vyzdvihnout klady této změny?
Lucka: Pro nás na dopravě to bude něco 

nového, s čím se budeme učit, stejně tak jako 
celý kontejnerový systém, se kterým však zá-
roveň přichází obrovské zjednodušení práce 
pro kolegy na dopravě. Těm rukama prošlo 
denně přes 20 tun a právě proto si tuto pře-
stavbu obrovsky zaslouží.

Martin: Věřím, že kolegové z živé budou 
za přestavbu rádi. Třeba někdy zase v horších 
časech vypomůžou oni nám. Každopádně se 
kolegové navzájem poznali a už si nejsou tak 
cizí.

zachovat i stávající černé bedny. Kuřata se 
pak budou vozit v kontejnerech, do kterých 
je bude místo lidí chytat kombajn.

Tato technologie je ve firmě novinkou. Při-
blížíte nám, jak pracuje? 

Lucka: Samotný kombajn budou obslu-
hovat tři zaměstnanci. Právě tady bude ušet-
řena lidská práce, kdy na farmě chytá kuřata 
skupina cca 15–20 zaměstnanců. 

 
Kolik vozů už nyní v novém režimu funguje?

 Lucka: První dvě soupravy na dvojí sys-
tém, tedy svoz kontejnerů i černých beden, 
přišly v prosinci roku 2021 a v  lednu 2022. 

Lukromácká divize zemědělských ko-
modit a krmiv, stejně jako ostatní odvět-
ví, řešila v první polovině roku skokový 
nárůst cen. Konkrétně zvýšení cen ze-
mědělských komodit následně ovlivnilo 
i cenotvorbu komodit ve žních, a tak vý-
kupní ceny sklizně letošního roku 2022 
byly ve srovnání s předchozími lety skoro 
dvojnásobné.

„Toto sice pomohlo pěstitelům pokrýt 
zvýšené náklady zejména na hnojiva a naf-
tu, na druhou stranu se tyto ceny promítají 
do krmných směsí, které spolu se zdraže-
ním energií a dalších krmných komponent 
vysoce zatěžují chovatele,“ vysvětluje ředi-
telka divize Martina Nejedlá.

Krmivo pro monogastry zdražilo meziroč-
ně v průměru o 45 procent. Zejména sektor 

Na středisku v Lípě v rámci 
divize zemědělských komodit 

a krmiv se v letošním roce vyrábí 
cca 7 000 tun krmiv měsíčně, 
která se následně dopravují 
na farmy našich zákazníků.

7 000

Díky investicím v roce 2021 se kapacita na středisku v Lípě navýšila. 

Martin Coufalík, vedoucí VKS v Lípě. 

Martin Surý a Lucie Kedová, oddělení logistiky ve společnosti LUKROM. 

Novinkou ve firmě je tz. kombajn na 
kuřata, který budou obsluhovat tři za-
městnanci. Právě tady bude ušetřena 
lidská práce, kdy na farmě chytá ku-
řata cca 15–20 zaměstnanců.

KUŘECÍ KOMBAJN
– NOVÁ TECHNOLOGIE

výkrmu prasat a drůbeže se tak potýká s vel-
kými ekonomickými problémy. Bohužel celé 
této vertikále se nedaří posunout zvýšené 
vstupy do realizačních cen masa a výrobků. 

„Proto jsme také cíleně výrobu krmiva 
pro tuto oblast částečně omezili. Díky in-
vesticím v roce 2021 jsme navýšili kapacitu 
v Lípě a výrobu z Vyškova přesunuli tam. 
To s sebou bohužel přineslo nutné perso-
nální a organizační změny,“ přiznala Martina 
Nejedlá s tím, že tato situace přinutila všechny 
ke hledání úspor uvnitř firmy. „Snažíme se 
prioritně realizovat kroky vedoucí ke sníže-
ní energetické náročnosti výroby. Některé 
činnosti záměrně utlumujeme a jiné rozši-
řujeme,“ doplňuje. 

Divize zemědělských komodit a  krmiv 
tak investovala do nového zázemí váhy 

Volenově na Bánovsku, Starém Městě na 
Uherskohradišťsku a  Dolních Bojanovi-
cích na Hodonínsku tak, abychom byli co 
nejblíže pěstitelům a umožnili jim plynule 
navážet zboží v období žní,“ uzavírá. 
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Návrat tradice: 
agronomové se opět 
sejdou v Pozlovicích

Po dvou letech „covidových ome-
zení“ se vracíme k  tradici setkání 
agronomů, které je naplánované na 
první prosincový den. LUKROM bude 
chemiky hostit v klidném prostředí ho-
telu Adamantino v Pozlovicích. „Celý 
kolektiv pracovníků divize se těší 
na setkání s  agronomy spolupra-
cujících firem, zástupci dodavatelů 
i  vedením společnosti LUKROM. 
I když práce na poli i naše letošní 
prodejní činnosti nejsou ukončeny, 
dovolte mi poděkovat všem našim 
zákazníkům, dodavatelům, spolu-
pracujícím vnitrofiremním středis-
kům a celému pracovnímu kolekti-
vu divize agrochemie za celoroční 
práci,“ uzavírá šéf divize Jan Kořenek.

► KRÁTCE

Po překonání náročného období téměř 
dvou „covidových“ roků se letos potýkáme 
s následky mnohem složitějších událostí, 
které každodenně ovlivňují naše osobní 
i pracovní životy. Z pohledu divize agro-
chemie je možné označit rok 2022 jako rok 
velkých změn. 

Jedním z faktorů, které ovlivnily celý le-
tošní hospodářský a tím i prodejní rok, bylo 
výrazné navýšení cen materiálových vstupů. 
Ceny základních průmyslových hnojiv narost-
ly oproti loňskému roku 2021 násobně, např. 
LAV asi trojnásobně, močoviny více než dvoj-
násobně. Ceny u osiv zdražily v řádu desítek 
procent. Nejmenší nárůsty cen s  výjimkou 
glyfosátů, přípravků na bázi mědi, síry, což 
jsou přípravky s relativně nízkou cenou, byly 
u přípravků na ochranu rostlin.

„Je to jistě i důsledek převisu nabídky 
nad poptávkou a  vysoce konkurenčního 
prostředí v tomto segmentu trhu. Nárůst 
cen oproti roku 2021 na začátku jarní se-
zóny zpravidla nepřekročil 10 %. K dalšímu 
nárůstu docházelo průběžně po celé jaro 
– vydávali jsme 2 dodatky ceníku POR a od 
1. 7. 2022 jsme z důvodu dalšího zdražová-
ní dodavatelů přepracovali kompletně celý 
ceník. Obecně je ale možné konstatovat, 
že cenový nárůst s výjímkou omezeného 

událostí došlo v 1. pololetí letošního roku také 
k výraznému nárůstu cen rostlinných komo-
dit. Zemědělci a  obchodníci s  komoditami 
tak mohli realizovat produkci z roku 2021 za 
ceny vyšší než ve druhém pololetí 2021 – např. 
u obilovin o 40 – 80 %, u řepky o 30 – 40 % 

Zavedení systému dohledatelnosti pří-
pravků na ochranu rostlin má za cíl ome-
zení uvádění nepovolených přípravků na 
trh a  zmapování celého životního cyklu 
přípravků na území ČR. 

Krokem pro omezení těchto rizik je ozna-
čování přípravků 2D kódy a  zasílání údajů 
o  jejich distribuci do úložiště dat, které je 
zřízeno a spravováno Ministerstvem země-
dělství České republiky. Tato povinnost je 
zakotvena v novele zákona o rostlinolékařské 
péči, která byla dne 22. 9. 2022 publikována 
ve sbírce zákonů.

Výrazné změny se odehrály v rámci divize 
agrochemie i v personální oblasti. Po dlou-
hých letech ukončil z důvodu odchodu do 
starobního důchodu práci ve skladu Milo-
slav Tománek a na jeho pozici nastoupil na 
začátku sezóny Ladislav Peňáz.

Další změna se odehrála na pozici účetní 
divize. Na mateřskou dovolenou odešla v čer-
venci Zuzana Koubková a na její místo nastou-
pila Jana Hradiláková. 

Kvůli avizovanému odchodu Vojtěcha Sa-
lajky doplnil prodejní tým na středisku 153 od 
srpna Ondřej Stávek a  logistika Pavla Vrbu, 
který taktéž po dlouholeté práci pro LUKROM 
odešel do penze, nahradil na jeho pozici Sta-
nislav Studénka.

K dovršení všech změn se v průběhu mě-
síce září vrátil zpět na pozici vedoucího stře-
diska Vojtěch Salajka. Konečný stav stálých 
pracovníků divize se tak ustálil na počtu 14, 
což je při výpomoci 2 řidičů z divize zeměděl-
ských komodit v jarní prodejní špičce dosta-
tečný počet k zajištění kvalitních služeb pro 
naše zákazníky.

LUKROM se podílel na zavedení 
systému dohledatelnosti přípravků 
na ochranu rostlin pomocí 2D kódů

Tým agrochemiků ve staronovém kabátě

Zdražování se podepisuje i na divizi 
agrochemie, přiznává Jan Kořenek

„Při přípravě tohoto systému byl 
LUKROM společně s několika dalšími dis-
tributory osloven a vybrán pro spolupráci, 
aby dopomohl ke  správnému nastavení 
a funkci daného systému. Jednalo se pře-
devším o podělení se o zkušenosti a praxi 
v  logistice spojené s distribucí přípravků 
na ochranu rostlin,“ vyzdvihl Tomáš Trčálek, 
který patří do týmu agrochemiků naší společ-
nosti LUKROM. 

Přípravek pro profesionální uživatele vy-
robený po 1. 7. 2022 bude muset být viditelně 
označen 2D kódem, který bude obsahovat 
následující údaje jako identifikace přípravku, 
včetně čísla šarže a data výroby, identifikace 
dodavatele, včetně přijatého množství příprav-
ku a data přijetí přípravku, identifikace odbě-
ratele a také distributora poskytujícího údaje.

Do doby nabytí účinnosti zákona, tedy do 
1. 7. 2023, je plánováno spuštění testovací-
ho provozu datového úložiště, jehož cílem je 
především ověření funkčnosti systému. „Tuto 
dobu musíme ve spolupráci s IT oddělením 
využít k úpravám skladových softwarů a je-
jich vyzkoušení před spuštěním provozu 
ostrého,“ doplnil Tomáš Trčálek.

sortimentu účinných látek nepřekročil 
15 procent,“ uvedl ředitel divize agrochemie 
Jan Kořenek. 

Z důvodu agrese Ruska na území Ukrajiny 
a následně dopadu na mezinárodní obchod 
s obilninami a olejninami a dalších „globálních“ 

Tomáš Trčálek, divize agrochemie 
LUKROMU.

bez toho, že by se u nich na tuto produkci pro-
jevily zvýšené náklady. Trend růstu cen rost-
linných komodit pokračoval, a tak se letos ve 
druhém pololetí ve srovnání s rokem 2021 pro-
dávají za ceny o cca 70 – 80 % vyšší u obilovin 
a o 50 – 60 % u řepky. Tato produkce obilovin 
a olejnin i posklizňové zpracování jsou však již 
zatíženy výrazně vyššími výrobními náklady.

Významnou změnou v činnosti střediska 
prodeje osiv bylo rozšíření vlastní výroby osiv 
zrnin, hlavně obilovin. „Z původního záměru 
LUKROMU PLUS vyrábět si část osiv v kva-
litě „farmářská osiva“ jsme se dohodli na 
spolupráci s naší prvovýrobou a dodavateli 
vyšších stupňů kvalitních odrůd a produ-
kujeme také uznaná certifikovaná osiva 
– letos více než 1 000 tun,“ prozradil Jan 
Kořenek.

V  letošním roce byl rovněž novelizován 
„rostlinolékařský zákon“, který nově upra-
vuje režim označování a evidence fyzických 
a účetních toků tzv. profesionálních přípravků.

Ředitel divize agrochemie Jan Kořenek se ohlíží za uplynulým rokem.

VĚDĚLI JSTE, ŽE ...
... máme vlastní osivo ve Starém Městě? 

• V roce 2022 se divize agrochemie 
zabývá již třetím rokem výrobou 
osiv, převážně obilovin. Tuto výrobu 
realizujeme z vlastní polní produkce 
v režimu osiv certifikovaných.

• Hlavním záměrem výroby vlastního 
certifikovaného osiva je produkce 
kvalitního, namořeného dle poža-
davků agronomů a včas k setí do-
daného materiálu.

• V letošním roce jsme vyrobili 130 t 
osiva jarního ječmene, 320 t osiva 
ozimého ječmene a 800 t osiva ozi-
mé pšenice.

Michal Pečenka nás provedl skladem osiva ve Starém Městě. 
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Pestrou a rozmanitou cestu má za sebou 
jeden z nejdéle působících zaměstnanců 
společnosti LUKROM LUBOMÍR ZDRÁ-
HAL. Začínal jako zootechnik chovu pra-
sat na farmě Zádřinová v Halenkovicích 
v roce 1998, avšak od živočišné výroby se 
v letošním roce trošku odklonil. Nyní stojí 
v čele podniku prvovýroby LUKROM plus 
s. r. o., který se soustředí spíše na rostlin-
nou výrobu. Velký rozhovor jsme věnovali 
povídání o jeho vztahu k zemědělství, roz-
díly mezi rostlinnou a živočišnou výrobou 
a o tom, jak lidský faktor i nadále zůstává 
nezastupitelný v rozhodovacím procesu.

Ve stejném roce, kdy jste nastoupil do 
LUKROMU, rozjela společnost provoz vel-
ké farmy Bábolná. Vzpomenete si na vaše 
začátky tam? 

Jednalo se o provozy s chovem prasnic 
a selat. Šlo o první větší počin společnosti 
v chovu prasat, protože do té doby šlo jen 
o pár kusů ve výkrmech, kam se selata na-
koupila a následně vykrmila.

Jak se stalo, že jste se ve společnosti ocitl?
Osobně jsem v té době o LUKROMu moc 

nevěděl. Byl jsem osloven tehdejším ředite-
lem divize živočišné výroby (ŽV) Ladislavem 
Kozubíkem, který mi ve společnosti nabídl 
práci zootechnika. Při pohovoru na centrále 
v Lípě přišel do kanceláře pan Zdeněk Čer-
venka v typickém obleku podnikatelů de-
vadesátých let. Byl jsem představen a pan 
majitel Červenka, seznámen s důvodem mé 
návštěvy, se zeptal: ,,Hraješ fotbal?“ Odpo-
věď zněla: ,,Ano, a  navíc ve skupině proti 
Luhačovicím.“

A jeho reakce?
Pan Červenka řekl: ,,Laďo, toho ber!“ 

a bylo to…

Když jste do podniku nastupoval, napadlo 
vás, že v něm zůstanete tak dlouho…? 

Ani náhodou a ani jsem moc nepřemýšlel 
nad nějakým vývojem a délkou působnosti 
ve firmě. Vše se pak vyvíjelo samo. V letech 
2005–2008 jsem pracoval pro společnost 
PROAGRO Nymburk a. s., ale dále běžela 
i  spolupráce s LUKROMEM. Vrátil jsem se 
v roce 2009 a od ledna 2011 jsem nastoupil 
na pozici ředitele ŽV, což obnášelo chov pra-
sat a výkrm brojlerů. Chvíli nato do mé kom-
petence patřilo i vedení dopravy na svoz živé 
drůbeže pro RACIOLU.

Začátkem letošního roku jste byl (podru-
hé) osloven s nabídkou vedení společnosti 
LUKROM plus, která je zaměřena zejména 
na rostlinnou výrobu a pěstování ovoce. 
To musela být velká výzva.

Rozhodně to výzva byla, protože jsem 
celý život pracoval v živočišné výrobě, hlavně 
v chovu prasat. Jenže v mládí jsem chtěl být 
agronomem, což z nějakých důvodů nevyšlo, 
a po dlouhých letech se mi tímto vlastně přání 
splnilo. 

V čem vy osobně pociťujete největší 
rozdíly?

Oproti živočišné výrobě je práce v rostlin-
né výrobě určitě méně stresová. Na druhou 
stranu to obnáší intenzivnější fungování v ob-
dobí jaro-podzim a taky závislost na počasí. 

V RV se oproti provozům ŽV nepoměrně také 
více investuje do strojů, na což jsem nebyl 
v ŽV zvyklý.

Už jste se stačil zadaptoval v novém půso-
bišti? A na co jste se zaměřil jako první? 

Vzhledem k tomu, že jsem v LUKROMU 
tak dlouho a spoustu lidí – kolegů jsem znal, 
nešel jsem úplně do nového prostředí. Jelikož 
jsem spíše praktik než teoretik, zaměřil jsem 
se hlavně na efektivitu práce a využití kvalit 
a schopností jednotlivých pracovníků. Učím 
se samozřejmě za pochodu, protože je pro 
mě spousta věcí nová. Naštěstí vím, na koho 
se obrátit a co po kom požadovat. 

Jak byste se popsal povahově a ve vztahu 
ke svým spolupracovníkům?

Myslím, že jsem na sebe celkem přísný, 
ale tím pádem i na své podřízené. Umím být 
i  hodně nepříjemný, pokud se nějaký úkol 
neplní z důvodu lajdáctví a zanedbání povin-
ností. To jsou však výjimky a spíš se snažím 
předcházet nějakým excesům a  nevnášet 
zbytečnou nervozitu mezi kolektiv. 

Živočišná a rostlinná výroba jsou dozajis-
ta dva odlišné světy. Je něco, co je spojuje 
a tím pádem vás baví? 

Tato práce, ať už v rostlinné, nebo živočiš-
né výrobě, obnáší pestrost činností, včetně 
improvizace, což mně vyhovuje. Nejsem totiž 
kancelářský typ, ale tíhnu k provozu, snažím 
se být v kontaktu nejen s vedoucími pracov-
níky, ale i se zaměstnanci na nižších pozicích. 
Nevím, jak jsou ostatní rádi, když se někde 
náhle objevím, ale pro mě je nutné mít pře-
hled o jednotlivých střediscích a činnostech 
v každém období během roku.

Co byste označil v tomto oboru za nejná-
ročnější profesi? 

Rozhodně je to práce s evidencí půdy. 

Nový ředitel společnosti LUKROM plus LUBOMÍR ZDRÁHAL:

„Můžete mít nejmodernější technologii, ale bez lidí, 
kteří chtějí pracovat, je to k ničemu“

Je  to nekonečná činnost s řešením nájmů, 
prodejů, výkupů a výdejů půdy. Musí se řešit 
téměř každá smlouva individuálně a ne vždy je 
průběh jednání příjemný a vede ke zdárnému 
vyřešení. Samostatnou kapitolou je pak le-
gislativa a předpisy spojené s hospodařením 
na půdě.

Co je v provozech ŽV a RV klíčové mimo 
odborné práce?

Bezesporu práce s lidmi. Můžete mít nej-
modernější technologii v chovech prasat a ku-
řat, špičkové traktory a stroje, ale bez lidí, kteří 
chtějí pracovat, je to k ničemu. Proto si vážím 
každého pracovníka v RV a ŽV, který má ke 
své práci vztah a snaží se ji dělat co nejlépe. 

prasat (AMP) na Zlínsku může dojít k uzavře-
ní chovu prasat na farmách Starý Dvůr a Bá-
bolná. Po dlouhých jednáních, telefonátech 
a bezesných nocích se nakonec povedlo tuto 
situaci zvládnout a dále provozovat chov bez 
výraznějšího omezení.

Jaký máte vy osobně vztah k zemědělství? 
O práci v zemědělství jsem měl celkem 

jasno už od dětství. Můj otec pracoval jako 
vedoucí rostlinné a živočišné výroby na stát-
ním statku. Tam jsem strávil jako dítě hodně 
času ať už při pastvě krav, v dílnách, nebo 
na poli. Později také jako brigádník (pomocné 
práce, pastva jalovic, kombajnér…). Také můj 
děda byl zaměstnancem státního statku.

Vedete touto cestou i své děti?
Tím, že vím, jaká řehole práce v zeměděl-

ství je, nikdy jsem nenutil své tři děti, aby se 
věnovaly tomuto odvětví. Syn se starší dce-
rou jsou dospělí a jdou vlastní cestou v jiných 
oborech. Nejmladší dcera prozatím navštěvu-
je základní školu a o zemědělství zájem ne-
jeví. Vím však, a platí to i v LUKROMU, že se 
v zemědělství objeví lidé z naprosto odlišných 
profesí a pak bez problémů fungují na růz-
ných pozicích a funkcích. Je to jen o přístupu 
a chuti pracovat. Takže i v případě mých dětí 
platí: Nikdy neříkej nikdy.

Jak pohlížíte na současné zemědělství, 
konkrétně na váš obor?

V dnešní době je na zemědělství pohlíže-
no z různých úhlů. Bohužel většině lidí vadí 
smrad z výroby živočišné, některým podle nich 
údajné „týrání“ zvířat, podávání antibiotik, ve 
výrobě rostlinné pak postřiky, velké pozemky 
s řepkou atp. Jenže díky našim státním kon-
trolním orgánům je dnes prakticky nemožné 
porušit jakýkoliv předpis. A že jsou to předpisy 
přísné a tresty tvrdé, to ví každý zemědělec. 

Můžete uvést nějaké příklady z vlastní 
zkušenosti?

Jen namátkou; v živočišné výrobě se musí 
například dodržet počet zvířat na m2, měření 
koncentrace čpavku, welfare (pohodlí zví-
řat) atd. Ve výrobě rostlinné se pak musí do-
držet erozní vyhlášky, hranice půdních bloků, 
ustupování před neohlášenou výstavbou, do-
držování výpovědních lhůt majiteli pozemků. 
Na druhé straně nám způsobují lidé nebo růz-
né spolky velké problémy a škody, když nám 
vjíždějí na oseté pozemky. Dnes jsou navíc 
zemědělci hlídáni např. přes satelit, kde se dá 
zjistit co, kdo a kdy dělal na určitém pozemku. 

Vyzdvihl byste něco, čeho si za ta léta prá-
ce v LUKROMU, nejvíce považujete?

V LUKROMU pracuji opravdu rád, a  to 
hlavně kvůli osobě pana Zdeňka Červenky 
a  jeho rodině. To není pochlebování, to je 
fakt, který potvrdí drtivá většina vedoucích 
pracovníků ve všech společnostech v hol-
dingu LUKROM. Je to díky důvěře, kterou do 
svých lidí vkládá, a tomu, že nemusím napří-
klad denně hlásit, kam jedu, co dělám, kdy jdu 
z práce atp. Pochopitelně je však na oplátku 
požadován vedením společnosti adekvátní 
výkon a velká zodpovědnost, samostatnost 
a pokud možno zdárné řešení problémů. 

Luboš Zdráhal, ředitel podniku LUKROM plus, který má sídlo ve Starém Městě.

Investice do zemědělských strojů je v podniku intenzivní.

Už máte pracovníky v rostlinné výrobě 
zmapované? 

Celkem ano, ale detailně je zatím pozná-
vám. Avšak v živočišné výrobě za ta dlouhá 
léta vím, s kolika srdcaři jsem pracoval a pra-
cuji. Jedná se o lidi, kteří když je problém, tak 
neřeší soboty, neděle, svátky, ale jdou a vždy 
pomůžou. V rostlinné výrobě se samozřejmě 
jedná o dlouhý čas strávený v práci při žních, 
setí, sklizni v sadech a dalších činnostech, 
kdy je potřeba zajistit vše podle agronomic-
kých lhůt a počasí. Za to patří obrovský dík 
všem pracovníkům prvovýroby. Stejný dík 
patří i rodinným příslušníkům, kteří musí to-
lerovat nevyzpytatelnost těchto oborů. Moje 
manželka a děti by mohli vyprávět.

Vyzdvihl byste nějaké období nebo počin, 
na který opravdu rád vzpomínáte nebo 
jste rád, že se povedl?

Vzpomínek a počinů mám za dlouhá léta 
praxe opravdu hodně. Ne vše skončilo úspěš-
ně, ale to k životu patří. Určitě jedna z nej-
složitějších chvil nastala koncem roku 2017, 
kdy hrozilo, že kvůli výskytu afrického moru 

Do LUKROMU plus spadají i ovocné sady 
v Buchlovicích.

Období žní a práce na poli bývají 
v podniku s rostlinnou výrobou 

nejnáročnější.
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Teplé a  suché počasí odstartovalo žně 
v roce 2022 velmi brzy, a to již 27. června. 
A tentokrát tomu nebylo tak, jak již bývá 
tradicí, na jihu ve Svatobořících-Mistří-
ně a Dolních Bojanovicích, ale na všech 
střediscích LUKROMU plus. Podle ředi-
tele podniku Lubomíra Zdráhala se toto 
počasí výrazně projevilo na výnosech jed-
notlivých plodin. Sklizeň za rok 2022 tak 
hodnotí jako průměrnou.

Sklizeň probíhala v rychlém tempu, jeli-
kož počasí bez srážek pokračovalo i během 
července. K poslednímu červencovému dni 
roku 2022 měl podnik sklizeno 95 % plodin 
z plochy 6 668 ha. Zbytek se dokončoval ješ-
tě na začátku srpna a jednalo se o pozdější 
odrůdy pšenice a zejména o oblast Husto-
peče nad Bečvou, kde obilí dozrává později. 

I  tak však byla podle ředitele podniku 
LUKROM plus rychlost sklizně téměř re-
kordní. „Přes již avizované sucho nám 

způsobilo výrazné ztráty i  krupobití. 
Na středisku Dolní Bojanovice kroupy za-
sáhly plochu 100 ha řepky a 160 ha pše-
nice, kde byly následně ani ne poloviční 
výnosy oproti nezasaženým pozemkům,“ 
prozradil Lubomír Zdráhal. 

Na žních se podílelo šest vlastních kom-
bajnů a zbytek byl doplněn využitím země-
dělských služeb. Ve špičce bylo v akci až 
18 kombajnů. „Až na malé výjimky jely 
všechny naše stroje bez závad, což svědčí 
o dobré připravenosti našich pracovníků 
na sklizeň,“ pochvaluje si.

Na pozemcích LUKROMU plus se po 
dlouhých letech znova pracovalo se sluneč-
nicí, která byla nahrazena jinou plodinou. 
Proč tomu tak bylo? „Před setím kukuřice, 
které probíhalo koncem dubna až začát-
kem května, došlo k přehodnocení osevu 
touto plodinou. Původně plánovaná plo-
cha 1 034 ha byla operativně snížena na 

Kvůli vysokým cenám plynu se 
snížila sklízená plocha kukuřice. 
Sklizeň byla průměrná. 

Žně v roce 2022
Celkově ke sklizni (ha)

Pšenice 
setá 

ozimá

3 252,50

Řepka 
ozimá

1 547,68

Ječmen 
ozimý 

víceřadý

1 027,88

Hrách 
setý

253,7

Ječmen 
jarní

521,54

Oves 
pluchatý

32,19 Peluška 
ozimá / 

jarní

68,01

Slunečnice

253,97

Celkově sklizeno (t)

Pšenice 
setá 

ozimá

19 264,45

Řepka 
ozimá

4 731,88

Ječmen 
ozimý 

víceřadý

6 529,10

Hrách 
setý

896,3

Ječmen 
jarní

2 635,39

Oves 
pluchatý

124,92 Peluška 
ozimá / 

jarní

206

Slunečnice

809,26

Průměrný výnos (t/ha)

Pšenice 
setá 

ozimá

5,92

Řepka 
ozimá

3,06

Ječmen 
ozimý 

víceřadý

6,35

Hrách 
setý

3,53

Ječmen 
jarní

5,05

Oves 
pluchatý

3,88

Peluška 
ozimá / 

jarní

3,03

Slunečnice

3,19

Největší podnik prvovýroby, který spadá 
do holdingu LUKROM, neměl zrovna jed-
noduchý rok. Výnosy sice nepatřily mezi 
nadstandardy, avšak nutno podotknout, 
že se projevil výrazný nedostatek srážek 
v nejdůležitější fázi růstu plodin.

„Zvláště na středisku Svatobořice-Mis-
třín, kde je navíc hodně písčitá půda, která 
potřebuje ještě více srážek. Z tohoto důvo-
du se snažíme na příští léta upravit vhodný 
osev plodin, aby co nejvíce vyhovovaly pod-
mínkám v dané oblasti,“ sdělil nový ředitel 
podniku LUKROM plus Lubomír Zdráhal. 

Úroda v  ovocných sadech společnosti 
LUKROM plus u Buchlovic na Uherskohra-
dišťsku je letos mírně nadprůměrná. Bri-
gádníci ze stromů češou jablka odrůd Gol-
den Delicious, Idared a Jonagold. Již dříve 
sklizené byly odrůdy Topaz, Rubín, Šampi-
on a Melrose. Kvůli letnímu suchu je však 
podle vedoucího sadů Jaromíra Tabarky 
většina jablek menších než obvykle.

Zatímco loni se v sadech u Buchlovic uro-
dilo zhruba 360 tun jablek, letos by to mohlo 
být okolo 450 tun. Konzumních jablek, která 
mají průměr nejméně 6,5 centimetru, je však 
pouze asi pětina. Zhruba 80 procent úrody 
připadá na takzvaná průmyslová jablka, která 
jsou menší. Může za to především velmi su-
ché léto, sady navíc nemají závlahu. „V růs-
tové fázi nebyla voda. A ještě tam byl stres 
z vysokých teplot, takže jablka nerostla,“ 
řekl Jaromír Tabarka.

Průmyslová jablka se využívají například 
při výrobě džusů, moštů nebo přesnídávek. 
Zákazníci si je kupují také na kvas pro výro-
bu pálenek, případně na sušení. Sběr letních 
odrůd v sadech začal počátkem srpna, letošní 
sklizeň končila cca v polovině listopadu. Pod-
statná část úrody průmyslových jablek však 

LUKROM plus má (staro)nové tváře, obměnil také strojový park

Ovocné sady v Buchlovicích: jablka i na výrobu džusů, moštů nebo přesnídávek 

Personálních změn bylo v podniku hned 
několik. Od dubna byl posílen ekonomický 
úsek o Martinu Silnou. Vedoucímu střediska 
Svatobořice-Mistřín Radku Kuchynkovi bylo 
od léta svěřeno navíc vedení střediska Dolní 
Bojanovice, tak aby vše zajišťoval po agro-
nomické stránce. Toto středisko pak bylo 
posíleno na pozici mechanizátora Petrem 
Budišem, jenž původně v LUKROMU plus 
pracoval jako zootechnik. „Od září 2022 
se rozšířil úsek pro zpracování podkla-
dů pro dotace a  evidence půdy v  LPIS 
o  Ing. Michaelu Tomanovou. Společně 

zůstane na stromech. „Poslední roky už to 
tak dopadá. Nevyplatí se jablka sbírat,“ 
uvedl vedoucí sadů.

Jablka prodává LUKROM plus tradičně 
přímo ze sadu. Jezdí si pro ně především 
lidé z okolí. Část produkce nakupuje společ-
nost Linea Nivnice, přední tuzemský výrobce 
ovocných nápojů. S  jablky z Buchlovic ob-
choduje též firma Čerozfrucht. V  minulých 
letech nabízely sady na podzim zájemcům 
i samosběry, kvůli malé úrodě konzumních 
jablek k nim však letos zatím nepřistoupily.

Už několik let se však sady potýkají s ne-
dostatkem brigádníků, kteří jablka češou. 
Nyní většinou najímají agenturní pracovníky, 
česáním ovoce si však přivydělávají i lidé dů-
chodového věku. „Jablka sklízí průměrně 20 
lidí,“ uvedl vedoucí sadů.

Zatímco ještě předloni pěstoval LUKROM 
plus jablka v Buchlovicích na 50 hektarech, 
nyní je to 38 hektarů. Pro příští léta společnost 
plánuje další výraznou redukci rozlohy jablo-
ňových sadů. „Kvůli plynulejšímu průběhu 
sklizní plánujeme přestárlé stromy nahra-
dit výsadbou broskvoní, meruněk, hrušní 
a švestek,“ uvedl ředitel firmy Lubomír Zdráhal 
s tím, že podnik pěstuje v sadech také višně.

s Bohdanou Kudlíkovou budou zpraco-
vávat podklady i  pro náš další podnik 
prvovýroby Agroječmínek v  Chropyni,“ 
doplnil Luboš Zdráhal. 

Během letošního roku se v  LUKROMU 
plus prováděly větší opravy skladovacích pro-
stor na obilí. V Mistříně se opravovaly opěrné 
stěny a v Dolních Bojanovicích se instalovala 
nová vjezdová vrata. 

Průběžně se také obměňuje strojový park 
na všech střediscích. „Byly dodány traktory 
John Deere a FASTRAC, postřikovače, brá-
ny, kultivátory a válce KVERNELAND. Byl 

zakoupen i adaptér na sklizeň slunečnice 
SUNMASTER, neboť se počítá, že se bude 
zasévat více této plodiny. Na středisko Tlu-
mačov byl zakoupen univerzální překládací 
vůz PERARD,“ vyjmenoval šéf „pluska“.

Pro následující roky bude jedním z hlav-
ních bodů zefektivnění osevu a  následně 
sklizně s  využitím půdních a  klimatických 
podmínek jednotlivých regionů. „Očekává 
se také úprava nové společné zemědělské 
politiky, což obnáší novou strukturu ose-
vů s ohledem na životní prostředí,“ uzavřel 
Luboš Zdráhal.

780 ha. Namísto toho se osela slunečnice, 
a to na střediscích Suchá Loz, Svatobo-
řice-Mistřín, Dolní Bojanovice s výměrou 
254 ha. Důvod byl jednoduchý: snížit plo-
chu sklízené kukuřice, která se musí sušit, 
kvůli vysokým cenám plynu,“ vysvětluje šéf 
rostlinné výroby v LUKROMU plus s tím, že 
před sklizní tedy bylo ještě operativně roz-
hodnuto, že část kukuřice bude sklizena na 

tzv. mokré zrno pro výživu dojnic ve společ-
nosti Agroječmínek. Tím se ještě více snížily 
náklady na sušení. „Nakonec jsme suši-
li kukuřici z asi 540 ha. Slunečnice byla 
vzhledem k příhodnému počasí sklizena 
ve vhodné vlhkosti a nemusela se sušit vů-
bec. Vše nasvědčuje tomu, že i příští rok 
se půjde stejným směrem,“ odhalil výhled 
do dalšího roku Lubomír Zdráhal.

Nová technologie v našich sadech: třídička jablek kolegům velmi pomáhá při práci.
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Až nezvykle malými srážkami začal letošní 
rok pro podnik prvovýroby TOZOS, který 
spadá do skupiny LUKROM a hospodaří 
zhruba na 1 600 hektarech v oblasti Dol-
ních Tošanovic. 

I přes počáteční sucho se však podařila 
sklizeň obilovin a řepky v průměrných výno-
sech. „Radost nám udělala kukuřice, která 
díky teplu a pozdějším srážkám narostla 
a sklizeň bude jedna z nejvyšších v histo-
rii,“ uvádí spokojeně ředitel podniku Radek 
Stejskal s tím, že na polích podnik posílil nový 
Fastrac 8330, tažený postřikovač Horsch 
a návozová cisterna Bauer.

„Musím však zmínit, že jak v letošním 
roce na jaře voda chyběla, letošní podzim 
nám ji vrátil, a to v takové míře, že setí obi-
lovin a sklizeň kukuřic se protahuje. My 
jsme ale optimisté a věříme, že jako každý 
rok se nám podaří všechnu práci zvlád-
nout,“ dodává s úsměvem. 

Hlavní událostí letošního roku v podniku 
TOZOS však byl prodej střediska v Dobra-
ticích a tím konečné soustředění výroby na 
dvě hlavní střediska, a to Lesní dvůr, kde je 

Úspěšný rok má za sebou jeden z pod-
niků prvovýroby, který spadá do skupiny 
LUKROM, společnost Agroječmínek sídlící 
v Chropyni u Kroměříže. V letošním roce 
se chovatelům daří navýšit nádoj mléka, 
který by mohl dosáhnout 12,4 mil. litrů 
dodaných do mlékárny, což je přibližně 
o 550 tis. litrů více než v předešlém roce.

nákupem energií za spotové ceny pro středis-
ko Horní Tošanovice. 

Snaha uspořit energie začala v podniku 
přitom již loni výměnou původního osvětlení 
produkční stáje za ledkové. I tady se prověřo-
vala možnost instalace fotovoltaických panelů 
na střechy v areálu. Dnes již ředitel podni-
ku Radek Stejskal s  týmem kolegů pracují 
na projektu instalace fotovoltaiky o výkonu 
683 kWp. „Doufám, že příští rok proběhne 
realizace a v TOZOSU bude veškerá elek-
trická energie spotřebovaná ve výrobě ze-
lená,“ přeje si. 

Podnik prvovýroby TOZOS nabízí široké 
spektrum výroby, proto snaha mít kvalitní 
stádo dojnic s sebou nese i starost o pohod-
lí krav na produkční stáji. Na podzim proto 
v podniku provedli výměnu lehacích matrací. 
Realizace se provedla ve spolupráci s kole-
gy z divize zemědělské techniky v Kroměří-
ži. „Po dobrých zkušenostech s krmným 
vozem RMH, který u nás již odsloužil pět 
let, jsme se dále rozhodli objednat na příští 
rok nový,“ pochvaluje si izraelskou značku 
na farmě.

TOZOS hlásí jednu z nejvyšších sklizní kukuřice 
v historii. V plánu je také instalace fotovoltaiky

Agroječmínek se těší z úspěšných 
čísel a investice do techniky

bioplynová stanice, kuřata na výkrm a odchov 
prasat, a středisko Horní Tošanovice, kde jsou 
dojné krávy s mladým dobytkem. 

Jak ale sám ředitel podniku potvrdil, ne-
bylo to nic jednoduchého. „Abychom moh-
li prodej uskutečnit, začala letos stavba 

krytého hnojiště v areálu Horní Tošanovice. 
Je to pro tento rok největší investice. Na ni 
bude navazovat brzy z jara stavba rozšíření 
stávajícího seníku,“ vysvětluje. 

Přestože TOZOS provozuje bioplynovou 
stanici, i jeho se dotkla energetická krize, a to 

Znamená to tedy, že užitkovost na dojnici 
je kolem 11 150 litrů. Podle vedoucího živočiš-
né výroby Agroječmínku Lukáše Hergera udr-
žet tak vysokou užitkovost ve stádu s přibližně 
1 110 dojnými krávami je velmi dobrý výsledek. 

„Mléko dodáváme do společnosti Olma 
a. s. Výkupní cena mléka je o 2 Kč vyšší 
než v roce 2021, a jelikož náklady stoupají 

postupně a  většinu roku spotřebovává-
me zásoby krmení, které bylo vyrobeno 
za relativně nízké náklady v  roce 2021, 
bude tento rok úspěšný i po ekonomické 
stránce. Samozřejmě musíme vzpomenout 
i zajímavé výkupní ceny zemědělských ko-
modit, které hospodaření vylepšují. Velké 
poděkování patří celému týmu Agroječ-
mínku, který se v naší společnosti podílí 
na těchto výborných výsledcích,“ doplnil 
ředitel podniku Zdeněk Červenka ml. 

Společnost Agroječmínek s. r. o. 
hospodaří na výměře 

1 300 hektarů a zaměstnává 
42 zaměstnanců. Hlavní činností 
společnosti je chov holštýnského 

skotu, taktéž zde dochází 
k pěstování tržních plodin, 

jako je řepka a pšenice. 

V letošním roce investoval podnik také do 
zemědělské techniky a technologií pro skot. 
Celkové investice se v roce 2022 pohybují ko-
lem 15 mil. Kč. Ze zemědělské techniky byl 
nakoupen manipulátor JCB, HORSCH Joker 
a cisterna značky BAUER. 

„Velmi zajímavou technologií je labora-
torní stanice pro analýzu kejdy. Přínosem 
je možnost rovnoměrně aplikovat kravskou 
kejdu na pole, což se pak projeví v lepším 
výnosu porostu. V živočišné výrobě jsme 
investovali 5 mil. Kč do výstavby teletníku. 
Srdcem teletníku jsou automatické krmné 
stanice od společnosti URBAN, které moni-
torují spotřebu mléka u každého telete. Díky 
této investici také došlo k velkému zjedno-
dušení obsluhy celého systému krmení u te-
lat,“ dodává dále Zdeněk Červenka ml. s tím, 
že taktéž byla dokončena rekonstrukce zázemí 
pro pracovníky v sídle společnosti. Jedná se 

o nové šatny, denní místnost, sociální zázemí.
A  výhledy na rok 2023? Podle ředitele 

Agroječmínku to bude zcela jistě navyšování 
nákladů. „Už teď víme, že dojde k navýšení 
ceny elektrické energie, což může být při 
spotřebě 1,2 GWh za rok navýšení v nákla-
dech až 6 mil. Kč. Z tohoto důvodu chystáme 
výstavbu fotovoltaické elektrárny o velikosti 
250 kWp, což pokryje zhruba 25 % spotřeby,“ 
prozradil chystanou novinku v podniku. 

Další navyšování se dá předpokládat 
u surovin pro krmnou směs. Výkupní cena 
u mléka je v roce 2022 sice o 2 Kč vyšší než 
v roce 2021, ale pokud bude chtít podnik udr-
žet rentabilitu, musí dojít k dalšímu zvýšení 
výkupní ceny mléka. „To bude v dnešní době 
složité, protože postupně narážíme na ce-
nový strop, za který je zákazník ochoten 
kupovat mléčné výrobky,“ uzavírá Zdeněk 
Červenka ml.

Pohled do vnitřních prostor kravína na farmě v Chropyni.

V podniku Agroječmínek pořizovali kolegové i letos novou technologii.

Každodenní péče o naše telátka.

S výsledky letošní sklizně jsou v podniku spokojeni.
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Zcela nové zázemí pro telata na farmě 
v Agroječmínku. Právě tohle je největší in-
vestice tohoto podniku v roce 2022 v hod-
notě 5 miliónů korun. Jedná se o rozsáhlou 
adaptaci původního zastřešeného výběhu 
pro březí jalovice. Vybudována byla nová 
podlaha, boxy pro telata, boční ventilační 
systém a došlo k instalaci automatických 
krmných stanic od společnosti URBAN. 

Společnost Agroječmínek v Chropyni in-
vestuje každoročně nemalé prostředky do 
oprav a inovací a je to na první pohled vidět. 
V minulých letech šlo o rekonstrukci administ-
rativní budovy a instalaci mléčného silotanku. 

Letos přišlo na řadu zázemí pro samotná 
telata. Celá koncepce počtu krmných au-
tomatů a krmných staniček se odvíjela dle 
počtu narozených telat tak, aby byly zacho-
vány optimální podmínky pro jejich napájení. 
Maximální počet ve skupině byl stanoven 
vedoucím farmy Lukášem Hergerem na 16 
kusů, což při naplnění maximální kapacity 
boxů představuje 112 telat. Celkově tedy byly 
instalovány 3 mléčné automaty a 7 krmných 
staniček, které jsou schopny pokrýt potřebu 
ad libitního krmení telat během celého dne. 

„Telata jsou průměrně ve věku 12-ti 
dnů přemístěna z individuálních budek do 
kotců a již od prvního dne mají k dispozici 
denní dávku 15-ti litrů kvalitní mléčné ná-
hražky. Frekvence napájení v krmné sta-
ničce je nastavena na 4 návštěvy. Telata 

V Bánově se stále bourá a staví. Postup-
nou proměnou zde totiž prochází záze-
mí podniku ZEAS Bánov, a.  s. a centrála 
strojařské značky JCB. Administrativní 
budova a její okolí dostanou novou, zce-
la moderní podobu. Hotovo by mělo být 
v roce 2023. 

VELKÁ PROMĚNA: administrativní budova 
v Bánově získá moderní vzhled

Na začátku léta 2021 byla ukončena re-
konstrukce bývalé jídelny a kuchyně v 1. nad-
zemním podlaží administrativní budovy ZEAS 
Bánov. Původní prostory se zcela změnily 
a vznikla zde velká zasedací místnost až pro 
80 lidí. Novou akustickou úpravu stropu ocení 
i ti nejnáročnější posluchači. 

Zasedací místnost je vybavena moderní au-
diovizuální technikou, podle počtu přítomných 
je text a obraz promítány na polovinu místnosti 
nebo současně i na druhou polovinu. K zase-
dací místnosti přísluší zázemí pro občerstvení.

„Dokončená rekonstrukce prvního 
a  druhého nadzemního podlaží otevřela 
prostor pro radikální zásah do rekonstruk-
ce sklepních prostor. Během zimy 2021/22 
se bouralo a stavělo a zase bouralo a sta-
vělo a letos v létě byly sklepní prostory ob-
sazeny kolegy z divize zemědělské techni-
ky,“ prozradila za podnik ZEAS Bánov Jana 
Vykoukalová.

Na konci roku 2021 byla zdemolována 
část administrativní budovy, která nebyla 
dlouhodobě využívána. „Demolice se pečli-
vě připravovala a po obdržení souhlasu od 
stavebního úřadu proběhla řízená demolice 
odbornou firmou,“ zdůraznila Jana Vykouka-
lová s tím, že prostor po demolici nyní posloužil 
jako manipulační prostor nezbytný pro demoli-
ci části servisní haly LUKROM v Bánově. 

Letos na podzim se již dokončují návr-
hy na vzhled administrativní budovy. Novou 
podobu postupně získává prostor hlavního 

Automatická krmná stanice od společnosti 
URBAN nově na naší farmě

Rozhodnutí pustit se do kompletní 
rekonstrukce administrativní budovy 

v Bánově padlo již v roce 2018. 
Na tomto středisku působí nejen 
podnik prvovýroby ZEAS Bánov, 

který se zabývá rostlinnou výrobou, 
ekologickým chovem skotu a chovem 

drůbeže, ale zázemí zde má také 
divize zemědělské techniky – primárně 
projekt JCB. Jedná se o jeden z větších 
strojařských areálů, který se v brzké 
budoucnosti bude rozšiřovat o novou 

moderní servisní halu. 

2018

dle potřeby mohou pít i vícekrát za den. 
Od  45. dne věku je dle nastavené křiv-
ky množství mléka postupně snižováno 
a ve stáří 70-ti dnů jsou telata odstavena 
a mléčný odchov končí,“ přiblížil péči o zví-
řata Lukáš Herger.

Velkým přínosem technologie URBAN 
je nesporné snížení náročnosti práce na kr-
mení a ustájení telat při mléčném odchovu 
a celkově zlepšení pracovních podmínek pro 
obsluhu.

„Z  hlediska telat je na první pohled 
patrný mnohem větší komfort v  kotcích 
stlaných slámou, ve kterých je dostatek 
prostoru pro pohyb a zdárný tělesný vývoj. 
Díky bezodpadovému systému automatu 
URBAN je důležité zmínit efektivní využití 
mléčné náhražky bez ztrát. Standardem 
celého systému automatického krmení je 
pravidelná dezinfekce podobná jako u tan-
ků na mléko. Další výhodou hygienických 
krmných staniček je individuální ostřik 
a  dezinfekce cucáku po každém teleti, 
aby byl minimalizován přenos patogenů 
při sání,“ popsal výhody technologie URBAN 
ředitel Agroječmínku Zdeněk Červenka ml. 

Zootechnici Agroječmínku si od nového 
systému také slibují zlepšení zdravotního 
stavu mláďat, protože aktivní sání z cucáku 
podporuje přirozené fyziologické pochody při 
krmení telat na rozdíl od původního pití mléka 
z hladiny nádoby. 

„Pokud bychom již nyní chtěli vyhod-
notit první získané údaje o odchovu telat 
v těchto boxech s krmnými automaty, bude 
to zejména hodnocení přírůstku. Veškerá 
telata jsou pravidelně vážena, a proto lze 
přesně jednotlivé měsíce vyhodnotit. Za-
tímco průměrný přírůstek před zavedením 
systému se pohyboval okolo 0,83 kg/kus 

a den, první hodnoty z nového systému za 
měsíc říjen byly 0,93 kg. Snahou je dosáh-
nout přírůstku 1 kg na kus a den,“ doplnil 
ředitel podniku s  tím, že nová technologie 
mléčných krmných automatů URBAN odpoví-
dá požadavkům moderní velkovýroby a péče 
o zvířata při zachování vysoké produktivity 
práce.

vstupu do budovy a  v  průběhu roku 2023 
bude dokončena úprava okolí rekonstruo-
vaných nemovitostí. Kolegové na středisku 
v Bánově, a nejen oni, se tedy rozhodně mají 
na co těšit. 

Nové teletníky přinesly zvířatům větší komfort.

Interiéry na středisku v Bánově prokoukly. Zasedací místnosti dominuje 
elegantní skleněná stěna. 
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Historicky nejvyšší tržby divize a plány 
komfortnějších servisních zázemí na střediscích

Jestliže si některá z divizí LUKROMU v le-
tošním roce může opravdu gratulovat, je 
to jednoznačně zemědělská technika. Ta 
totiž očekává historicky nejvyšší tržby 
v prodeji a servisu, které bezpečně pře-
kročí hranici 1 mld. Kč. 

Hlavní důvody jsou podle jednatele spo-
lečnosti Ondřeje Červenky dva: „Zaprvé do-
šlo k nárůstu cen ND a strojů a zadruhé 
jsme byli poměrně slušně předzásobeni 
stroji na hlavní sezónu, a tudíž jsme země-
dělcům byli schopni nabídnout ve správný 
čas správné stroje.“

Rekordní prodeje LUKROM očekává 
u  svých klíčových značek JCB, HORSCH 
i HORSCH LEEB a také na středisku pneu-
servisu. Tyto projekty potom doprovázejí vel-
mi dobrými prodejními výsledky značky John 
Deere nebo krmné vozy Italmix.

„Chtěl bych poděkovat všem kolegyním 
a kolegům napříč všemi středisky za velké 
úsilí, které vynaložili při prodeji, servisu 
a dalších nezbytných činnostech vedou-
cích k  letošním vynikajícím výsledkům,“ 
vzkázal majitel holdingu LUKROM Zdeněk 
Červenka st.

Jelikož má za sebou divize zemědělské 
techniky dva na akce velmi chudé roky, ve-
dení společnosti rozhodlo, že letos to vyna-
hradíme nejen sobě, ale i našim zákazníkům.

Zemědělská veřejnost si s námi mohla užít 
celou šňůru akcí jako například Dny otevřených 
dveří na našich střediscích ve Svitavách a Kro-
měříži, polní dny, roadshow nebo naši samo-
statnou účast na dalších partnerských akcí tak, 
abychom byli našim zákazníkům co nejblíže 
a mohli prezentovat celou řadu novinek z pro-
dejního sortimentu zastupovaných značek.

„Věřím, že si každý z našich zeměděl-
ských zákazníků dokázal vybrat z pestré 
nabídky pořádaných akcí a  vynahradi-
li jsme tak alespoň částečně předešlé 
dva roky, kdy nás omezoval covid,“ dodal 
Červenka.

LUKROM odstartoval zemědělské akce 
již v prvním březnovém týdnu, a  to polním 
dnem v Oldřišovicích, kde byly prezentová-
ny primárně stroje německé značky Horsch. 
V březnu jsme dále pořádali zcela první den 
otevřených dveří našeho nejmladšího středis-
ka divize zemědělské techniky a mechanizace 
živočišné výroby ve Svitavách.

„U  příležitosti rozšíření spolupráce 
s firmou HORSCH, kdy středisko LUKROM 
Svitavy získalo zastoupení této techniky 
nově pro Pardubický kraj, promluvil na 
této akci i jeden z majitelů firmy Maschinen 
GmbH Philipp Horsch,“ doplnil.

Následovala třídenní HORSCH Road-
-Show, v rámci které jsme zavítali mezi naše 
klienty do Dolních Bojanovic, na Statek Nový 
Dvůr u  Olomouce a  do Tuněchod na Par-
dubicku. Zde nechyběl ani červený kamion 
HORSCH Truck s modely výsevního ústrojí 
Maestro, s pulzními tryskami, HORSCH Co-
nnectem a kavárnou.

I letní měsíce květen a červen byly nabité. 
Sešli jsme se na tradiční akci dny otevřených 
dveří v Kroměříži, polním dnu v Hrotovicích či 
Šaraticích atd. „Jsme rádi, že naši zákazníci 
přijali pozvání také na den otevřených dveří 
v podniku prvovýroby Agroječmínek, který 
společně s naší divizí mechanizace živočiš-
né výroby představil kompletní technolo-
gie svojí farmy,“ dodává spokojeně jednatel 
LUKROMU.

Naťukli jsme také otázku budoucnosti 
této divize a již nyní víme, že zásadní investicí, 
která se bude realizovat v letošním a příštím 
roce, je budování nového servisního zázemí 
v Bánově a Třebčíně. Důvody jsou jasné. Čísla 
prodaných strojů neustále rostou, což klade 
stále větší nároky na naše servisní zázemí. 
Vedení společnosti LUKROM proto věří, že 
zmíněné investice přinesou nejen zkvalitnění 
servisních služeb pro zákazníky, ale také zvý-
šení komfortu pro naše techniky.

„Je velmi složité odhadovat, jak se 
bude vyvíjet cena nebo dodávka strojů. 
Lehký optimismus v dodávkách strojů teď 
pociťujeme díky posledním informacím 
z JCB, kdy nám zařadili do výroby v krát-
ké době velké množství strojů, teprve čas 
ukáže, jestli toto byl ojedinělý stav, nebo 
se pomalu vracíme do „normálu“, kdy jsme 
po objednání stroje dostali výrobní termín 
čítající obvykle 3–6 měsíců,“ uzavírá Ondřej 
Červenka.

► KRÁTCE

Projekt PATRIOT: zvýšená 
poptávka po bezprašných 
technologiích stlaní

U rozdružovačů balíků vnímáme 
stále více poptávku po bezprašných 
technologiích stlaní. Proto je v port-
foliu již od letošního roku standard-
ně rozdružovač PATRIOT CUTTER 
– EASY, který rozdruží balíky slámy 
pomocí dvou horizontálních vál ců 
a zastele přes gumový dopravník pří-
mo do postýlek. To není vše; stroj se 
dá zároveň využít jako krmný vůz na 
malé farmy pro krmení senážními ba-
líky a balíky sena. V LUKROMU také 
ožila myšlenka zefektivnění technolo-
gie aplikace vody při stlaní foukáním 
podestýlky (až do vzdálenosti 15 m) na 
výstupu z metacího otočného vývodu. 
„Zajímá nás také technologie stlaní 
separátem, kdy ve spolupráci se ZD 
Unčovice testujeme vertikální stroj 
se šnekem, který separát zamíchá 
s přidanou slámou a následně po-
mocí metače dopraví podestýlku 
do potřebné vzdálenosti,“ říká šéf 
projektu Stanislav Křapa s tím, že po 
závěrečném testování zákazníci, kteří 
se zajímají o stlaní separátem, najdou 
tuto novinku v  portfoliu nabízených 
strojů naší společnosti LUKROM do 
živočišné výroby. 

Značka MASCHIO rozšířila 
produktové řady

Vedle již úspěšně zavedených 
značek JCB a Horsch se společnost 
LUKROM rozhodla již před lety zařadit 
do svého programu značku Maschio 
Gaspardo, jejímiž nosnými produkty 
jsou zejména hloubkové podrývá-
ky a mulčovače. Od roku 2021 také 
společnost rozhodla o rozšíření pro-
duktové řady o rozmetadla průmys-
lových hnojiv, pluhy a  lisy. „Produk-
tové portfolio Maschio Gaspardo 
je pro českého zákazníka zajímavé 
především díky příznivému pomě-
ru cena/výkon. Trend zemědělství 
v  současné době směřuje cestou 
snižování intenzity a avizované re-
distribuční vyplácení dotací bude 
výrazněji podporovat malé či střed-
ní zemědělce. Jsem přesvědčen, že 
především pro takové hospodáře 
jsou produkty Maschio Gaspardo 
správnou volbou,“ prozradil Michael 
Špunar, vedoucí tohoto projektu ve 
společnosti LUKROM.

KRAMPE představuje novinku 
v podobě traktorového 
návěsu

Společnost Krampe, která v roce 
2022 oslavila 35 let na trhu, nyní rozši-
řuje svůj sortiment o traktorový návěs 
s výtlačným mechanismem. Jde tak 
o  první návěs tohoto typu se znač-
kou Krampe – nese název Krampe 
RamBody a má typové označení AS 
750. Nejprve se bude vyrábět ve verzi 
s tandemovou nápravou a objemem 
41,1 m³. Vývoj návěsu Krampe Ram-
Body AS 750 trval dva roky a testoval 
se 1 000 hodin. Podvozek bude na-
bízen s parabolickým, pneumatickým 
a hydraulickým odpružením. Sériově je 
návěs vybaven robustními nápravami 
výrobce BPW s náběžným nebo nu-
ceným řízením zadní nápravy. „První 
návěsy Krampe RamBody AS 750 
budou zákazníkům předávány bě-
hem roku 2023. Větší či menší mo-
dely budou k dispozici od léta 2024,“ 
sdělil vedoucí projektu Daniel Kuchař. 

Petřvald, Petřvaldík, Lubina, Pustějov, to 
jsou všechno farmy podniku ZEMSPOL 
Studénka a. s., významného partnera pro 
všechny divize společnosti LUKROM. Divi-
ze mechanizace živočišné výroby na farmy 
společnosti ZEMSPOL dodávala shrnovací 
lopaty, ventilátory, zábrany, hrazení a další 
stájovou technologii a také spoustu tech-
nologií. V  letošním roce 2022 LUKROM 
vyhrál výběrové řízení na stavbu nové do-
jírny, což se pro divizi stalo stavbou roku 
2022. 

Nebylo to unáhlené rozhodnutí. Vedení 
zemědělského podniku ZEMSPOL Studánka 
zvažovalo stavbu dojírny důkladně, a to více 
než pět let. V dubnu letošního roku bylo jasno. 
Za podpory dotačního titulu na zelené louce za 
produkčními stájemi vyrostla nová dojírna se 
separačním prostorem pro obě stáje, které do 
té doby obsluhovaly dvě samostatné dojírny.

„Díky společnému úsilí projektantů, 
technologů a  střediska montáže divize 
MŽV se již 15. listopadu mohlo kolaudovat. 
Na realizaci této stavby se podílel téměř 
stočlenný tým divize mechanizace živočiš-
né výroby a stavba nám za neuvěřitelných 
pár měsíců vyrostla před očima,“ prozradila 
Lucie Červenková. 

Stavba na klíč byla osazena naší špič-
kovou technologií, mezi kterou patří BAUER 

čerpadla kejdy, chlazení mléka MUELLER 
a jedinečná technologie dojení Afimilk. 

Stání tandemové dojírny 2 × 19, technologie 
hrazení a napájení vyrábělo středisko kovovýro-
by LUKROMU v Kroměříži. Součástí stavby jsou 
také přiháněcí koridory od stájí k nové dojírně. 
Dojírna byla navržena a je plně připravena na 
možnou změnu na robotické dojení. 

„V  současné době je v  Pustějově na 
2 produkčních stájích ustájeno 650 krav, 

z nichž je 570 dojených. Uvolněním stá-
vajících dojíren a následnou přestavbou 
a stavbou nového kravína získají kapacitu 
až 900 krav. A právě na tuto kapacitu jsme 
již při začátcích projektu mysleli a dojírna 
je na ni plně připravena,“ doplnila. 

Společnost LUKROM děkuje podniku 
ZEMSPOL Studénka a. s. za projevenou 
důvěru a věříme, že dodaná technologie 
splní veškerá očekávání. 

Jednatelé LUKROMU Zdeněk ml. a Ondřej Červenkovi na jedné ze strojařských akcí.

Nová dojírna pro podnik ZEMSPOL Studénka
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Nepříjemné zdražování železa, jednot-
livých technologií, ale i náhradních dílů. 
I  s  takovými výzvami se musela v  roce 
2022 v důsledku situace na trhu potýkat 
lukromácká divize mechanizace živočišné 
výroby. Rok to byl tedy podle slov její ředi-
telky Lucie Červenkové velmi turbulentní. 

Středisko ve Svitavách 
personálně posílilo 

Velké změny se hned na počátku 
roku nevyhnuly středisku Svitavy, kde 
došlo k rozšíření obchodního zastou-
pení německé značky HORSCH o části 
území Pardubického kraje, střediska 
strojů. A právě to byl důvod k perso-
nálnímu posílení tohoto střediska.

Pro seznámení veřejnosti s novým, 
téměř 15členným týmem střediska Svi-
tavy byla na začátku roku 2022 uspo-
řádána akce den otevřených dveří. Prá-
vě na ní bylo toto středisko slavnostně 
otevřeno i pro veřejnost. „Rozvoji to-
hoto střediska věnujeme maximální 
úsilí, abychom i  kraje vzdálenější 
naší centrále dokázali servisně, 
montážně i obchodně pokrýt z krat-
ší vzdálenosti,“ sdělila ředitelka divize 
MŽV LUKROMU Lucie Červenková.

► KRÁTCE

MŽV v roce 2023: sledování trendů, přirozený 
vývoj robotizace i rozvoj projektů

„Především v rámci našich výrobních 
středisek (Pelhřimov a Kovovýroba Kro-
měříž) jsme zažívali nepříjemné situace, 
kdy jsme neměli dostatek zboží pro výro-
bu a cena jednotlivých komponentů byla 
nepřiměřená. Při tak výrazném navýšení 
vstupů bylo velmi těžké se udržet v silně 

již ve fázi realizace celého projektu, což 
osobně považuji za velký úspěch našich 
zaměstnanců technologické a  projekční 
činnosti. Stavbou pro rok 2022 se stala 
realizace výstavby dojírny v zemědělském 
podniku Zemspol Studénka a. s. Tímto 

300
Tržby divize mechanizace 
živočišné výroby se v roce 
2022 posunuly k hranici 
300 milionů Kč. 

bych ráda společnosti Zemspol Studénka 
poděkovala za důvěru, kterou do naší spo-
lečnosti i technologie dala,“ vzkazuje Lucie 
Červenková s  tím, že zmíněnou realizaci si 
osobně velmi užívá. 

„Právě u tak velkých zakázek, které jsou 
organizačně velmi náročné, se totiž projeví 
týmovost naší divize, kdy se na realizaci po-
dílí téměř každý člen z našeho 100členné-
ho týmu MŽV. A právě týmovost je hlavním 
pilířem naší divize, jelikož veškeré činnosti 
jsou na sebe velice úzce navázány a každé-
mu patří velký dík,“ říká Lucie Červenková 
a dodává: „Největším cílem naší divize je 
nabídnout komplexnost a pokrýt veškeré 
potřeby našich obchodních partnerů, kteří 
se věnují chovu skotu, což je také hlavním 
úkolem našeho zahraničního obchodu. 
Sledování trendů, přirozený vývoj roboti-
zace, rozvoj jednotlivých projektů – to je 
právě to, co nás čeká v dalším roce. A věří-
me, že díky tomu se naši obchodní partneři 
dočkají i velkých novinek.“

konkurenčním prostředí na přijatelné úrov-
ni,“ přiznala Lucie Červenková s tím, že situa-
ci nakonec v průběhu roku ustáli na výbornou. 

Ve výrobě se divizi mechanizace živočišné 
výroby podařilo zdvojnásobit počet zpracova-
ných tun železa oproti roku 2021, což je při le-
tošních výkyvech skvělý výsledek. „Usilovnou 
prací celého týmu jsme dokázali zajistit si 
výrobní i montážní plán na celý rok již v prv-
ních dvou měsících tohoto roku. Po mírném 
výpadku se nám také podařilo získat krásné 
zakázky na výstavbu a rekonstrukce kom-
pletních dojíren značky AFIMILK, jež je 
hlavním programem naší divize,“ doplnila. 

Nový vítr do plachet dala divizi mož-
nost představení robotického dojení značky 
AFIMILK, která byla již delší dobu netrpěli-
vě očekávána. „Věříme, že v následujícím 
roce budeme moci tuto vysoce pokroko-
vou technologii fyzicky předvést našim 
obchodním partnerům,“ těší se. 

Velice kladně je hodnocen i velký posun 
v projektu URBAN, se kterým se daří realizo-
vat krmné automaty pro telátka. „Tato tech-
nologie má na trhu své místo a velice brzy 
po realizaci jsou vidět její znatelné výsledky,“ 
říká spokojeně.

V  loňském roce se divize mechanizace 
živočišné výroby věnovala zejména posílení 
týmu z hlediska projekční a koordinační čin-
nosti. Nyní pod sebou tato činnost nese de-
sítky projektů, které je divize schopna navrh-
nout od prvotní myšlenky rozložení farmy až 
k projektu pro stavební povolení a kompletní 
vyřízení této dokumentace.

„První projekty, které jsme v roce 2021 
do projekční kanceláře získali, jsou nyní 

Inspirace, poznání i nové impulsy. Za-
čátkem října se tým divize mechanizace 
živočišné výroby společně s  vedením 
společnosti vydal na pracovně-pozná-
vací cestu do Holandska. Našim cílem 
bylo setkání s dlouholetým partnerem, 
společností MUELLER sídlící ve městě 
Groenlo. Spolupráce LUKROMU a této 
firmy funguje k oboustranné spokoje-
nosti již 15 let a zaměřuje se především 
na dovoz chladicích tanků na mléko.

Dozvědět se více o této společnosti bylo 
pro naši společnost a zaměstnance velmi 
zajímavé a inspirativní. Jejich hlavní motto 
zní „Kvalita pro život“ a to se snaží naši ho-
landští kolegové promítnou do výroby, volby 
materiálů, inovace v duchu ekologie. 

Tanky značky MUELLER jsou vyrobe-
ny z nerezové oceli, čímž oproti konkurenci 
garantují dlouhou životnost. Návštěva vý-
robního provozu nám zodpověděla spoustu 

otázek. Například izolace do tanků je vkládá-
na ručně, čímž se eliminuje vznik tepelných 
mostů a dochází k dokonalému zchlazení 
mléka. Spotřeba vody při chlazení je velmi 
nízká. V dnešní době se často diskutuje 
o energetické náročnosti. Unikátní 
předchladiče tohoto výrobku 
dokážou zchladit mléko až na 
15 stupňů pouze při použití 
řadové vody. Spotřebu ener-
gie snižuje také rekuperační 
nádoba, která tepelnou vý-
měnou předehřívá vodu pro 
další využití.

Součástí pracovní cesty 
bylo také poznávání blízkého 
okolí. Pronikli jsme do pohodové at-
mosféry města, plné barev a vůní. Holand-
sko je kytičková velmoc Evropy. Kola jsou 
zde všudypřítomná. Věděli jste, že v Ho-
landsku je více kol než obyvatel? Město 

Groenlo je známé především díky pivovaru 
Grolsch. Ochutnávka místního tradičního 
piva tak nesměla chybět. 

V průběhu setkání jsme diskutovali o míst-
ní ekonomice, marketingu, ale především 

o  zemědělství. Farmy, především 
rodinné, jsou zde zcela běžné. 

Jsou postaveny z typických ci-
hel, zasazeny do alejí stromů 
a obklopeny vodními mlýny. 
Součástí těchto farem jsou 
obchody, místní tak mohou 
„nakupovat domácí produkty 

od sousedů“. 
Objevovali jsme chod dvou 

místních živočišných farem, kte-
ré jsme navštívili. Propojení rodinných 

tradic farem spolu s automatizací a techno-
logií chladicích tanků na mléko nám poskyt-
lo mnoho inspirace. Bylo zajímavé dozvědět 
se o  místních podmínkách ekologického 

zemědělství, inovacích, pohledech. Např. 
koncentrace rodinných farem je v Holand-
sku velmi vysoká. V důsledku toho dochází 
k velkému zatížení emisemi, což je aktuální 
problém. Snížení stavu hospodářských zví-
řat je do budoucna dle vládní politiky jedi-
nou cestou ke zlepšení situace. 

Symbolem Holandska jsou také tradiční 
sýry. Proto jsme nevynechali ani návštěvu 
jedné takové farmy, která sýry vyrábí z vlast-
ního kravského mléka. Sledovali jsme postup 
výroby sýrů až po uskladnění. Bochníkové 
sýry zde zrají mnohdy i několik let. Společná 
ochutnávka produktů této farmy nás utvrdila 
v názoru, že holandské sýry mají nespornou 
kvalitu a vynikající chuť.

Pracovní a  poznávací cesta do Ho-
landska nás velmi obohatila a  návštěva 
naší partnerské firmy MUELLER přines-
la nové impulsy do naší práce, poznání 
i spolupráce.

„Jak žít kvalitně?“ Vyrazili jsme pro odpovědi do Holandska

Radek Hradečný je produktový manažer 
značky Mueller a Afimilk v LUKROMU.   

Využijte možnost dotace 
až 65 % na pořízení 
technologie MULLER 

s PROGRAMEM  
OP TAK – Úspory energie
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DEN JCB: Destíky strojů, stovky návštěvníků
nový je management ovládání převodovky, 
práce s otáčkami a tím zajištěna lepší efektivita 
a produktivita práce se strojem. 

„Věřím, že tyto změny posunou naše 
traktory více „na pole“ a otevírá se nám 
tímto prostor oslovit ještě větší skupinu zá-
kazníků. Na přelom roku máme naplánova-
né školení a testování nových traktorů JCB 
Fastrac iCON pro naše obchodní manažery 
tak, aby vám mohli stroj co nejlépe před-
vést v praxi,“ doplnil Aleš Martinec. 

Anglická značka JCB má své skalní příz-
nivce a i díky tomu k nám na akci Den JCB 
přijeli fanoušci nejen z Moravy, ale i Vysočiny, 
Znojma a Bruntálu. V areálu Valašského Me-
ziříčí jsme přivítali téměř čtyři stovky návštěv-
níků. „Celková účast na akci nám udělala 
velkou radost a rádi bychom ji opakovali 
každé dva roky,“ dodal vedoucí tohoto pro-
jektu v LUKROMU Petr Sedláček.

„Nebývá zvykem, aby v  jednom roce 
bylo představeno a uvedeno do sériové vý-
roby tolik novinek, jako je tomu v letošním 
roce u společnosti JCB. Nabídka nových 
strojů je opravdu pestrá. Na inovované 
traktory Fastrac ICON navazuje hned ně-
kolik jedinečných strojů, které posouvají 
výkon a komfort v zemědělství o kus dál,“ 
sdělil šéf projektu JCB v  LUKROMU Petr 
Sedláček.

Nově představeným strojem, který vý-
znamně navyšuje výkonnost při velkoobje-
mové nakládce či na silážní jámě, je téměř 
20tunový kolový nakladač JCB 457S. Tento 
největší nakladač od společnosti JCB rozšiřu-
je nabídku zemědělských nakladačů. Se zve-
dací kapacitou více než 6 tun nabízí JCB 457S 
nosnost vhodnou zejména pro manipulaci 
s cukrovou řepou a hnojem. 

Nakladač se uplatní při práci na bioply-
nové stanici a díky nové powershiftové pře-
vodovce podstatně zvýší výkon i na silážní 
jámě. „Nyní máme jedinečnou možnost 

Manipulátory jsou pro nás nejdůležitější prodejní 
artikl, říká šéf projektu JCB Petr Sedláček

oslovit podniky s velkou živočišnou výro-
bou či velké bioplynové stanice a nabíd-
nout jim s nakladačem JCB 457S větší vý-
kon, úsporu času a tím i úsporu nákladů. 
Jsem přesvědčený, že tento nakladač si na 
našem trhu své místo najde. Velké podniky 
nyní disponují velmi výkonnými řezačkami 
a  velkoobjemovými návěsy pro přepra-
vu píce. Slabinou tak může být výkon na 
silážní jámě. My teď přicházíme s řešením. 
Můžeme nabídnout nakladač 435S nebo 
ještě něco víc… novou 457S. Takovýto na-
kladač tu ještě nikdo nemá,“ zdůraznil Petr 
Sedláček. 

Druhým strojem, který byl nově předsta-
vený na konci března letošního roku, je mani-
pulátor JCB 542-70 AGRI Pro. „Teleskopické 
manipulátory jsou pro nás nejdůležitější 
prodejní artikl. Je to takový denní chléb. 
Proto jsme velmi rádi, že společnost JCB, 
která patří mezi špičku v  oblasti vývoje 
a výroby teleskopických manipulátorů, při-
šla opět s něčím novým,“ říká Petr Sedláček.

Vedoucí projektu Petr Sedláček si na středisku ve Valašském Meziříčí užil další 
pokračování akce Den JCB. 

Novinka roku značky JCB: nový traktor JCB FASTRAC iCON.

Mezi poslední velké akce letošního roku 
patřil polní den projektu HORSCH v Tlu-
mačově a  Den JCB ve Velkém Meziříčí. 
Poslední jmenovaná show se uskutečnila 
na konci září po 3 letech a předvedla téměř 
40 strojů anglické značky JCB. Vůbec po-
prvé byla v České republice představena 
očekávaná novinka JCB FASTRAC iCON.

„Přicházíme na trh s inovovanou řadou 
traktorů JCB Fastrac, která si zachova-
la všechny klíčové vlastnosti, díky kterým 
byly i dosud traktory JCB Fastrac výjimeč-
né. Inovace proběhla v technologiích, logice 
ovládání a infotainmentu. Tyto změny po-
souvají naše stroje mezi absolutní špičku 
na trhu. Uvedení této novinky na český trh 
se podle mě povedlo na jedničku,“ sdělil pro-
duktový manažer JCB Fastrac Aleš Martinec. 

Hlavní změny proběhly pod kapotou, v elek-
tronice, ovládání. Tím se změnily vlastnosti, 

Pražská univerzita otestuje naše pneumatiky
Pneuservis sídlící na našem středisku 
v  Kroměříži, který spadá do holdingu 
LUKROMU, dostal jedinečnou nabídku 
na spolupráci s  Technickou fakultou 
České zemědělské univerzity v Praze. 
Co, kdy a kde se bude dít, prozradil jeho 
šéf Vladimír Kuška. 

„Univerzita otestuje nejnovější zábě-
rové, flotační a industriální pneumatiky 
přímo u nás v provozu se zaměřením na 
měrný tlak na půdu a trakci v závislosti 
na hustícím tlaku,“ sdělil Kuška s tím, že 
testování se uskuteční začátkem prosince. 

O  výsledky tohoto testování se ná-
sledně podělíme i s našimi zákazníky, a to 

prostřednictvím chystané akce v průběhu 
ledna roku 2023.

„Rádi v prostorách našeho pneuservi-
su přivítáme odbornou zemědělskou ve-
řejnost, která tak bude mít další příležitost 
seznámit se s profesionální prací mých 
spolupracovníků formou ukázky záruč-
ních oprav, technologií montáže, předsta-
vením nejnovějších typů a dezénů pneu-
matik a prezentace trendů budoucnosti,“ 
pozval Vladimír Kuška s  tím, že veškeré 
aktuální informace budou pozvaným včas 
sděleny. Co se aktuálně děje (nejen v pneu-
servisu), můžete ostatně sledovat na našich 
webových stránkách www.lukrom.cz.
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I v letošním roce měla značka HORSCH co 
nabídnout. Podle Petra Kachníka, který je 
vedoucím tohoto projektu v naší společ-
nosti LUKROM, mohou novinky této znač-
ky posunout zemědělství zase o krok dál 
a důležité bude zachovat kvalitu, výkon-
nost a hlavně ekonomiku zemědělských 
provozů, jelikož nákladová stránka je již 

Novinky značky HORSCH mohou posunout 
zemědělství o krok dál

nyní velmi složitá. „V blízké budoucnosti 
bude schopnost udržet ekonomiku a ná-
klady na výrobu zemědělských produktů 
na akceptovatelné výši zásadním cílem. 
Proto je důležité nezaostávat za tempem 
vývoje, ale rozumně investovat do nových 
technologií a dobře si rozmyslet jejich účel 
a cíl,“ dodává.

Nový secí stroj HORSCH Pronto DC, který svým novým designem upoutá na první 
pohled, stojí rozhodně za zmínku. Nový tvar zvětšeného zásobníku na osivo umožňuje 
nové umístění ventilátoru, který nasává do vedení osiva méně prachu. Větší průměr pne-
umatikového pěchu zase zajistí lepší průchodnost půdy a hlavně menší valivý odpor, což 
při dnešních cenách nafty nabídne úsporu ve spotřebě paliva.

Letos poprvé zažily plnou secí a před-
váděcí sezonu secí stroje na konečnou 
vzdálenost řady HORSCH Maestro. 
Díky možnosti zvolit podtlakový (AirVac) 
nebo přetlakový (AirSpeed) výsevní sys-
tém umí Maestro perfektně pracovat jak 
při setí drobných semen (cukrovka, řepka 
atd.) nebo na těžkých, vlhkých, pomalu 
vysychajících půdách, stejně tak jako 
nabídnout vysoké pracovní rychlosti až 
15 km/h pro velké podniky, službaře nebo 
jednoduše pro ty zákazníky, kteří chtějí 
na poli trávit co nejméně času.

V oblasti zpracování půdy největších konstrukčních změn doznaly diskové podmíta-
če řady Joker. Nové rámy tažených verzí RT posunuly podvozek opět dozadu za pěcho-
vou sekci, aby byly dodrženy odpovídající pracovní záběry (5, 6, 7 a 8 m) a požadované 
transportní rozměry všech typů. Nové úhlové uspořádání disků nabídne lepší zaklopení or-
ganické hmoty při zachování cíleného míchání a urovnávání pozemku. S rozložením disků 
souvisí i jejich zavěšení na nových zesílených ložiskách, která jsou základním kvalitativním 
prvkem v konstrukci diskových podmítačů. Zdvojená kuželíková ložiska a větší středová 
hřídel dokážou společně přenést větší zatížení a tím dělají stroj výrazně stabilnějším.

Postřikovací technika HORSCH Leeb 
je úzce spojena s  novinkami z  oblas-
ti hybridního zemědělství. Jejich vzá-
jemnou kombinací dokáže totiž farmář 
uspořit jak čas, tak i finance na postřiky 
a hlavně šetřit životní prostředí a tím pá-
dem produkovat zdravější potraviny. Díky 
známému preciznímu vedení ramen nízko 
nad cílovou plochou až 30 cm BoomCon-
trol dochází k zásadně významné redukci 
úletu a výparu. Velkým tématem do blízké 
budoucnosti je páskové ošetřování po-
rostu ať už meziřádku, či právě kulturního 
řádku v kombinaci s již zmiňovanou me-
chanickou meziřádkovou kultivací. 

V oblasti hybridního zemědělství se velmi zajímavě etabluje mechanická likvidace 
plevelů podle typu nasazení ať už formou plecích bran HORSCH Cura ST, nebo 
plečky HORSCH Transformer VF. U plecích bran Cura je velmi zajímavý robustní rám 
s hydraulickým nastavením přítlaku na prsty, které zajistí konstantní přítlak v celém chodu 
prstu díky speciální dvojité pružině. Naopak u širokořádkových plodin se výborně uplatní 
kamerou naváděná plečka Transformer, jejíž robustní a profilovaný rám umožňuje jed-
noduché a relativně rychlé přestavení meziřádkové vzdálenosti. Systém RowLift dokáže 
zvedat jednotlivé vozíky podle polohy GPS na souvrati. V kombinaci s čelním zásobníkem 
umíme v jednom přejezdu porost „okopat“, vyčistit a přihnojit.

Ani další z předních projektů divize ze-
mědělské techniky, kterým je značka 
HORSCH, si nenechal ujít příležitost pre-
zentovat své nejnovější stroje na lukro-
máckých akcích. A to i přes všechny po-
tíže a komplikace ve výrobním procesu 
tohoto německého výrobce. Premiéru 
novinek jsme mohli zhlédnout na jaře na 
několika místech Moravy a východních 
Čech prostřednictvím HORSCH Road-
Show 2022 a prezentaci celého portfolia 
pak uzavřít na velkém polním dnu začát-
kem září v Tlumačově na polích společ-
nosti LUKROM plus s. r. o., která spadá do 
holdingu LUKROM. 

Jaký byl ale rok 2022 pro značku HOR-
SCH jako takový? Podle vedoucího toho-
to projektu ve společnosti LUKROM Petra 
Kachníka to byl rok nových zkušeností, uče-
ní se pracovat s  novými situacemi hlavně 
ve výrobě a  zajišťování výrobních surovin 
a komponentů.

PETR KACHNÍK: Nová doba nás učí lepšímu 
plánování investic do strojového vybavení

 „Tato nová situace, kterou si nikdo z nás 
nedovedl představit, nás ovšem v mnohém 
posunula do nového směru přemýšlení nad 
provázaností výrobního průmyslu a uvědo-
mění si, jak tenký led je mezi subdodava-
telskými vztahy a jak vlastně celý svět žije 
z  minuty na minutu. Nikdo neočekával, 
že se vůbec může svět dostat do takové 
spirály problematiky výroby, ale určitě i vý-
znamných spekulací. Naproti tomu si my-
slím, že si asi nikdo z nás nedokázal před-
stavit, že celá situace nastartuje tak velkou 
vlnu poptávky, což na druhou stranu někteří 
makroekonomové asi dokázali předvídat,“ 
říká Petr Kachník s tím, že aktuální situace s do-
dávkami strojů nahrává těm dodavatelům, kteří 
měli a mají stroje skladem. „Bohužel i skla-
dy nejsou nevyčerpatelné, takže nás nová 
doba zajisté učí lépe plánovat investice do 
strojového vybavení a je určitě dobré a na 
místě plánovat takové investice s dostateč-
ným předstihem.“

Petr Kachník při jedné z letošních polních akcí LUKROMU představuje novinky  
značky HORSCH. 
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Právě končící rok byl pro podnik Racio-
la Uherský Brod, s. r. o., ještě náročnější, 
a  to hlavně s ohledem na pravidelně se 
zvyšující výrobní vstupy. Jaká letos pad-
la rozhodnutí v  podniku zabývajícím se 
porážkou a zpracováním drůbeže? O tom 
jsme si povídali s jeho ředitelem Martinem 
Horáčkem, který nezapomněl vyzdvihnout 
aktuálně největší investice Racioly či per-
sonální proměny.

Naznačil jste, že zásadní změny se letos 
dotkly výroby v Raciole. O jakou výrobu 
konkrétně šlo? 

Začátkem roku jsme museli z ekonomic-
kých důvodů udělat zásadní rozhodnuti a tím 
bylo ukončení masné výroby, tedy ukončení 
výroby námi velmi oblíbených šunek. Rozhod-
ně to byla srdeční záležitost.

Zmizely tyto výrobky zcela z trhu? 
Výrobu některých produktů jako šunky 

Sofie, případně Lovac od nás převzal náš 
obchodni partner Řeznictví Tichý a můžete 
je stále zakoupit v našich podnikových pro-
dejnách. Bohužel s ohledem na konkurenci, 
ceny napříč trhem a zohlednění skokového 
nárůstu cen energií nebyla jiná možnost. 

Jak se to dotklo personální stránky 
v podniku?

Převážná většina zaměstnanců z  mas-
né výroby se zapojila do výrobních činností 
na jiných střediscích, z čehož mám radost. 

„Byla to srdeční záležitost,“ říká ředitel Martin Horáček

Kdy bude hala dokončena?
Plánované dokončení, včetně instalace 

technologií, je leden 2023. Výstavba haly 
s sebou nese nesčetné komplikace v rámci 
provozu, musím pochválit všechny zúčastně-
né, jelikož se s tím pasují velmi dobře.

Tím nám pomohli zčásti stabilizovat perso-
nální stav na těchto střediscích. S ukončením 
masné výroby se rovněž pojí i optimalizace, 
ponížení počtu našich obchodních partnerů, 
kteří odebírali naše masné výrobky. Naše vol-
né výrobní kapacity jsme nabídli stávajícím 
velkoodběratelům, kde jsme tímto navýšili 
realizované objemy. 

Prozraďte, jak byste tedy letošní rok z hle-
diska obchodního zhodnotil?

Obchodně můžeme říct, že polovina roku 
byla i přes několikeré zdražování výrobků ob-
jemově podobná roku předchozímu. Zato ve 
druhé polovině dochází k postupnému sni-
žování realizovaných objemů, značně klesá 
poptávka po dražších položkách, jako jsou 
prsní a stehenní řízky, což poukazuje na sku-
tečnost, že zákazník začíná šetřit. Tento trend 
se může ještě stupňovat. 

Jak na to reagujete?
Na pokles poptávky musíme reagovat 

ponížením výroby, úpravou směn a případně 
změnou struktury výroby. V současné době 
probíhají jednaní s chovateli brojlerů na do-
dávkách pro následující období. S ohledem 
na nepředvídatelný vývoj cen energií je pro 
obě strany plánovaní velmi složité. 

I přesto se podnik pustil do investic. Přiblí-
žíte nám je? 

V  rámci investic máme v  Raciole rok 
zaměřený na renovaci stávajících zařízení 

a prostor jako investice do rozšíření chladíren, 
úprava speciálních podlah pro potravinářský 
provoz, renovace elektroinstalaci apod. Nej-
větší investicí je projekt z předešlého roku, 
a to výstavba haly pro příjem drůbeže, která 
byla zahájena v červnu.

Ředitel Racioly Martin Horáček s obchodní manažerkou Irenou Němečkovou.

Nadprůměrných výnosů v rostlinné výrobě 
se v letošním sklizňovém roce 2022 poda-
řilo dosáhnout našim kolegům v podniku 
ZEV Šaratice, a. s., jež spadá do holdingu 
LUKROM. 

„Za zmínku stojí výnosy ječmene ozi-
mého, které se pohybovaly v průměru nad 
9 t/ha, pšenice ozimá dosáhla v tomto po-
měrně suchém roce také dobrého výsledku 
s průměrným výnosem podniku na úrovni 
7,5 t/ha. K dobrým výnosům určitě přispě-
la i spolupráce se šlechtitelsko-osivářskou 
společností Saaten-Union a Rapool, které 
v prostorách ZEV Šaratice sídlí a pomáhají 
tak s volbou vhodných odrůd a agrotech-
nikou,“ sdělil místopředseda představenstva 
ZEV Šaratice Marian Špunar. 

Kolaudace a zahájení provozu nové 
moderní haly na výkrm kuřat

Nejen rostlinná výroba, ale také výkrm 
brojlerů. Živočišná výroba se i  nadále za-
měřuje na výkrm kuřat (dvě haly v Šaraticích 
a jedna hala ve Zbýšově). Letos v srpnu byla 
navíc dobudována a zkolaudována zcela nová 
moderní hala o kapacitě 38 000 ks a již v září 
byl provoz zahájen naskladněním prvního 
turnusu. 

Místopředseda představenstva ZEV Šaratice Marian Špunar nám se svou kolegyní, 
účetní Alicí Lázničkovou ukázali novou halu, která je již v plném provozu. 

výkrmu kuřat, jako je tomu v těchto dnech. 
„V opačném případě by měl pohled na ren-
tabilitu výroby podobný efekt jako užívání 
již zmíněného projímadla Šaratica,“ usmívá 
se s nadsázkou. 

Podle místopředsedy podniku ZEV Šara-
tice je však potřeba vnímat realitu jako ce-
lek a do výnosu započítat i přínos živočišné 
výroby pro rostlinnou výrobu; Tedy zohled-
ňovat i efektivní využití vyvážené podestýlky 
po výkrmu kuřat jako hodnotné alternativy za 
mimořádně drahá hnojiva.

CO JSTE (MOŽNÁ) NEVĚDĚLI…

ŠARATICE: malebná 
obec v samotném srdci 
Jihomoravského kraje

Podnik prvovýroby ZEV Šaratice, 
který spadá do skupiny LUKROM, se 
nachází geograficky tak trochu bo-
kem od tradičního území působnosti 
společnosti.

Šaratice najdete na samém okraji 
okresu Vyškov v blízkosti „napoleon-
ského“ Slavkova. Tato obec proslula 
mimo jiné i  díky populárnímu projí-
madlu „Šaratica“. Na www stránkách 
společnosti, která prodává tento nápoj, 
se k tomuto dočteme: 

„Jedná se o přírodní nápoj s  vy-
sokým obsahem hořčíku, který šetrně 
odstraňuje z těla toxické látky. Pravidel-
ným pitím pomůžete svému tělu k lep-
šímu zažívání, podpoříte hubnutí a cel-
kovou očistu organismu. Ideální pro váš 
zdravý životní styl. Úklid těla od toxinů 
potřebuje jednou za čas každý člověk. 
To, že se „vyčistíte“ zevnitř, poznáte 
také navenek v kvalitě vaší pleti a zvý-
šení vitality. K očistné kúře se vedle pití 
Šaratice doporučuje také přidat čisté 
zeleninové a ovocné šťávy a dodržovat 
pravidelný pitný režim. Se Šaraticou 
je vše snazší, neboť ji stačí pouze pít 
(a pak si vyhradit nějaký ten čas, kdy je 
dobré se držet v blízkosti toalety). Není 
uměle zahušťovaná a dodá vám mag-
nesium – prvek, který potřebujete ne-
jen ke správnému fungování zažívacího 
traktu, ale také nervové soustavy, svalů 
nebo srdce. Doporučená denní dávka 
hořčíku pro dospělého je 375 mg.“

Generálním dodavatelem byla společnost 
AGE, a. s. „Za provedenou práci se patří po-
děkovat, neboť práce byla provedena ne-
jen v odpovídající kvalitě, ale překvapivě 
byl dodržen i termín kolaudace. K tomu-
to přispěla i velmi dobrá komunikace se 
stavebním úřadem Slavkov a dotčenými 
orgány,“ dodává spokojeně Marian Špunar 
s tím, že nyní zbývá věřit, že v následujícím 
roce již vstupy do živočišné výroby, přede-
vším ceny plynu a elektrické energie, nebu-
dou mít tak dramatický dopad na ekonomiku 

Paní Schusterová a Konvicová mají na starosti péči o kuřata v nové hale.

Raciola musela ukončit výrobu oblíbených produktů. 
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Jestli jste v  průběhu roku 2022 slyšeli 
zemětřesení, bylo to rozhodně v jednom 
z  nezemědělských podniků holdingu 
LUKROM, konkrétně v  tom fotbalovém 
prvoligovém. V  rámci sezony 2022/23 
totiž zlínský klub po jedenácti letech 
změnil své logo. Kulatý míč nahradila 
zkratka FCZ zalitá v našich žlutomodrých 
barvách. Stalo se tak poté, co do klubu 
vstoupil nový titulární partner, společ-
nost TRINITY BANK a. s., se kterou přišla 
i změna v názvu klubu. 

Nový sponzor, nový název. Zlínský fotbal 
začal po letech psát zcela nový příběh, a to 
doslova. Titulárním partnerem pro minimálně 

LUKROM přibral do týmu další partnery: 
fotbalový klub změnil název i logo

další tři sezony se stala česká banka TRINITY 
BANK a. s. s pětadvacetiletou historií, která 
se zaměřuje na soukromé osoby, podnikatele 
i firmy. Počínaje sezonou 2022/23 se název 
klubu přepsal na FC TRINITY Zlín a. s.

„Tento krok pro nás byl důležitý v otázce 
další stabilizace klubu. Ono totiž vždy, když 
něco skončí, něco nového začíná, a tak po 
ukončení spolupráce s FASTAV develop-
ment dochází ke spolupráci s velmi kva-
litním spoluhráčem, významnou a stabilní 
českou společností TRINITY BANK a. s. 
Tento moment dodává všem v klubu i mimo 
něj impuls a motivaci do dalších sezon,“ 
ocenil spolupráci ředitel klubu Leoš Gojš.

Ševci nastoupili v  rámci 14. kola FOR-
TUNA:LIGY proti mistrovské Plzni ve spe-
ciálních černo-růžových dresech, které 
následně putovaly do benefiční on-line 
aukce. Připojili se tak ke kampani Růžový 
říjen a podpořili ženy bojující s rakovinou 
prsu na zlínské onkologii v  Krajské ne-
mocnici Tomáše Bati. 

Klub se do projektu Růžový říjen zapojil 
již opakovaně. Letos si však situace žádala 
něco unikátního, proto byly vyrobeny dresy 
v černo-růžových barvách s prvky Růžového 
října speciálně pro toto utkání. Ty sklidily velký 
úspěch. 

Důvod, proč se klub opět připojil k výzvě 
zlínské společnosti HP Tronic a Obchodního 
domu Zlín v rámci tohoto projektu, bylo rozší-
ření povědomí o nemoci i prevenci samotné. 
Díky ní se totiž mohou onkologická onemoc-
nění začít léčit včas, a tudíž úspěšně. Samo-
zřejmostí bylo také získat finanční prostředky 
na podporu onkologického oddělení Krajské 
nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

V čele našeho nového titulárního partne-
ra stojí pan Radomír Lapčík. „Jsme velmi 
rádi, že se nám podařilo zahájit spolupráci 
a stali jsme se partnerem FC TRINITY Zlín. 
Je to naše poděkování regionu, kde TRINI-
TY BANK vyrostla, a chceme se tak podělit 
o naše úspěchy se všemi obyvateli regionu. 
Naším posláním je vést lidi k úspěchu, ať 
už se jedná o naše klienty, akcionáře nebo 
v tomto případě naše partnery z fotbalo-
vého klubu a fanoušky, či širší veřejnost 
v regionu. Jsme českou bankou, která staví 
na pevných hodnotách a společensky od-
povědném podnikání,“ sdělil zakladatel TRI-
NITY BANK Radomír Lapčík. 

Ve zlínském fotbalovém dění zůstávají 
i nadále další významní partneři, naše země-
dělská společnost LUKROM a stejně tak vý-
robce stínicí techniky CLIMAX, který se stal 
generálním partnerem v loňském roce.

Nově k nim přibyla i společnost Tipsport, 
jeden ze zástupců českého kurzového sá-
zení, který se stal od sezony 2022/23 taktéž 
generálním partnerem klubu.

Tipsport tak vůbec poprvé spojuje své 
jméno s naším klubem a jsme rádi, že se tento 
partner stane zároveň i součástí žlutomod-
rých dresů minimálně na další tři sezony. 

Motivaci k  uzavření partnerství s  FC 
TRINITY Zlín vysvětluje marketingový ředi-
tel Tipsportu Jan Čumpelík. „Jako největší 
česká sázkovka potřebujeme posilovat pří-
tomnost v regionech. V některých krajích 
jsme vidět hodně, v jiných méně, středo-
moravský region je spíš ten druhý případ. 
Fotbal je mezi klienty Tipsportu nejsáze-
nějším sportem, proto ho máme při regio-
nální expanzi v prioritách nejvýš. Navíc jižní 
Morava má obrovskou fotbalovou tradici 
a my chceme být její součástí. Uzavření ge-
nerálního partnerství je ostatně dokladem 
toho, jak hodně Zlínu věříme.“

Růžovými dresy proti rakovině prsu 

Celková částka, která z klubu putovala 
do Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, 

se vyšplhala na 70 000 Kč.

SLEDUJTE ON-LINE DĚNÍ VE ZLÍNSKÉM 
FOTBALOVÉM KLUBU A BUĎTE JEHO SOUČÁSTÍ

Leoš Gojš (ředitel FCTZ), Jan Čumpelík 
(Tipsport) a Zdeněk Grygera 

(viceprezident FCTZ).

Dušan Benda, zástupce společnosti TRINITY BANK a. s., a Zdeněk Grygera,  
viceprezident klubu FCTZ.
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Vztah k půdě, zvířatům a krajině, ale i zájem o nové tech-
nologie. To vše se snažíme předávat a naučit i „naše 
děti“, a proto jsme je vzali na exkurzi do chovu mléč-
ného skotu i na prohlídku jednoho z našich podniků 
prvovýroby v Chropyni. Z nadšených dětských obličejů 
bylo zřejmé, že si školáci celý den užily a na závěr měly 
možnost otestovat své čerstvě nabyté znalosti v „lukro-
máckém“ kvízu o zemědělství.

Velmi příjemným zpestřením každodenní rutiny byla 
květnová návštěva společnosti Agroječmínek dětí ze zá-
kladní školy ve Zlíně. Povídali jsme si o zemědělství, co 
všechno práce zemědělce obnáší, a když už jsme byli na 
mléčné farmě, nezapomněli jsme na ochutnávku mléčných 
výrobků.

Prohlídky se ujal nejen vedoucí živočišné výroby  
v Agroječmínku Lukáš Herger, ale i oba jednatelé společ-
nosti LUKROM, bratři Ondřej a Zdeněk Červenkovi. Ti dě-
tem věnovali maximální pozornost tak, aby si den na farmě 
užily a odnesly si co nejvíc.

DEN DĚTÍ V LUKROM: ukazujme našim 
dětem, o čem zemědělství je a učme je

„Pro děti byla připravena krátká prezentace o ze-
mědělství, pak následovala prohlídka kravínu, kde se 
děti seznámily s procesem výroby mléka. Jako občers-
tvení byly připraveny výrobky od společnosti Olma, kam  
Agroječmínek dodává mléko,“ přiblížil Zdeněk Červenka ml. 

Naše malé návštěvníky jsme neochudili ani o návštěvu 
dalšího střediska LUKROMU v nedaleké Kroměříži, kde 
probíhala akce den otevřených dveří. Zde měly možnost 
zhlédnout zemědělskou techniku od předních světových 
výrobců jako, jsou značky JCB, John Deer či HORSCH. 

„Žijeme v době velmi intenzivního zemědělství, kdy 
se všichni snaží o maximální výkony, což je logické, jeli-
kož jde v neposlední řadě o ekonomiku jednotlivých ze-
mědělců. Přistupujme proto k zemědělství zodpovědně, 
snažme se využívat nové technologie, které jsou šetrné 
k přírodě, a především vychovávejme s úctou k přírodě 
další generaci. Ukazujme našim dětem, o čem zeměděl-
ství je a učme je podporovat tradici českého zemědělství 
a českých výrobků,“ vzkázal mladší z Červenků Ondřej. 

Vážíme si toho, že můžeme pomáhat lidem okolo nás. 
Lidem, kteří neměli tolik štěstí z  hlediska zdravotní 
stránky, dostatečného finančního zázemí či se ocitli 
doslova ve válce. I v letošním roce se naše společnost 
LUKROM, spol. s r. o., zapojila do celé řady charitativ-
ních akcí, benefičních projektů atd. Rozdali či darovali 
jsme několik set tisíc korun. 

Dokud můžeme, budeme.

LUKROM POMÁHÁ

Materiální sbírka pro lidi zasažené válkou na 
Ukrajině. Cílem bylo podpořit lidi prchající z válečné 
zóny, kteří našli útočiště právě zde ve Zlínském kraji. 

Část pomoci putovala do Uherského Brodu a další 
do Kunovic do místních ubytoven, a to vše pro osoby, 

které uprchly z Ukrajiny. Šlo převážně o matky 
s dětmi od půl roku do 14 let.

Akce se uskutečnila během ligového utkání s Plzní 
ve spolupráci s nadací KORUNKA Pomáhá  

a FC TRINITY Zlín a. s. Děkujeme všem lidem,  
kteří se do veřejné sbírky zapojili.

Další finanční příspěvky i během roku putovaly 
do nadace KORUNKA Pomáhá, která se věnuje podpoře 
nemocným a handicapovaným dětem ze Zlínského kraje.

Děkujeme všem našim partnerům, 
zaměstnancům i přátelům společnosti, 
kteří pomáhají s námi. 

Výtěžek ve výši 50 000 Kč z charitativního 
fotbalového souboje mezi LUKROMEM a naším 

partnerem OK HOLDING, který se uskutečnil v září, 
zamířil do domova pro seniory v Luhačovicích 

na nákup sprchovacího lehátka.

... A BUĎME VE SPOJENÍ

OBJEVTE LUKROM
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