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pocit, že to vždy tak nějak odlehčí situaci, 
a získám potřebný nadhled.

jak vycházíte s ostatními kolegyněmi? 
má u nich tak mladá hlavní účetní, jako 
jste vy, autoritu?

Nezaznamenala jsem žádné vážné ne-
dorozumění s kolegyněmi. Myslím si, že spo-
lu vycházíme dobře. Možná v tom hraje roli 
i to, že nejsem jejich přímá nadřízená. Každá 
účetní spadá pod svého ředitele/vedoucího 
střediska, takže o nějakých nepříjemnostech 

mezi námi nemůže být řeč. Kolegyně mě od 
začátku přijaly mile a klape nám to. S větši-
nou z nich si tykám a během rozhovoru ob-
čas probereme i osobní témata, což je velmi 
stmelující. Jsem ráda, že jsme se společně 
viděly na akci v Luhačovicích, a popovídaly 
si nejen o práci.

jaké jsou vaše pracovní priority do 
budoucna?

V blízké budoucnosti mě ještě čeká pří-
prava konsolidace za celý holding LUKROM. 
Tím by byl definitivně rok 2015 uzavřen 
a můžu se s chutí vrhnout na rok 2016. Hlavní 
prioritou pro mě je nyní úspěšné zvládnutí, 
doladění a zapracování se do našeho nově 
upgradovaného účetního systému. Takovým 
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„jsem ráda, že v tom nejsem sama,“ 
říká hlavní účetní skupiny lukrom

nejhůř, a oni mi vždy ochotně odpoví. Jsem 
ráda, že si můžu říct, že v tom nejsem sama...

Čím jste se vlastně zabývala ještě před 
lukromem?

Po škole jsem nastoupila v roce 2003 
u daňového poradce Ing. Tomáše Goláně ve 
Zlíně, a převzala jsem tehdy účetnictví zhru-
ba 25 firem, které vedly jak jednoduché, tak 
i podvojné účetnictví. Byla to pro mě velká 
zkušenost, při níž jsem se naučila spoustu 
věcí a vzpomínám na toto období jako na 
školu života. Po této zkušenosti jsem pak ješ-
tě nastoupila na pár let právě do jedné z fi-
rem, kterou jsem účtovala, a zkusila si práci 
účetní z jiného pohledu.

Co vás na práci nejvíc baví?
Baví mě práce s čísly, hlavně mě při práci 

baví logika. Hodně mě naplňuje hledání ře-
šení problémů a také pomoc ostatním. Baví 
mě to tak, že se do práce těším. Těším se, 
že ráno odevzdám děti do školy a do školky 
a zase si budu moci něco v práci zaúčtovat. 
Je to pro mě kolikrát i relaxace, v porovnání 
s chaosem, který zažívám se svými dětmi.

vzpomenete si na nějakou kuriózní pra-
covní událost nebo příhodu, kterou jste 
musela řešit?

Zažila jsem v práci i občas kuriózní situ-
ace, které ale raději nebudu konkretizovat. 
Není to totiž moc publikovatelné, ale upřímně 
mě to vždy rozesměje. Ráda se směju. Mám 
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CO MOŽNÁ NEVÍTE:
LUKROM zavádí po sedmi letech novou verzi účetního 
systému NAVISION. Moderní software přinese řadu výhod 
a nových nastavení. Proškoleno bylo doposud zhruba 
70 lidí, další se postupně s programem seznamují.

LÍPA | Maminka od dvou dětí, ale také dů-
ležitý člen skupiny. Pětatřicetiletá Iva Ka-
menářová už rok a půl stojí v čele desítek 
účetních v LUKROMU. Na post hlavní účetní 
nastoupila po šestileté mateřské dovolené, 
kdy na pozici vystřídala Marcelu Vajdákovou. 
„Začátky byly krušné, ale myslím, že jsem to 
zvládla,“ přiznává usměvavá brunetka. Co ji 
na práci účetní nejvíc baví a jak relaxuje ve 
volných chvílích? Nejen na to jsme se jí ptali 
v rozhovoru.

Povězte nám, jaké byly začátky?
Nastupovala jsem po šesti letech stráve-

ných doma péčí o malé děti, takže začátky 
byly sice krušné, ale pod laskavým vedením 
bývalé hlavní účetní, která se mi věnovala 
dva měsíce a pomáhala mi, jak to jen šlo, 
jsem to dle mého názoru zvládla. Jednodu-
ché to ale nebylo, neznala jsem ani účetní 
program a s kolegyněmi, a potažmo s celým 
LUKROMeM, jsem se teprve seznamovala.

jak dlouho trvá se v dané problematice 
zorientovat?

Teprve až s uzávěrkou za loňský rok 
a s čerstvě podaným daňovým přiznáním si 
můžu konečně říct, že jsem to opravdu zvlád-
la. Zvládla jsem to nejen díky podpoře rodi-
ny, ale hlavně díky pomoci celého LUKROM 
týmu a jeho sympatickým kolegyním, středis-
kovým účetním, na které jsem se od začát-
ku mohla spolehnout. Velmi mi pomohli také 
naši auditoři, na které se obracím, když je 

mým malým strašákem je chystaná elektro-
nická evidence tržeb. Tuto problematiku si 
totiž budu muset prostudovat a přichystat se 
na to.

Co děláte, když nejste zrovna v práci? 
Prozraďte, jak relaxujete a odpočíváte 
od čísel?

Ve volné chvíli, a hlavně o víkendech, 
jsem především maminka dvou dětí. Sedmi-
letá Anetka má za sebou první třídu a čtyřletý 
Liborek první rok v mateřské škole. Tito dva 

mi vyplňují veškeré volné chvilky, samozřej-
mě i společně s manželem. Před tím, než 
se mi narodily děti, jsem ráda jezdila na kole 
a na kolečkových bruslích. Věřím, že až se to 
naučí i ony, budeme společně podnikat výle-
ty. Když chci opravdu relaxovat, vezmu do ru-
kou pletací jehlice nebo háček a upletu něja-
ký svetřík pro děti. Ráda se ale podívám také 
na nějaký zajímavý film, poslechnu si dobrou 
písničku nebo si přečtu zajímavou knihu.

máte právě teď něco rozečteného?
Zrovna nedávno jsem přečetla knihu od 

Karla Zucharda Zemři, blázne, což je historic-
ký román z doby Jindřicha VIII. Nyní začínám 
číst Má dáti dal – Účtoval jsem u Baťů, což je 
vlastně z oboru.

Práce účetních se neobejde bez moderních technologií
LÍPA | Žádná větší společnost se neobejde 
bez kvalifikovaných ekonomů a armády účet-
ních. Stejně tak je tomu také v LUKROMU, 
kde jsou účetní nezbytnou součástí celé sku-
piny, která je rozdělena do několika středisek. 
Každé středisko má své účetní. Celkem jich 
holding zaměstnává téměř tři desítky, navíc 
pak ještě účetní z prvovýrob.

„Účetní můžeme rozdělit podle odvětví, 
naší řečí například na účetní z VKS, z komo-
dit, kovovýroby, strojařky, od chemiků, z živ-
ky, ze mzdového nebo ze správního oddělní. 
Hlavní úlohou střediskové účetní je mimo jiné 
třeba zaúčtování přijatých faktur, počínaje 
jejich úvodním naskenováním do systému, 
skladová evidence zboží, vystavování pro-
dejních faktur, pokladní evidence. Myslím, že 
je to velmi zodpovědná práce a zvláště teď 
při nově zavedené povinnosti vykazování 
v kontrolním hlášení je potřeba pečlivě dbát 
na správnost údajů,“ řekla hlavní účetní Iva 
Kamenářová, které současná problematika 
účetnictví připadá rok od roku složitější.

S nástupem nového roku totiž přicházejí 
ze strany zákonodárců nové a nové povin-
nosti, které je třeba zavést a zapracovat. 
Není to podle ní nikdy nic lehkého, v součas-
né době je to převážně první práce na stra-
ně programátorů účetního programu, a až 

potom je ta práce na účetní, která vyzkouší 
a otestuje, zda vše funguje tak, jak má.

Práce účetních se proto neobejde bez 
kvalitní technické podpory, ať už hardwaro-
vé i softwarové. „Postupně se v programech 
s novými nastaveními vše dolaďuje na zá-
kladě praktických zkušeností a hledá se 

řešení, jak si práci usnadnit. S novinkami, 
které zavádíme do systémů, souvisí také po-
třebná školení, která u nás zabezpečuje ex-
terní firma Navitec,“ dodala Iva Kamenářová 
s tím, že zpravidla se účetní sejdou na škole-
ní, kde si společně s dodavatelem programů 

testují, diskutují nad problémem a hledají ře-
šení, která ve spojitosti se zavedením takové 
velké změny vznikají.

Účetní mají za sebou mimo jiné i škole-
ní týkající se skenování prvotních dokladů 
(DMS) a provázání tohoto nového systému 
s účetním programem. Nyní si tedy mohou 

lidé ve firmě jakoukoliv fakturu vyhledat 
a zobrazit např. ve formátu obrázku (.jpg), 
aniž by opustili kancelář a šli pátrat do ar-
chívu. Podle účetních má toto zlepšení při-
nést především úsporu času a námahy při 
vyhledávání.

V následujících měsících čeká účetní 
další velká změna, a tou je po sedmi le-
tech upgrade účetního systému NAVISI-
ON. Novou verzi připravuje dodavatelská 
firma společně s IT kolegy z LUKROMU. 
„Start máme naplánovaný v půli července. 
Bude to velká změna, poněvadž prostředí 
nového NAV2016 je zcela odlišné, budeme 
si zvykat na nový vzhled. Po zapracování 
bude velkou výhodou softwaru různoro-
dost nových funkcí, ať už např. uspořádá-
ní svého osobního menu nebo nastavení 
vlastních sestav a pohledů,“ uzavřela 
hlavní účetní s tím, že v minulých týdnech 
se už konala několikadenní školení k růz-
ným oblastem systému, kterých se změna 
dotkne.

Ivana Kamenářová stojí nově v čele „lukromáckých“ účetních.

NENÍ TO JEN PRÁCE: Hlavní účetní se svými kolegyněmi  
při jedné z teambuildingových akcí.

„Baví mě práce s čísly a celá logika.  
Baví mě to tak, že se do práce těším...“
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lukrom slaví, rok 2015 byl historicky nejúspěšnějším 
LÍPA | Z dosavadního téměř pětadvace-
tiletého působení společnosti LUKROM, 
spol. s r. o. na agrárním trhu, byl loňský rok 
tím nejúspěšnějším z pohledu tržeb i výsled-
ku hospodaření. Celkové tržby překročily 
3,7 miliardy korun, výsledek hospodaření 
před zdaněním dosáhl přibližně 140 milionů 
korun.

Nejvýznamnějším dílem k těmto výsled-
kům přispěly Divize zemědělské techniky, 
Divize agrochemie a Divize výroby krmných 
směsí (VKS), pozadu nezůstala ani Divize ze-
mědělských komodit.

Divize zemědělské techniky utržila 986  
mil. korun. „Přičteme-li k těmto prodejům trž-
by dceřiné společnosti LUKROM milk s. r. o., 
která úzce spolupracuje se střediskem Me-
chanizace živočišné výroby (MŽV), překročily 
celkové tržby „strojařů“ magickou hranici jed-
né miliardy korun,“ řekl finanční ředitel spo-
lečnosti LUKROM Ondřej Červenka.

Historické prodeje divize lze přičítat nejen 
obecně velmi dobré situaci agrárního sektoru 
v letech 2014 a 2015, ale také státní podpo-
ře pro oblast živočišné výroby se zaměřením 
dotačních titulů na tento segment. Díky zmí-
něným faktorům byly tradiční projekty divize 
– John Deere a HORSCH – významně pod-
pořeny prodejem strojů značky JCB a Luclar, 
nebo také prodeji střediska MŽV.

Divize agrochemie prodala v roce 2015 
agrochemické přípravky, hnojiva a osiva 
za více než 575 milionů Kč. „Vezmeme-li 

na dvou míchárnách v Lípě a ve Vyškově. 
Kromě českých zákazníků našli krmné směsi 
uplatnění také u řady zákazníků na Sloven-
sku, kam směřovala významná část produk-
ce divize.

Divize zemědělských komodit v loň-
ském roce zobchodovala zboží v hodno-
tě přes 1,2 miliardy Kč, což je vyjádřeno 

v tunách přes 220 tisíc tun komodit. „Vzhle-
dem k tomu, že celkové skladovací kapacity 
divize dosahují přibližně 100 tisíc tun, pro-
točili jsme zboží přes naše sklady více než 
dvakrát,“ pochvaloval si finanční ředitel spo-
lečnosti Lukrom.

Z ekonomického hlediska byl rok 2015 
velmi komplikovaným pro Divizi živočišné 
výroby, především pak pro středisko chovu 
prasat. Cena za jeden kilogram jatečných 
prasat se propadla v průměru o téměř čtyři 
koruny, oproti roku 2014, a i přes četná nákla-
dová opatření a státní dotace, byl výsledek 
střediska v červených číslech.

Devět společností prvovýroby hospo-
dařících na přibližně 14 000 hektarech vyro-
bilo v roce 2015 více než 90 tisíc tun komodit. 
Z celkem 1 500 dojných krav se získalo tak-
řka 16 milionů litrů mléka. I přes velký výpa-
dek při sklizni kukuřice a značnému poklesu 
cen mléka budou podle Ondřeje Červenky 
společnosti holdingu konsolidovaně vykazo-
vat slušný hospodářský výsledek čítající přes 
50 milionů Kč.

raCiola uherský brod, s. r. o. po obdo-
bí rozsáhlé konsolidace, řadě organizačních 
i procesních změn bude vykazovat již druhý 
rok po sobě kladný hospodářský výsledek.

Pro společnost FC FaStav Zlín, a. s., 
spadající taktéž do skupiny LUKROM, byl rok 
2015 velmi úspěšným. V létě klub postoupil 
do nejvyšší fotbalové soutěže, kde poté pře-
zimoval na vynikajícím šestém místě.

Celková tržba společnosti  
LUKROM, spol. s r. o.  
v roce 2015 přesáhla  
3 730 milionu korun. 

v úvahu, že zboží v této hodnotě bylo distribu-
ováno z hlavního skladu v Boršicích a dalších 
pobočných skladů 13 stálými pracovníky, vy-
plývá nám, že se jedná o divizi s nejvyšší 
produktivitou práce na jednoho zaměstnance 
(vztaženo k tržbám),“ uvedl Ondřej Červenka. 

Krmných směsí bylo loni na Divizi vkS 
vyrobeno přes 105 tisíc tun. Výroba probíhala 

Divize výroby 
krmných směsí

Divize  
zemědělské  
techniky

Divize  
agrochemie

Divize  
živočišné 
výroby

Divize 
zemědělských  
komodit

15,6 %

26,4 %

32 %

15,4 %

10,6 %

uDÁloSti roku 2016:
•  Navýšení majetkové  

účasti ve společnosti  
ZEAS Bánov, a. s.

Rozšíření 
servisního 

zázemí 
v Bánově

•  Nákup nových zásobníků 
ve VKS v Lípě

Rozšíření stávajících 
servisních kapacit 

ve Valašském Meziříčí
Výstavba 

nových hal 
na drůbež

Rekonstrukce kovovýroby 
v Kroměříži

Nové obchodní projekty 
– Krampe, Gaspardo, Bauer

Obnova 
vozového parku

•  Oprava sila v areálu ve Valašském Meziříčí

•  Squeeze–out akcií  
(„vytěsnění“ minoritních 
akcionářů) ve společnosti 
Agrovit, a. s.

•  Fůze společností Agrovit, 
a. s. a KRATINA, a. s. na  
Agrovit-KRATINA, a. s.

•  Fůze společností ZEAS  
Bánov, a. s. a EKOZEAS  
Bánov, s. r. o.

•  Dokoupení majetkové účasti 
ve společnosti GRANUM,  
Spytihněv, spol. s r. o.

•  Rekonstrukce sušárny obilí a zrnin v Lípě

Oprava areálu 
v Bánově – divize 

zemědělské techniky

Zpevnění komunikací 
ve středisku 

v Bánově•  Částečná obnova vozového 
parku

•  Dokup akcií v dceřiných  
společnostech

Co NÁS ČekÁ:
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► krÁtCe
ZemĚDĚlCi ProDukCi FiXujÍ 
SmluvNÍ CeNou

LÍPA | Stejně jako v několika předchozích 
letech, tak i letos využilo mnoho zemědělců 
komoditní zajištění ceny u řepky a pšeni-
ce z letošní sklizně. Z počátku roku se sice 
díky nízkým cenám, které propadly na pře-
lomu roku, zdálo, že o tento nástroj k ce-
novému zajištění části produkce nebude 
zájem, ale oživení na světových burzách 
ve II. čtvrtletí letošního roku opět přimělo 
zemědělce si část své produkce zajistit na 
pevnou smluvní cenu.

„U řepky máme takto nasmlouváno přes 
28 tis. tun a u pšenice je domluvený nákup 
cca 50 tis. tun, včetně naší prvovýroby. Fixní 
ceny u řepky jsou letos téměř na stejné úrovni 
jako loni, akorát u pšenice je smluvní cena 
výrazně nižší než v loňském roce, a to bez-
mála o 1 000 Kč/t.“ uvedl ředitel divize La-
dislav Plšek. Tento fakt převážně zapříčinila 
zvýšená produkce obilovin v minulých třech 
letech, kdy světové zásoby se navýšily na re-
kordní stavy.

ŘePka i ŘePkové Šroty. 
lukrom PatŘÍ meZi 
NejvĚtŠÍ DoDavatele 
olomouCkéHo ZÁvoDu

LÍPA | Naším největším obchodním partne-
rem je v současnosti společnost ADM. Jed-
ná se o nadnárodní společnost, která má 
více než stoletou tradici. Patří navíc mezi 
největší světové obchodníky a zpracovatele 
zemědělských komodit. Na všech světových 
kontinentech mimo Antarktidu zaměstnává 
více jak 32 tisíc lidí a své výrobky dodává 
do více jak 160 zemí. Svou činnost zahájila 
v České republice koncem roku 2009, kdy 
koupila závod na zpracování olejnin v Olo-
mouci, kde lisuje řepkové a slunečnicové se-
meno. „Naše vzájemná spolupráce spočívá 
v prodeji a celoročních dodávkách převážně 
řepky a v nákupu řepkových šrotů do naší 
výrobny krmiv. Ročními dodávkami přes 
50 tisíc tun řepky se řadíme mezi největší 
dodavatele olomouckého závodu,“ prozradil 
ředitel divize Ladislav Plšek.

Ředitel divize: „každá sklizeň je pro nás novou výzvou...“
LÍPA | Divize zemědělských komodit je sou-
částí společnosti LUKROM od jejího založe-
ní. Svou činnost zahájila v Lípě, kde v době 
vzniku společnosti byla v pronajatých pro-
storách po bývalém vlastníkovi ZZN. Areál 
v Lípě, tak jako většina jemu podobných 
v celém tehdejším Československu, vznikl 
na začátku 70. let, kdy dominantní stavbou 
areálu bylo betonové obilní silo se štítkovou 
kapacitou 21 tisíc tun.

Činnost této divize je úzce propojena 
s ostatními středisky skupiny LUKROM. „Na-
kupujeme cca 25 % komodit z naší prvový-
roby, přibližně 30 % komodit dodáváme pro 
výrobu krmných směsí a většina vykoupe-
ných komodit slouží pro naše dodavatele jako 
platidlo za jimi odebrané zboží. V rámci na-
šich možností jsme připraveni se každoroč-
ně vypořádat s dodávkami komodit, jelikož 
jejich výše i kvalita je přímo odvislá od počasí 

a tudíž je pro nás každá sklizeň novou vý-
zvou,“ zdůraznil ředitel divize Ladislav Plšek.

Ředitel také dodal, že v současnosti se di-
vize vypořádává s přebytky obilovin z loňské 
sklizně, jelikož po třech po sobě jdoucích co 
do objemu velmi dobrých sezón a náhlému 
propadu cen veškerých komodit na přelomu 
roku, byli nuceni část úrody z loňské sklizně 
přeskladnit. „Věříme, že se s tímto přebytkem 
zdárně vypořádáme a že i letošní žně, kte-
ré byly a jsou pro každého zemědělce vyvr-
cholením jeho celoročního snažení, zdárně 
zvládneme,“ poznamenal Ladislav Plšek.

Všechny tři areály, ve kterých naše divi-
ze působí, jsou vybaveny modernizovanými 
sušárnami pro posklizňovou úpravu zrna 
a také železničními vlečkami. Ke středisku 
Vyškov patří také menší areál ve Slavkově, 
kde jsou obiloviny skladovány v plechových 
silech o kapacitě 8 tisíc tun. Před třemi lety 
divize skladovací kapacity rozšířila o rekon-
struovanou halu ve Starém Městě, kde lze 
uložit až 6 tisíc tun obilovin. 

O provoz divize, která každoročně pro-
chází řadou certifikací, se stará na výše 
zmíněných střediscích 32 zaměstnanců. 
Největším obchodním partnerem je spo-
lečnost ADM, které pro její závod v Olo-
mouci dodává divize veškerou nakoupe-
nou řepku. Pšenici, která je z komodit na 
prodej co do objemu nejvíce zastoupenou 
surovinou, prodává LUKROM převážně do 
zahraničí. K přepravě takto prodané komo-
dity slouží vlakové soupravy, které náklad 
dopraví do přístavu u moře.

1,5 

Roční objem 
nakoupených komodit 
na divizi přesahuje 
objem 200 tisíc tun, 
přičemž v roce 2015 
jsme prodali bezmála 
230 tisíc tun komodit. 
Ve finančním vyjádření 
jsme v roce 2015 
zobchodovali komodity 
v objemu bezmála 
1,5 miliardy korun.

90
CO MOŽNÁ NEVÍTE:
Nyní je štítková skladovací kapacita areálů přibližně 
90 tis. tun, což divizi umožňuje uložit optimálně cca 75 tisíc 
tun zemědělských komodit. V těchto skladech dosahuje 
LUKROM přibližně trojnásobné obrátkovosti vykoupeným 
zbožím, což je po technické stránce poměrně složité.

výroba krmiv:ProDej:

v roce 2016 tisíc tun

Pšenice potravinářská 68

Řepka 65,5

Kukuřice 22

Ječmen 5,5

Ostatní obiloviny 2

CELKEM 163

v roce 2016 tisíc tun

Pšenice 39

Kukuřice 18

Ječmen 7,5

Ostatní obiloviny 2,5

CELKEM 67

lidé ve vedení divize
1991 – 1996 Vedení divize se ujal Ing. Jaroslav David, který byl jedním ze zakládajících společníků firmy.

1996 – 2007 V těchto letech řídil divizi Ing. Josef Duda, za jehož působení se rozrostla o areály ve Valašském Meziříčí 
a Vyškově, které společnost LUKROM získala koupí majoritních podílů akcií společnosti ZZN a. s.

2004 – 2005
Divizi vedl krátce Ing. Vlastislav Mudrák, který vystřídal Ing. Josefa Dudu působícího v této době ve vedení 
prvoligového klubu FC Zlín. Ten se následně v roce 2005 vrátil jako ředitel divize zemědělských komodit, 
kde setrval až do konce roku 2007, kdy náhle zemřel.

2008 – doposud
Řízením divize byl pověřen Ing. Ladislav Plšek, který přestoupil z divize výroby krmných směsí z pozice vedoucího 
provozu.

Řepka

kukuřice ječmen

ječmen ostatní obiloviny ostatní obiloviny

Pšenice  
potravinářská Pšenicekukuřice

Ladislav Plšek, ředitel divize Zemědělských komodit.
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► krÁtCe

aGroCHemie PeČuje  
o kvalitu PloDiN

LÍPA | Divize Agrochemie společnosti LUKROM 
se zabývá nejen prodejem agrochemických 
přípravků a hnojiv, ale také prodejem osiv 
zemědělských plodin. Pro dobrou a kvalitní 
sklizeň produktů rostlinné výroby je osivo zá-
kladem. Proto musí být samozřejmě kvalitní, 
jak z hlediska původu (odrůda), tak i samo-
statnou výrobou daného osiva. „V součin-
nosti s pěstitelem se proto snažíme o výběr 
kvalitních a vhodných odrůd. Samozřejmě 
bereme ohled také na vhodnou volbu k da-
nému typu použití, upravených a ošetřených. 
Nedílnou součástí je i včasná dodávka takto 
vybraných materiálů.

rŮZNé PoHleDy  
Na rouNDuP

LÍPA | evropská komise, která má roz-
hodnout o dalším používání či zákazu gly-
fosátu (herbicid ROUNDUP, vyvinutý v 70. 
letech firmou MONSANTO v USA), má k dis-
pozici dva protichůdné posudky, z nichž není 
jasné, zda tato látka je karcinogenní. Meziná-
rodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) 
v roce 2015 zařadila tuto účinnou látku do 
skupiny 2A – „pravděpodobně karcinogen-
ní“. Naopak, evropský úřad pro bezpečnost 
potravin (eFSA) konstatuje, že glyfosát „nej-
spíš“ karcinogenní není. Podstatná část této 
studie však zůstala s odkazem na obchodní 
tajemství neveřejná. Každá z institucí však 
hodnotila látku z jiného hlediska.

Skutečností je, že zbytková množství 
glyfosátu zjistila německá spotřebitelská or-
ganizace Umweltinstitut Munchen ve 14 nej-
oblíbenějších německých pivech a dokonce 
i v chlebu. Největším problémem glyfosátu je 
především jeho „nadužívání“. 
(Zdroj: www.asz.cz).

jan kořenek: Divize 
agrochemie výrazně přispívá 
k prosperitě lukromu

LÍPA | Divize agrochemie je už několik ne-
dílnou součástí holdingu LUKROM. Kolektiv 
pracovníků této divize přispívá do společnosti 
jako ryze obchodní divize více než 500 milio-
ny korun tržeb a podílí se také významně na 
tvorbě hospodářského výsledku celé společ-
nosti. O této důležité sekci LUKROMU jsme 
si povídali s ředitelem divize agrochemie Ja-
nem Kořenkem.

Co všechno divize zajišťuje?
Pracovníci divize zajišťují pro obchodní 

partnery společnosti dodávky a prodejní 
poradenství v oblasti přípravků na ochranu 
rostlin, osiva a sadby zemědělských plodin 
a průmyslových hnojiv. V letošním roce má 

divize 14 kmenových zaměstnanců. Během 
jarní prodejní sezóny do zahájení žňových 
prací ale počet zaměstnanců vzroste o dva 
pracovníky divize zemědělských komo-
dit a jednoho zaměstnance Lukromu plus. 
Prodej průmyslových hnojiv je v kompeten-
ci v rámci částečného pracovního úvazku 
jednoho pracovníka divize agrochemie.

která oblast obchodní činnosti patří mezi 
hlavní?

Nejvýznamnější obchodní činností je pro-
dej přípravků na ochranu rostlin. Tato čin-
nost probíhá na čtyřech střediscích a divize 
disponuje dostatečnou skladovací, dopravní 
a personální kapacitou centrálního skladu 

v Boršicích u Buchlovic, Uherském Brodě, 
Valašském Meziříčí a ve Vyškově.

Dále pak se zaměřujeme na prodej osiv, kte-
rý zajišťuje jeden pracovník s tím, že při své čin-
nosti, díky časovému posunu prodejní sezóny, 
plně využívá skladovací, logistickou a dopravní 
kapacitu distribučních středisek agrochemie.

Čím se může vaše divize pochlubit?
Za zcela mimořádný „obchodní nástroj“ je 

možné označit tzv. „zelené úvěry“, které spo-
lečnost LUKROM, jako jedna z prvních, za-
čala v polovině devadesátých let poskytovat 
spolupracujícím podnikům zemědělské pr-
vovýroby. Díky dlouhým splatnostem od do-
davatelských firem a také zálohám od zpra-
covatelů zemědělských komodit bylo možné 
financovat podnikům rostlinné prvovýroby 
dodávky prakticky všech materiálních vstupů 
až do sklizně. Podniky pak své závazky splá-
cely prodejem zemědělských komodit.

jak těžké je získávat zákazníky?
Společnost LUKROM se od svého za-

ložení profilovala jako firma regionální, se 
silnou vazbou na podniky zemědělské prvo-
výroby v oblasti působení jednotlivých stře-
disek. Díky této „blízkosti“ ke konečnému 
zákazníkovi a zájmu o potřeby partnerských 
firem, se vytvořily základy k dlouhodobým 
a mnohostranným obchodním vztahům, které 
byly upevněny také dobrými osobními vztahy 
zaměstnanců společnosti s majiteli či vedou-
cími pracovníky spolupracujících firem.

Čeho si u svých kolegů nejvíce vážíte?
U každého ze svých spolupracovníků 

oceňuji jeho individuální schopnosti. Obec-
ně bych ale rád vyzvedl jejich samostatnost, 
zodpovědnost za svěřený díl práce, profe-
sionalitu i pracovní nasazení při prodejních 
špičkách, ochotu pomáhat kolegovi. Snad 
i proto, že jsme každý trošku „z jiného těsta“ 
a vzájemně umíme skloubit individuální silné 
stránky ve prospěch celku, tvoříme dohroma-
dy kvalitní „agrochemický“ tým.

od „středověku“ po současnost  
aneb jak šel čas s divizí agrochemie 
pohledem Zdeňka Žáka

Dvaadvacet sezón ve službách 
agrochemie

BORŠICE | V době, kdy jsem nastupoval do 
LUKROMU, psal se rok 1999 a to byl z dneš-
ního pohledu na divizi agrochemie „středo-
věk“. Divizi tehdy tvořilo osm lidí, včetně 
účetní a divizního ředitele – Ing. Vladimíra 
Hvoždi. Centrála divize sídlila sice v Lípě, ale 
ne v „našem“ areálu, ale v sousedním areálu 
ACHP. Od té doby se naše ředitelství dvakrát 
stěhovalo. A to do Bánova a odtud zpět do 
Lípy, podruhé však už do hlavní správní bu-
dovy, kde sídlí náš současný ředitel Ing. Jan 
Kořenek dodnes.

Ale zpět k sezóně 1999. Vozový park užit-
kových aut naší divize v té době tvořilo pět 
vozidel, z toho byly pouze dvě plnohodnot-
né dodávky, velký a střední CITROËN. Dále 
jsme měli k dispozici malou dodávku SeAT, 
ŠKODU PICKUP a ŠKODU 1203, v níž za-
řadit správný rychlostní stupeň byla malá 
maturita. Mimochodem současný vozový 
park užitkových vozidel divize čítá osm vel-
kých dodávek a jednu dodávku malou. Jsou 
to všechno pravidelně obměňovaná moderní 
vozidla značky CITROËN nebo ReNAULT.

Rovněž logistika byla v mých začátcích 
v plenkách. Když můj předchůdce rozbalil 
na pracovním stole plachtu čtverečkovaného 
papíru o rozměrech větších než A1, se slovy, 
že to je systém evidence objednávek, mys-
lel jsem, že si ze mě dělá srandu. V té době 

VAL. MEZIŘÍČÍ | Když stávající ředitel divize 
agrochemie požádal Tomáše Trčálka, vedou-
cího střediska ve Valašském Meziříčí, o roz-
hovor, uvědomil si, že v LUKROMU pracuje 
již 22. sezónu. Sklad na tomto místě funguje 
téměř nepřetržitě, s výjimkou roku 1999.

„V začátcích bylo nejdůležitější získat dů-
věru zákazníků a nabídnout jim kvalitní služ-
by. Už ani nejde uvěřit, že vše fungovalo i bez 
počítačů a mobilních telefonů. Pozitivní změ-
nou byl rok 2001, kdy LUKROM koupil ZNZ 
Valašské Meziříčí, a tím se navýšily možnosti 
nákupu a skladování komodit, což přispělo 

k dalšímu rozvoji spolupráce se zákazníky,“ 
zavzpomínal Tomáš Trčálek. Od začátku, kdy 
se tržby pesticidů na středisku pohybovaly 
kolem 20 milionů Kč, se nyní divize přiblížila 
ke 100 milionům Kč bez DPH.

Doplňkem činnosti střediska je také pro-
dej malospotřebitelského balení pro drob-
né zemědělce a zahrádkáře. Za uplynulých 
20 let je podle Trčálka u drobného prodeje 
znatelný posun od pěstitelů řepy, brambor 
a obilí k pěstitelům okrasných trávníků, ovoc-
ných a okrasných zahrad. „V menší míře se 
zabýváme také prodejem pesticidů, feromo-
nů a nátěrů proti okusu zvěře pro lesní spo-
lečnosti,“ dodal Tomáš Trčálek.

Co se týče obecně trhu pesticidů, tak je 
cítit znatelný tlak eU na snižování spotře-
by pesticidů. Dochází k zákazu používání 
některých pesticidů, které jsou více toxické 
pro člověka a životní prostředí. Čím dál více 
se omezuje prodej pesticidů pouze osobám, 
které jsou proškoleny a mají osvědčení pro 
nakládání s těmito látkami, aby se zamezilo 
neodborné manipulaci. „Na druhou stranu 
je ale jasné, že při neustálém růstu světo-
vé populace, globálním oteplování a pokle-
su stavu orné půdy, bude nutné jít cestou 
intenzifikace zemědělství, a tím i nutnosti 
používání pesticidů. Důležité je, aby se 
vždy používaly správně a tím se maximálně 
omezila veškerá rizika při jejich používání,“ 
dodal závěrem Trčálek.

už se totiž běžně používaly stolní počítače. 
To se ale ještě během té sezóny změnilo 
a my začali evidovat objednávky na počítači. 
Jistě že ne online, přímo v účetním systému. 
Bylo to v obyčejné excelové tabulce, ale i tak 
to byl pokrok. V té době nebyly běžné mobilní 
telefony a tak, když jsme ráno odjeli ze skladu 
se zbožím k zákazníkům, už jsme se s kole-
gy často celý den neviděli ani neslyšeli. Jen 
jsme si nechávali vzkazy na pevných linkách 
vrátnic podniků, které jsme měli ten den na-
vštívit: „Vrať se, je potřeba přeložit zboží tam 
a tam.“ To bylo nervů a zbytečně naježdě-
ných kilometrů! No, ty nervy asi zůstaly, ale 
těch zbytečných kilometrů určitě ubylo...

V roce 1999 jsme hospodařili ve čtyřech 
divizních skladech – v Uherském Brodě, ve 
Valašském Meziříčí, Bzenci a v příručním 
skládku v Lípě. Protože skládek v Lípě už 
v té době kapacitně, ani legislativně nevy-
hovoval, museli jsme hledat jiné skladovací 
prostory. Ty jsme našli u našeho obchod-
ního partnera ve Starém Městě, a po čase 
také v Kojetíně. Postupně však divize přešla 
do vlastních prostor a moderně vybudova-
ných chemických skladů. Právě jeden z nich 
stojí v Boršicích u Buchlovic, kde prostory 
odpovídají těm nejpřísnějším současným 
požadavkům a sklad je tak od roku 2009 
centrálním.

Jan Kořenek, ředitel divize Agrochemie.

Agrochemici mají své středisko  
i ve Valašském Meziříčí. 
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expedice krmiv v lípě se letos oblékne do nového hávu

Surovinu snadno vylepší 
nástřikové zařízení 
ibox online

LÍPA | Stále se zvyšující tlak ze strany kont-
rolních orgánů a legislativy evropské unie na 
hygienu krmiv a jejich zdravotní nezávadnost 
s ohledem na možnou kontaminaci krmiv 
přinutila divizi k modernizaci expedice. Sou-
časný stav je již nevyhovující a tak přistoupilo 
vedení divize ke zpracování projektu, který 

by danou problematiku vyřešil. Modernizaci 
expedice hotových krmných směsí spočívá 
v umístění bloku 12 podjezdných zásobníků 
v prostoru podél stávající výrobny krmných 
směsí.

„Modernizací samozřejmě reagujeme 
také na požadavky zákazníků na vyšší kvalitu 
dodávaných krmných směsí a zejména zvý-
šení kvality technologií dopravy a expedice 
s ohledem na jakost, nezávadnost a dohle-
datelnost výrobků,“ upřesnila ředitelka divize 
výroby krmných směsí Martina Nejedlá.

Nové zásobníky budou napojeny na 

LÍPA | Vlhké nebo naopak suché krmné smě-
si jsou problémem jak při samotné výrobě 
krmiv, respektive granulaci sypkých krmiv, 
tak na farmách živočišné výroby. „V případě, 
že vstupní surovina neodpovídá z hlediska 
vlhkosti stanoveným požadavkům na krmné 
komponenty, jsme nuceni tuto surovinu pod-
robit úpravě čištěním a sušením, popřípadě 
naopak zvýšením vlhkostí ve finální krmné 
směsi,“ říká Martin Coufalík, který je vedou-
cím střediska v Lípě a sám si v této divizi pro-
šel celou škálou činností, od příjmu surovin 
až po vlastní dávkování a granulaci.

Proto se vedení divize na základě dopo-
ručení, výzkumu a praktické ukázky zařízení, 

stávající výrobní linku a původní dopravní 
cesty k nevyhovujícím zásobníkům budou 
odstraněny. Blok zásobníků bude uložen na 
společném rámu. Základní nosnou konstruk-
ci vytvoří nosné sloupy, které budou založe-
ny na soustavě pilot. Stěny zásobníků budou 
zhotoveny z hladkých ocelových plechů. 

Konstrukce bude umožňovat průjezd pro 
jedno auto v podélné ose zásobníků. „Blok 
zásobníků bude mít nadzásobníkovou část, 
ve které budou umístěno technologické zaří-
zení pro bezezbytkové plnění zásobníků. Tím 
nemůže docházet ke kontaminaci krmiv ne-
žádoucími látkami,“ vysvětlila Martina Nejed-
lá s tím, že v prostoru nad zásobníky a pod 
zásobníky budou vytvořeny jednoduché ob-
služné podesty.

Celý blok bude navazovat na budovu 
výrobny spojující lávkou, na které budou 
umístěny dopravníky přepravující granule 

které bylo představeno na výrobně krmných 
směsí v Belgii, rozhodlo zainvestovat do sys-
tému IBOX online.

Díky němu se zvýší kvalita finálního vý-
robku a sníží energetická náročnost výroby. 
„Vlhkost krmné směsi ovlivňuje technické 
parametry granulí na výrobně a to odrol, ne-
bo-li trvanlivost granulí, ale také výkon průto-
ku granulačního lisu. Zmenšením odrolu se 
zároveň sníží prašnost a ztráta sušiny a živin 
v podobě prachu. Navíc optimálně vlhčená 
směs před granulací se snáze, s menší spo-
třebou páry, napaří na optimální teplotu, ná-
sledně snáze prochází matricí granulačního 
lisu a navíc optimálně vlhčená a napařená 

100
CO MOŽNÁ NEVÍTE:
Naskladňování nových expedičních zásobníků je řešeno bezezbytkovými redlery 
o výkonu 100 m3/hod. Výpady ze všech 12 expedičních zásobníků budou opatřeny 
hradítky s elektropneumatickým ovládáním a snímáním poloh hradítka.

► krÁtCe
obilNiNy a kukuŘiCe  
ZÍSkaly Na kvalitĚ

LÍPA | Zaměstnanci střediska v Lípě v loň-
ském roce významně zapracovali na zvý-
šení kvality základních komponent krmných 
směsí, a to obilnin a kukuřice. Kvalita těchto 
krmných komponent totiž zásadním způ-
sobem ovlivňuje výslednou kvalitu a cenu 
vyrobených krmných směsí. Díky možnosti 
sledování kvalitativních znaků používaných 
obilnin už při naskladnění v interních labora-
tořích naší společnosti, jsme schopni rozlišit 
kvalitu dle požadavků na výrobu.

PrŮmĚrNÁ výroba Se DrŽÍ 
Na NeCelýCH 9 000 tuN

LÍPA, VYŠKOV | Před dvěma lety učinil 
LUKROM zásadní rozhodnutí a rozdě-
lil specializace výroby krmných směsí 
na střediscích v Lípě a Vyškově. Výro-
ba krmných směsí v Lípě se od té doby 
specializuje na výrobu krmných smě-
sí pro drůběž a část divize ve Vyškově 
na výrobu krmných směsí pro prasata, 
skot a medikace. Ve výrobnách krmných 
směsí v současnosti pracuje 42 lidí. Od 
roku 2014 se podařilo na těchto provo-
zech udržet průměrnou výrobu na nece-
lých 9 000 tunách krmných směsí mě-
síčně, z toho necelé tř i čtvr tiny výroby 
je vyprodukováno v Lípě, kde je zaměst-
náno 30 lidí.

krmNé SmĚSi majÍ  
PevNé reCePtury

LÍPA | Navažování krmných surovin je 
zaj išťováno prostřednictvím pěti vah 
s váživostí od 0,01 do 2 000 kilogramů, 
s přesností od 0,01 kilogramu. Vyráběná 
krmiva je poté možné i energeticky obo-
hatit pomocí nástřiku rostlinného tuku 
do směsi nebo po tvarování nástřikem 
na granule. Mohou se použít také nástři-
ky tekutých enzymů, okyselovadla, pří-
padně protisalmonelózní a protiplísňové 
přípravky. Dílčí komponenty jsou dávko-
vány podle předem stanovených recep-
tur pro jednotlivé druhy a také kategorie 
hospodářských zvířat. Na přání zákaz-
níků dokáže divize operativně reagovat 
a upravit surovinové složení i strukturu 
krmných směsí.

znamená i optimální želatinaci škrobu (jinak 
nepřístupné živiny uvolněné pro enzymy při 
trávení),“ popsal systém vedoucí střediska 
s tím, že v takto nastaveném procesu ná-
sledně rychleji dojde k hydrataci vázaných 
živin při trávicím procesu a živiny jsou snáze 
dostupné pro aktivitu enzymů a vstřebávání 
střevní stěnou.

Roztok, který se bude aplikovat do krm-
ných směsí, obsahuje organické kyseliny 
a snižuje aktivitu vody v hotové krmné smě-
si, a tím brání rozvoji patogenů, a tedy tlaku 
patogenů na zvířata. Divize výroby krmných 
směsí proto neočekává negativní vliv takto 
upravené krmné směsi na její konverzi.

a sypkou směs ze stávající výrobny krmných 
směsí. Podjezdné zásobníky budou z vnějš-
ku v celé šíři opláštěny, včetně spojovací láv-
ky, pouze s výjimkou průjezdového profilu. 

Od modernizace si vedení společnosti 
slibuje také snížení prašnosti při nakládce 
nákladních automobilů. Předkládané řešení 

totiž umožňuje plnit sypké i granulované krm-
né směsi do 12 zásobníků o objemu 50 m3.

Na horní podlaze nových zásobníků bu-
dou do každého z nich umístěny tkaninové 
filtry, vstupní otvory a snímače horní hladiny. 
Pro snížení zbytků směsí po vyprázdnění zá-
sobníků, a z toho vyplývající možnosti kon-
taminace směsí, budou na všechny výsypky 
instalovány elektropneumatická kladiva. Na-
pojení nových plnících cest je na úrovni 5. pa-
tra výrobny krmných směsí.

Martina Nejedlá, ředitelka divize  
Krmných směsí.

Martin Coufalík při obsluze ibox online.
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Živočišná výroba je postavena na výkrmu brojlerů

lubomír Zdráhal: „Praxe z minulosti nestačí, 
jdeme neustále cestou genetického pokroku...“

LÍPA | Jednou z prvních divizí ve společnosti 
LUKROM pro jeho založení byla divize živo-
čišné výroby. Tehdy se začínalo především 
výkrmem brojlerů v pronajatých halách s pů-
dou a okrajově se vykrmovala prasata. Dnes 
už se z původních farem pro brojlery téměř 
žádné neprovozují a postupně se pronajíma-
ly farmy s větší kapacitou kuřat. Divize dbát 
hlavně na zvýšení produktivity práce a efek-
tivity výkrmu. Postupně se počet farem zvýšil 
v roce 2015 na 15 farem.

Středisko výkrmu brojlerů se v letošním 
roce postupně převádí na samostatnou spo-
lečnost LUKROM farm, s. r. o., a zaměstnává 
společně se skupinou opravářů, řidičů a čis-
tící skupiny 26 stálých zaměstnanců a další 
externí pracovníky na vyskladňování a na-
skladňování stájí. Jelikož se pracuje se zvířa-
ty, je práce ošetřovatelů a ostatních pracov-
níků velmi náročná na plnění požadavků pro 
výkrm brojlerů.

„Neustálé šlechtění genetiky brojlerů 
vyžaduje stále větší nároky na snížení doby 
výkrmu a zvýšení porážkové hmotnosti. Jest-
liže v roce 1991 potřebovalo kuře k dosaže-
ní hmotnosti 2 kg 40 dnů, dnes je to pouze 
35 dnů a trend je ještě tuto dobu snižovat. 
To všechno vyžaduje zvýšené nároky na 

LÍPA  |  Živoč išná výroba společnost i 
LUKROM se zaměřuje také na chov prasat. 
Rozvoj tohoto střediska nastal v roce 1998, 
kdy si společnost pronajala farmu Halenko-
vice Bábolná s kapacitou 650 prasnic. Pro-
dukce na farmách se různě měnila, podle 
zdravotního stavu zvířat i podle kvality stájí. 
Současná situace v chovu prasat v České 
republice je ale už delší dobu špatná. Od 
podzimu 2014 došlo k výraznému propa-
du výkupních cen a tento trend setrvává 
dodnes. Přesto se snaží LUKROM všem 
těmto negativním dopadům čelit a vedení 
společnosti je odhodlané se tomuto vývoji 
postavit. O dosavadním vývoji i budoucnosti 
jsme hovořili s ředitelem divize Lubomírem 
Zdráhalem.

můžete zavzpomínat, jak se vyvíjela pro-
dukce na farmách?

Po solidních výsledcích došlo v roce 
2002 ke zhoršení zdravotního stavu na far-
mě v Halenkovicích v Bábolné, proto se tam 
provedlo ozdravení chovu a rekonstrukce 

kvalitní ventilaci a složení krmných směsí,“ 
zdůraznil Lubomír Zdráhal, ředitel divize živo-
čišné výroby. Zároveň také dodal, že i z těch-
to důvodů dochází na halách k výměně vět-
ších a výkonnějších ventilátorů, přidávají se 
a mění nasávací klapky, krmítka a napáječky.

Většina farem společnosti LUKROM síd-
lí ve starých, energeticky náročných a ne 
vždy vyhovujících budovách. Proto se vedení 
společnosti rozhodlo k výstavbě nových mo-
derních stájí, které nahradí nejhorší provozy 
a budou splňovat podmínky k úspěšnému 
chovu. „Tím pádem dojde k výraznému sní-
žení provozních nákladů a zlepšení welfare 
(pohody) zvířat,“ doplnil Lubomír Zdráhal 
s tím, že veškeré činnosti související s pro-
vozem jsou až na malé výjimky zajišťovány 
vlastními silami, což obnáší nepřetržitý pohyb 
lidí na všech úsecích.

Mezi nejdůležitější aktivity divize patří do-
dávka jednodenních kuřat. Dlouhá léta živo-
čišná výroba spolupracuje s líhněmi MACH 
drůbež a. s., BeST spol. s r. o. a Xavergen 
a. s. Kvalita jednodenních kuřat velmi výrazně 
ovlivňuje úspěch každého turnusu. Úspěš-
nost výkrmu se posuzuje podle evropského 
faktoru efektivnosti produkce (eeF), vývoj 
výsledků od roku 2010 je uveden v tabulce.

farmy. Kapacita byla zvýšena na 900 pras-
nic. V roce 2004 došlo k novému naskladně-
ní genetikou FH a od té doby farma v Bábol-
né funguje celkem úspěšné do dnes. V roce 
2006 byla z dotačního titulu rekonstruována 
farma ve Svatobořicích Mistříně s kapacitou 
300 prasnic. Pro počet selat z těchto farem 
bylo nutné zajistit vyhovující kapacity ve vý-
krmu. V letech 2014 – 2015 se už provozova-
ly pouze chovy s vhodnými podmínkami pro 
výkrm.

jaká je současná situace chovu?
V letošním roce došlo k reorganizaci na 

střediscích chovu prasat. Byly zavřeny farmy 
– výkrm Lhotka nad Bečvou, Bohdalice a far-
ma reprodukce Svatobořice-Mistřín. Tady se 
však počítá s repopulací chovu. Momentálně 
funguje farma Halenkovice Bábolná – repro-
dukce a výkrmy Spytihněv – Halenkovice 
a Horní Tošanovice.

moderní technologie vstupují do všech di-
vizí. je tomu tak i u živočišné výroby?

587
Kapacita výkrmu brojlerů byla v loňském roce 
587 000 kusů. V letošním roce se kapacita částečně sníží 
opuštěním farem, které nesplňovaly ekonomické nebo 
chovatelské nároky. Proto dochází k výstavbě 2 moderních 
hal pro výkrm brojlerů v areálu společnosti TOZOS 
v Horních Tošanovicích s kapacitou 60 000 kusů.

Stejně jako u brojlerů se neustále vy-
víjí genetika i u prasat. To co stačilo před 
15 – 20 lety, dnes je nemyslitelné, ať už se 
jedná o ustájení nebo výživu. Proto jdeme 
neustále cestou genetického pokroku a po-
užíváme v reprodukci inseminační dávky od 
kanců z chovů ve Francii. Jedná se o gene-
tiku HYPOR, která nahradila původní Fran-
ce Hybrides.

Snaží se při chovu prasat nějak pomáhat 
i stát?

S ohledem na celorepublikovou situ-
aci dochází téměř u všech producentů ke 
snižování nákladů, omezení stavu prasnic 
a reorganizaci zaměstnanců. Je to jediná 
cesta, jak chovy prasat v České republice 
zachránit. Na podporu chovů prasat se rea-
lizují dotační tituly vyhlášené Ministerstvem 
zemědělství, které konečně usoudilo, že 
klesající stavy prasnic v ČR jsou alarmující. 
Do budoucna nezbývá než věřit, že se situa-
ce v chovu prasat zlepší a že na toto tradiční 
odvětví nebudeme časem jen vzpomínat.

ÚSPĚŠNoSt výkrmŮ a výSleDky NaŠiCH Farem:

Farmy S výkrmem brojlerŮ a jejiCH DaNÁ kaPaCita:

Roční souhrn Délka výkrmu – dny Průměrná hmotnost Konverze Úhyn v procentech EEF

Rok 2010 37,78 1,99 1,89 5,54 253,91

Rok 2011 36,52 1,94 1,89 6,05 257,57

Rok 2012 34,97 1,92 1,86 5,24 272,77

Rok 2013 34,55 1,89 1,79 4,2 285,15

Rok 2014 34,98 1,96 1,77 4,29 294,22

Rok 2015 35,32 1,97 1,81 4,71 285,35

Králov 76 000 ks

Kelníky 38 000 ks

Zubří 32 000 ks

Poteč 28 000 ks

Štítná 24 000 ks

Návojná 21 000 ks

Bukovec 25 000 ks

Kyselovice 22 000 ks

Lechotice 28 000 ks

Pánov 90 000 ks

Šaratice 41 000 ks

Zbýšov 34 000 ks

Raková 58 000 ks

Luboš Zdráhal, ředitel divize  
Živočišné výroby. 
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Začínali ve dvou, nyní má středisko přes stovku odborníků
V roce 1996 jsme začali zastupovat dal-

ší významnou značku HORSCH, která se 
postupem času stala uznávanou značkou 
v České republice. V této době také vzni-
ká LUKROM a. s., a to osamostatněním se 
strojařů. Po těchto událostech se společnost 
zaměřila také na výrobu dojíren, kdy v roce 
2004 odkoupila firmu Mosepbulin.

Postupně celá divize přešla na středis-
kový systém, a strojaři se stali jednou z di-
vizí společnosti LUKROM spol. s r. o. Stře-
diska se tak nachází ve Valašském Meziříčí, 

Kroměříži, Třebčíně u Olomouce, Šenově 
u Nového Jičína, Svitavách a v Bánově. 
„Poslední zmíněné středisko bylo mimo jiné 
také hlavním střediskem pro krmné vozy, 
vaky a fólie a projekt JCB, nyní se středis-
ko rekonstruuje a rozrůstá. Je zde hlavní 
základna zahraničního obchodu a veškerá 
komunikace se zahraničím jde právě z to-
hoto střediska,“ uvedl Karel Čadek s tím, 
že společnost se nyní zaměřuje především 
na modernizaci a rekonstrukci středisek 
a zvětšování kapacit.

ze zahraničí. LUKROM tak získal první za-
stoupení značky pro Českou i Slovenskou 
republiku. „Počátky zahraničního obchodu 
byly pro mě velkou zkušeností, se stroji jsem 
neměl mnoho zkušeností a první cesty do 
Itálie byly velmi zajímavé. Vzpomínám si, že 
první rok byly tržby 4,5 milionu korun a neby-
lo vůbec jednoduché tohoto čísla dosáhnout, 
jelikož v té době to znamenalo prodej třeba 
30 strojů,“ uvedl Karel Čadek. Zdůraznil, že 
v té době neměla firma žádný tým prodejců, 
postupně se tak budovala síť dealerů, zajiš-

ťoval se servis a všechny záležitosti kolem.
S tím také souvisel příjem nových lidí 

a servisních techniků. Přechodem šesti dal-
ších zaměstnanců z bývalé strojní a trakto-
rové stanice v Kroměříži vzniklo samostatné 
kroměřížské středisko, které se stalo zá-
kladnou strojařů. Tento revoluční počin také 
odstartoval posezonní opravy, které se staly 
součástí servisní části společnosti. Postup-
ným rozvojem se také koupila bývalá kombaj-
nová hala a vzniklo zde středisko, pod které 
v dnešní době spadá téměř 30 pracovníků. 

KROMĚŘÍŽ | První počátky a zakládání stře-
disek prodeje strojů pro zemědělství sahají 
až do roku 1992. Tehdy se LUKROM zaměřil 
na prodej senážních lisů, postupně pak sor-
timent rozšířil o značku Deutz-Farh a začal 
také prodej traktorů a kombajnů. Zeměděl-
skou techniku tedy prodával současný ředitel 
společnosti LUKROM plus Karel Čadek a je-
den servisní technik.

„Dodnes vzpomínám na doby, kdy jsem 
si musel od majitele půjčit auto, abych mohl 
jet servisovat lis,“ říká s úsměvem Karel Ča-
dek s tím, že o dva roky později začal prodej 
velmi známé techniky značky JOHN Dee-
Re, a tím odstartovala spolupráce s firmou 
STROM PRAHA. V roce 1994 začal také 
prodej krmných vozů LUCLAR, což zname-
nalo pro LUKROM počátky dovozu techniky 

20
V současnosti máme téměř 20 prodejců a zastoupení po celé 
Moravě. Nyní vzniká také nové středisko ve Svitavách, 
tím také narůstá počet lidí, a strojaři jsou v roce 2016 
již v neuvěřitelném počtu kolem 135 zaměstnanců.

Z česnekárny je moderní showroom mobilní 
pneuservis 
umožňuje 
opravy přímo 
u zákazníka

BÁNOV | Rostoucí nároky zákazníků na 
servisní a skladové zázemí přimělo vedení 
LUKROMU k velké rekonstrukci a zvětšení 
střediska v Bánově, kde ve společném areálu 
sídlí podniky ZeAS Bánov a. s. a LUKROM 
plus s. r. o.

„Rekonstrukce byla velmi náročná, ale 
výsledek splnil účel a vznikli zde nové skla-
dové prostory, kde jsou uloženy náhradní 
díly pro všechny značky nabízené naší spo-
lečností. Navíc se počet servisních techniků 
zvýšil ze dvou, na prozatím stávajících osm, 
což nám pomohlo a snížilo dojezdovou vzdá-
lenost k zákazníkům, pro které byly ostatní 
střediska hodně vzdálené,“ pochvaluje si ve-
doucí střediska Petr Kachník.

Kompletní rekonstrukce započala novou 
střechou a izolací. Poté se dala výpověď ná-
jemníkům a do místa celní správy byl přesunut 
sklad vaků a folií. Následovaly opravy dílen, 
v nichž vzniklo i zázemí pro servisní techniky, 

KROMĚŘÍŽ | Více než deset let provozuje 
LUKROM pneuservis. Zázemí má v opra-
vené budově, která je součástí střediska 
servisních služeb a obchodu se země-
dělskou technikou v Kroměříži. Velkým 
benefitem je služba mobilní pneuservis 
pro nákladní, zemědělské a eM pneuma-
tiky, která je jednou z prvních technologií 
v Česku poskytovanou přímo u zákazníka. 
Specifikem pneuservisu je také průjezdné 
stání pro nákladní automobily, autobusy, 
zemědělské a průmyslové stroje v délce 
24 metrů.

Kromě mobilního pneuservisu si zde 
mohou zákazníci objednat i nové osobní, 
nákladní, průmyslové a zemědělské pne-
umatiky dodávané od světových výrobců 
nebo protektory. Dále je v nabídce autopří-
slušenství, jako jsou oleje a maziva, auto-
baterie, disky nebo vše spojené s údržbou 
klimatizace.

kancelář pro vedoucího servisu, nová zaseda-
cí místnost a olejárka. Po této velké změně 
následovala druhá etapa zahrnující vytvoření 
nového showroomu, kanceláří pro skladníky 
a účetní, vstup do skladu a kompletní rekon-
strukce skladu, včetně vybavení moderními 
technologiemi (čtečky čárových kódů).

Dalším velkým milníkem bylo zbourá-
ní dvou starých a nepoužívaných budov 
v areálu, díky nimž vznikl prostor pro vý-
stavní plochu skladových strojů, osvětlení, 
zabezpečení areálu a také zatravnění vol-
ných ploch. „Po náročných letech a změ-
nách nyní mohu říct, že jsme plně fungující 
středisko. Nyní plánujeme nové příjezdové 

cesty, parkoviště a také úpravu venkovního 
prostředí a ve správný čas to zakončíme 
fasádou,“ dodal vedoucí střediska s tím, 
že plánů je hodně, včetně rekonstrukce ad-
ministrativní budovy a případného vzniku 
školicího střediska. „Všichni tento rozvoj 
prožíváme a jsme rádi, že vedení společ-

nosti podporuje rozvoj tohoto střediska, 
a tím i rozvoj jeho pracovníků,“ uzavřel Petr 
Kachník.

Počátky servisního střediska Bánov sa-
hají do roku 1995, kdy se vedení do vzni-
ku zahraničního obchodu rozhodlo zde 
založit středisko importu v budově bývalé 
česnekárny.

21
Středisko Bánov je provozem, v němž působí osm servisních 
techniků a jejich vedoucí, tři skladníci, účetní, dva obchodní 
zástupci a šest pracovníků zahraničního obchodu.
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54
LUKROM milk v loňském roce utržila 54 milionů korun.  
„Věřím, že v podobných číslech se ocitneme i v tomto roce,“  
doufá ředitel LUKROM milku Vladimír Pištínek.

61

Co moŽNÁ NevÍte:
Mechanizace živočišné výroby zaměstnává 61 zaměstnanců, z nichž 
je 7 obchodních zástupců, kteří působí na území Moravy, Východních 
Čech a Vysočiny. Toto odvětví společnosti LUKROM funguje na třech 
střediscích. Hlavní administrativní budova se nachází na středisku 
v Kroměříži, kde najdete jak obchodní tak ekonomické oddělení, 
projekce, technologové, rozpočtáři a probíhá zde také příprava 
zakázek. Nedílnou součástí tohoto střediska je kovovýroba.

rekonstrukce areálů a další 
velké plány. mechanizace 
živočišné výroby roste

v letošním roce je na  
co se těšit, slibuje šéf  
lukrom milku

KROMĚŘÍŽ | Mechanizace živočišné výro-
by (MŽV) se zaměřuje především na skot. 
Stěžejní pro tento projekt je i vlastní výroba 
ocelových konstrukcí a hal, podjezdných zá-
sobníků, kypřičů, dojíren, veškerých techno-
logických součástí stájí včetně napáječek, 
shrnovacích lopat, drbadel, vrat, větracích 
štěrbin a bočních ventilačních systémů.

MŽV se může pyšnit zastoupením velmi 
kvalitních značek, jako jsou Mueller, která se 
soustřeďuje na chladící tanky, Bauer zamě-
řující se na čerpadla, míchadla a separátory, 
Agricow a jejich latexové matrace, gumové 
rohože a kyvná drbadla a Newfarms, která 
vyrábí rohože do postýlek, blistry a snookery.

Toto středisko v rámci skupiny LUKROM 
má také na starosti obchodní zastoupení sa-
mochodných krmných vozů RMH a nově od 
roku 2015 i kovových a plastových cisteren 
Bauer.

„V loňském roce jsme dosáhli tržeb 170 
milionů korun, takže spokojenost je na mís-
tě. Rozhodně k tomu nemalou částí přispěly 
skvělé podmínky, ve kterých se zemědělství 
loni ocitlo, a také dotační tituly, které nám do-
pomohly k tomuto skvělému výsledku,“ svě-
řil se ředitel Mechanizace živočišné výroby 
Vladimír Pištínek, který má i pro letošní rok 
vysoké plány. „Investice by měly připadnout, 
mimo jiné, i do rekonstrukce areálu kovovýro-
by, zateplení střešního pláště skladu, včetně 
budování nových kanceláří pro sklad a servis 
na středisku Hulín,“ prozradil. 

Centrálním skladem mechanizace živo-
čišné výroby je středisko v Hulíně, kde půso-
bí servisní a montážní oddělení. Nejnovější 
středisko pak můžete najít ve Svitavách, 
kde v tuto chvíli působí již 12 zaměstnan-
ců. Patří mezi ně obchodníci, montážníci, 
servisní technici a také část ekonomického 
úseku. „Když se vrhneme do plánování, prá-
vě na tomto středisku plánujeme větší změ-
ny. Máme zde vizi zřízení vlastních prostor 
a opravárenských dílen. Věřím, že tato vize 
se postupně naplní,“ uzavírá vedoucí mecha-
nizace živočišné výroby.

KROMĚŘÍŽ | Je jediným úspěšným pokračo-
vatelem ve výrobě české dojící techniky a cíl 
je jasný: zachování výroby českého dojení 
a jeho dalšího rozvoje. Společnost LUKROM 
milk, s. r. o. v současné době zaměstnává 
23 pracovníků a své sídlo má v Pelhřimově. 
Celé středisko se zaměřuje na výrobu dojí-
ren a dojících technologií pod obchodním 
názvem Agromilk. Zde se také nachází úsek 

vývoje, vlastní výroba a centrální sklad pro 
Českou a Slovenskou republiku.

„Hlavní obchodní zastoupení a spoluprá-
ci vytváříme s Izraelskou společností Afimilk, 
která se zabývá výrobou technologických 
celků dojíren a softwarových zařízení, dále 

MILKrite, což je anglická společnost zabýva-
jící se výrobou strukových návleček a hadic,“ 
přiblížil šéf LUKROM milku Vladimír Pištínek. 

V loňském roce společnost utržila 54 mili-
onů korun. „S tímto výsledkem jsem spokoje-
ný a věřím, že v podobných číslech se ocitne-
me v tomto roce,“ dodává Pištínek. 

V současné době se LUKROM milk sou-
středí na modifikaci stání, technologických 

celků rybinových a paralelních dojíren. No-
vinkou v tomto odvětví je i software řízení 
stáda AFIFARM verze 5, který nedávno 
prezentovala společnost Afimilk. „Co se 
týká novinek, je rozhodně na co se těšit,“ 
uzavřel šéf LUKROM milku.

►  lukrom 
v obraZe 

I traktor může být krásným svatebním vo-
zem! O tom se přesvědčili novomanželé Krá-
lovi z Oder, kteří si pro svoji první společnou 
novomanželskou jízdu vybrali stroj značky 
Fastrac JCB 8310.

Prvním zákazníkem nového samojízdné-
ho postřikovače Leeb PT 330 s vysokou pra-
covní rychlostí do vysokých plodin se stala 
společnost Agrochemy Studenec.

Vladimír Pištínek, ředitel společnosti LUKROM milk.
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Původní podobu bělokarpatských luk 
zajišťuje pastva
BÁNOV | V Chráněné krajinné oblasti Bílé 
Karpaty, nedaleko vstavačových a orchidejo-
vých luk, v místě výskytu užovky stromové, 
mloka a čolka, pod vrcholem 911 metrů vy-
sokého Velkého Lopeníku, hospodaří společ-
nost ZeAS Bánov, a. s. Hospodaření na 1 100 
hektarech půdy je ekologické. Nejčastěji na 
polích rostou obilniny a bílkovinné plodiny, 
vše pro zajištění krmiva pro chované krávy. 
Převážná část zemědělské půdy, 84 procent, 
jsou trvalé travní porosty, které spásá doby-
tek nebo je zemědělci sečou.

Na farmách v Bánově, Suché Lozi a Bys-
třici pod Lopeníkem chováme krávy bez tržní 
produkce mléka. Pastva těchto krav je na ně-
kterých místech jediným možným způsobem 

obhospodařování krajiny. A to z důvodu vel-
ké sklonitosti pozemků či nepřístupnosti po-
zemků pro velkou techniku. „Krávy do Bílých 
Karpat patří a jsou neodmyslitelným prvkem 
místní krajiny. Pastva je to hlavní, co zajišťu-
je trvalou udržitelnost bělokarpatských luk. 
Louky paseme od konce dubna až do listopa-
du,“ sdělila za společnost Jana Vykoukalová.

Telata nabírají na hmotnosti obrovskou 
rychlostí. První býčci jsou prodáni na kon-
ci května, a to ve váze kolem 225 kg, zbý-
vající odcházejí do konce srpna. Jalovičky 
zůstávají pro vlastní obrat stáda. „A proto-
že v posledních letech roste zájem spotře-
bitelů o maso vykrmených jalovic, tak část 
jalovic vykrmujeme do stáří 24 – 26 měsíců 

a hmotnosti cca 600 kg, a pak se takové 
maso vyznačuje vyšším obsahem vnitrosva-
lového tuku, tzv. mramorováním,“ zpřesni-
la Jana Vykoukalová.

V počátcích měl podnik v chovu býky pů-
vodního italského plemene piemontese. Po-
stupně ale narostl zájem o křížence plemene 
charolais a masný simentál, u nichž chovate-
lé také zůstali. V roce 2013 ZeAS Bánov na-
koupil 15ti hlavé stádo simentálských jalovic, 
které jsou zapsány v plemenné knize. Naro-
zení býčci jsou předurčeni k tomu, že v do-
spělosti se z nich stanou plemenní býci pro 
přirozenou plemenitbu. Cesta k tomuto úspě-
chu je dlouhá a býk musí splňovat hmotnostní 
a jiná kritéria v jednotlivých fázích věku. Loni 

na jaře byl jeden z nich vyhodnocen jako nej-
výše bonitovaný simentálský býk v prvním 
testu. V roce 2016 máme na odchovně již 
8 býků v prvním a druhém testu.

ZAJÍMAVOSTI Z CHOVU:
Telení krav je sezonní, telata 
se rodí od prosince do března 
a zůstávají u matky od narození. 
Na jaře odcházejí na pastvu, jejich 
přírůstky přesahují 1 kg na kus a den, 
a to díky vysoké mléčnosti matek 
a díky příkrmu jarní bohatou pastvou.

Stupavská farma  
hospodaří na loukách 
ekologicky
STUPAVA | ekologická farma Stupava patří 
mezi menší podniky v celé skupině prvový-
rob firmy LUKROM. Firma obhospodařuje 
630 hektarů trvalých travních porostů, které 
jsou však roztroušeny do okrajových částí 
katastrů deseti obcí přiléhajících k pahor-
katině Chřiby. Farma hospodaří na loukách 
a pastvinách ekologicky. Na převážné části 
těchto pozemků se vyrábí seno pro zimní 
ustájení skotu, další jsou určeny k letní pas-
tvě skotu.

Farma dlouhodobě dosahuje velmi dob-
rých výsledků v chovu krav bez tržní produkce 
mléka. Nosným plemenem chovaného skotu je 
Charolais s příměsí krve plemene Siemental.

Podnik Agrovit | KRATINA, a. s. vznikl 
10. srpna roku 2016 spojením dvou společ-
ností, a to Kratina, a. s. a Agrovit, a. s. Společ-
nost nyní zaměstnává více jak 20 pracovníků 
a působí na dvou provozovnách.

První se nachází v Dolních Bojanovicích 
a je nejjižněji položenou farmou ze skupi-
ny prvovýrob. „Tato provozovna hospodaří 
na 876 hektarech intenzivně obdělávaných 
zemědělských pozemků ležících v katastru 
této obce s význačnou vinařskou, ovocnář-
skou a zelinářskou tradicí,“ prozradila člen-
ka představenstva Jarmila Mendlová, s tím, 
že farma pěstuje především zemědělské 
komodity – pšenici ozimou, řepku ozimou 

Na farmě pracují celoročně tři zaměst-
nanci, přes sezónu jich je o dva více. Část 
sezónních prací je zabezpečována službami.

a kukuřici. „Limitujícím faktorem této intenziv-
ně se vyvíjející a stabilní provozovny je lokál-
ní umístění a hospodaření v nejteplejší a také 
nejsušší části ČR, kdy bohužel přetrvávající 
sucho v posledních letech, umí zkorigovat 
jinak velmi slušné výsledky rostlinné výro-
by,“ doplnila. Druhá provozovna společnosti  
Agrovit – KRATINA, a. s. sídlí ve Svatoboři-
cích Mistřín, kde taktéž probíhaly v posled-
ních letech velké změny. Výrazná restruktu-
ralizace a významná majetková transformace 
byl velmi náročný a nákladný proces, který 
přinesl vyšší svobodu podnikání. V součas-
nosti tato provozovna produkuje obiloviny, 
olejniny a kukuřici.

8
Celkové tržby farmy 
se pohybují okolo 
8 milionů korun.

agrovit s kratiNou 
se spojil. Fúze přináší vyšší 
svobodu podnikání
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agroječmínek  
je hlavním  
producentem  
mléka

lukrom plus je největším podnikem 
prvovýroby

KROMĚŘÍŽ | Největším specialistou na chov 
mléčného skotu v rámci holdingu LUKROM 
je v současnosti společnost Agroječmínek, 
která hospodaří a zaměstnává pět desítek 
lidí na Kroměřížsku. Roční produkce se blíží 
hodnotě 12 milionů litrů mléka.

Největší část podniku se nachází v Chro-
pyni, kde sídlí střediska rostlinné i živočišné 
výroby. Součástí střediska živočišné výroby 
je stáj pro dojnice o rozměrech 126 × 120 
metrů. Původní ustájovací kapacita byla pro-
jektována k ustájení více než 2 000 ks krav 
a 450 ks telat. „V současné době chová-
me 1 120 ks dojnic holštýnského plemene, 
200 ks telat, 200 ks mladého skotu, 350 ks 
chovných jalovic a 150 ks vysokobřezích ja-
lovic. Celkem tedy přes 2 000 ks skotu,“ řekl 
jednatel společnosti Petr Nevařil. Jedná se 
o volnou boxovou stáj s průjezdnými krmný-
mi stoly. V sekcích pro dojnice je vyměněné 
stájové hrazení, v boxových ložích mají krá-
vy komfortní latexové matrace, podlahy ve 
stájích jsou roštové. K napájení slouží skotu 
nerezové napájecí žlaby, které jsou v zimě 
vyhřívané. Nechybí zde ani ventilátory.

Dojení probíhá v paralelní dojírně z pro-
dukce firmy LUKROM milk, s. r. o. Pelhřimov, 
vybavené elektronikou a softwarem od izra-
elského výrobce firmy S.A.e. Afikim. 

LÍPA | Společnost LUKROM plus s. r. o. byla 
založena v roce 1997 jako první zeměděl-
ská společnost skupiny LUKROM. Během 
své historie firma pohltila i další společnosti 
a nyní vlastní již 625 hektarů půdy a zbývající 
půdu pronajímá od jiných vlastníků. V sou-
časné době hospodaří na 6 735 ha země-
dělské půdy. Na polích a v sadech provozuje 
firma pouze rostlinnou výrobu. Letos na půdě 
roste zejména řepka ozimá a ječmen ozimý. 
Velké zpestření rozsáhlé polní výrobě přiná-
šejí sady v Buchlovicích, kde se pěstují višně, 
hrušně a jabloně.

„Všechny práce na takto rozsáhlé rost-
linné výrobě velmi dobře zvládáme díky 
66 zaměstnancům a více než 50 sezónním 
brigádníkům, nasazovaných především při 
sklizni jablek, a také pomocí rozsáhlého 
a kvalitního strojového parku,“ řekl Karel Ča-
dek s tím, že vozový park čítá 38 traktorů, 
7 sklízecích mlátiček, 7 manipulátorů, 6 se-
cích strojů a stejný počet postřikovačů. Do 
obnovy strojového parku ročně investuje fir-
ma 15 až 25 miliónů korun.

Rozsáhlé živočišné výrobě odpovídá 
i struktura rostlinné výroby, respektive pěs-
tované plodiny. Hlavní plodinou je kukuřice. 
K produkci senáže se pěstuje vojtěška a na 
zbytku plochy je trvalý travní porost. Část 
sklizené píce se suší na seno. Dále se pěs-
tuje i sója, jejíž produkce se celá spotřebuje 
ke krmení dojnic. Poslední pěstovanou plo-
dinou je pšenice, část její produkce je urče-
na ke krmení.

HiStorie HoSPoDaŘeNÍ:

1997
Pronájem půdy od ZD 
Šelešovice střediskem 
Jarohněvice

1998
Pronájem půdy od ZDV 
Halenkovice střediskem 
Halenkovice

2000 Středisko Tlumačov 
(AGROTONZ Tlumačov)

2001
Středisko Hustopeče nad 
Bečvou (AG MILK Hustopeče 
nad Bečvou)

2002 Středisko Suchá Loz 
(ZeAS Bánov)

2005
Středisko Boršice (LUKROM 
koupil konkurzní podstatu 
AGROSOV9N Boršice)

2012 Středisko Staré Město 
(DOLINA Staré Město)

2013 Středisko Spytihněv 
(GRANUM Spytihněv) 

2014 Středisko Buchlovice  
– sady (A.S.B. FRUKT)

letoŠNÍ PĚStebNÍ PlÁN:

ha orné půdy

Řepka ozimá 1 671

Ječmen ozimý 542

Pšenice ozimá 3 370

Sladovnický ječmen 331

Kukuřice 633

Hrách 67

Oves 27

Tykev 12

Ostatní plodiny 3

CELKEM 6 656

11

Výsledkem snažení 
chovatelů je cca 11 tisíc 
litrů mléka za normovanou 
laktaci na jednu dojnici. 
Denně je tak do mlékárny 
OLMA a. s. v Olomouci 
dodáváno více než 
30 tisíc litrů mléka.

► krÁtCe
DÍky NeuStÁlým iNovaCÍm 
Se ZlePŠuje kvalita mléka
DOLNÍ TOŠANOVICE | Společnost TOZOS, 
spol. s r. o. je zaměřena na kombinovanou 
zemědělskou výrobu, dále výrobu elektřiny 
a tepla z biomasy v bioplynové stanici v Dol-
ních Tošanovicích. Během posledních let 
došlo k velkým rekonstrukcím, které se od-
razily ve zvýšení výroby i ekonomiky chovu. 
Hlavní investice, které do živočišné výroby 
byly: výměna lehacích matrací v produkční 
hale, vydrážkování hnojných chodeb, zvět-
šení boční ventilační štěrbiny pro kvalitněj-
ší proudění vzduchu, rekonstrukce dojírny 
i čekárny a další. Také se koupil nový krmný 
vůz. Díky neustálým inovacím se nám poda-
řilo také podstatně zlepšit kvalitu ve výrobě 
mléka a v tomto roce každý měsíc dosahuje 
naše mléko nejvyšší kvality (Q mléko). Za mi-
nulý rok bylo vyrobeno 4 599 950 l mléka od 
450 kusů krav, při tuku 3,9 a bílkovině 3,3 l.  
TOZOS provozuje také přímý prodej syrové-
ho mléka tzv. „ze dvora“, ten činil v roce 2015 
celkem 39 tis. litrů.

NevyuŽité Haly NyNÍ 
SlouŽÍ Pro výkrm DrŮbeŽe
DOLNÍ TOŠANOVICE | Během loňského 
roku 2015 vedení společnosti LUKROM roz-
hodlo, že nevyužité haly v areálu farmy Lední 
dvůr, které dříve sloužily pro chov prasat, bu-
dou zrekonstruovány na haly pro výkrm drů-
beže. Z původních hal se tak zachovaly jen 
železné konstrukce a v prosince roku 2015 se 
započalo s výstavbou dvou hal na výkrm drů-
beže a maximální kapacitou 2× 30 000 kusů. 
Obě haly jsou spuštěny do provozu v červnu 
letošního roku 2016. Současně je využito od-
padní teplo z bioplynové stanice, teplo je vy-
užíváno na vytápění v obou halách. Obě haly 
jsou vybaveny nejmodernějšími technologie-
mi, které jsou v současné době k dispozici.
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tiráž:
OBjEVTE LUKROM – Noviny holdingu LUKROM vydává společnost LUKROM, spol. s r. o. u příležitosti 25. výročí založení.
Datum vydání: 23. 8. 2016. Náklad: 1 500 ks. Editor: Zuzana Molková, Michaela Mitáčková. Grafika, sazba a tisk: ReSTART DeSIGN. Foto: archív LUKROM, dodavatel zastoupených 
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raciola modernizovala provozy a chystá 
nové balení produktů

UHERSKÝ BROD | Počátky společnosti RA-
CIOLA, která se zabývá zpracováním drůbe-
že, výrobou a prodejem drůbežích specialit, 
sahají až do roku 1947, kdy byla založena. 
Společnost LUKROM, spol. s r. o. kapitálově 
vstoupila do společnosti roku 2007 a postup-
ně zvyšovala svůj podíl. Po náročných letech 
plných změn je nyní společnost RACIOLA 
stabilní společností s obratem půl miliardy 
korun a zaměstnává více než 185 zaměst-
nanců z širokého Uherskobrodska.

„Velkým problémem v našem oboru je do-
voz, který tlačí prodejní ceny níže. Spotřebi-
telé by si při volbě původu masa měli uvědo-
mit, jestli chtějí podporovat vlastní výrobce, 
kteří zde zaměstnávají lidi a odvádějí daně či 
tyto peníze chtějí posílat někam za hranice,“ 

říká ředitel společnosti RACIOLA Zdeněk 
Červenka ml.

Nejradikálnější změny nastaly v RACIO-
Le před pěti lety, kdy na pozici ředitelky na-
stoupila Martina Nejedlá. Za jejího působení 
nastala velká změna v distribuci, kdy byli pro-
puštěni zaměstnanci tohoto úseku a dopra-
va se začala objednávat u externích firem. 

Na obchodním úseku byl změněn systém 
obchodování, což znamenalo propuštění asi 
10 dealerů, a obchod byl řízen obchodním ře-
ditelem a dvěma manažery, a tím se také zru-
šily menší rozvozy, které nebyly ekonomicky 
efektivní. Do firmy se tehdy zavedly i moder-
nější systémy, jako je účetní systém Navision, 
systém střediskového hospodaření, což bylo 
také zásadní.

„Dnes už mohu říct, že po letech ozdra-
vování je RACIOLA stabilní podnik, ač asi 
nikdy nebude generovat takový efekt, jako 
jiné činnosti ve skupině. Snažíme se hlí-
dat náklady, zaměřujeme se na činnosti, 
které přináší větší efekt. Poděkování pa-
tří všem, kteří mají vůli podnik posunout 
k lepšímu. Sám člověk nic nezmůže, pokud 
nechce spolupracovat celý kolektiv,“ dopl-
nil ředitel.

Od roku 2012 se změnil název společnos-
ti na RACIOLA Uherský Brod, s. r. o. a v ná-
sledujícím roce se společnost LUKROM 
stala 100 % vlastníkem této firmy v čele 
s ředitelem Zdeňkem Červenkou ml. Tehdy 
se RACIOLA zaměřila na optimalizaci výro-
by, a také začaly první rekonstrukce, které 
si vyžádala jak administrativní budova, tak 
i výroba. O dva roky později skončila roz-
sáhlá oprava administrativní budovy a také 
proběhl nákup nových technologií do výroby 
společnosti. „V blízké budoucnosti chystá-
me nové investice týkající se rekonstrukce 
kotelny, dále pak plánujeme změnit typy ba-
lení u celé i porcované drůbež. Je nezbytné 
sledovat nové trendy v oboru potravinářství 
a snažit se tak udržet krok s konkurencí,“ 
uzavřel Zdeněk Červenka ml.

70
Do České republiky se 
doveze odjinud přibližně 
35 % spotřeby drůbežího 
masa. A až 70 % z tohoto 
dovozu pochází z Polska.

► krÁtCe
ProDukty raCioly  
Se PyŠNÍ kvalitou i CHutÍ

UHERSKÝ BROD | RACIOLA se může pyš-
nit mnoha kvalitními výrobky, které jsou oce-
něny Perlou Zlínska. Své výrobky společ-
nost distribuuje do významných obchodních 
řetězců, velkoobchodů, maloobchodních 
sítí a gastro segmentů. Největšími odběra-
teli jsou v této době řetězce Kaufland, Mak-
ro a také Jednoty. RACIOLA má také svou 
síť podnikových prodejen, které se nachází 
v Uherském Brodě, Uherském Hradišti, Ve-
selí nad Moravou a Brně.

PŘeDStavujeme NaŠe  
Perly ZlÍNSka:

ŠNEK – Perla Zlínska 2014
Šnek je specialita společnosti RACIOLA, 
který vyniká provedením a především chutí 
a vůní. Jedná se o v jednom kuse zatočený 
párek do tvaru spirály, který je ideální pro 
ohřev na pánvi nebo na roštu. Kombinací 
vepřového, kuřecího masa a sýra vzniká 
velmi lahodná chuť a vůně, kterou doplňuje 
a zvýrazňuje směs koření a aromat.

ŠUNKA VICTORIA – Perla Zlínska 2015
Kuřecí šunka nejvyšší kvality z čistě prsního 
masa s podílem 98 %. Šunka si díky svému 
složení uchovává přirozenou chuť kuřecího 
masa. Po nutriční stránce se jedná o výro-
bek s nízkým obsahem tuku a vysokým ob-
sahem bílkovin. Neobsahuje žádné alergeny 
a představuje nejvyšší kvalitu mezi drůbeží-
mi masnými výrobky.

ZDeNĚk ČerveNka: „Dnes už fotbal 
i podnikání vnímám zcela jinak...“

NoviNky v klubu: 
hráče oblékne adidas 
a vstupenky z pohodlí 
domova

ZLÍN | Již šestnáct let se společnost 
LUKROM angažuje také ve fotbale. V létě roku 
2000 se stala hlavním sponzorem a partnerem 
zlínského klubu. Nyní je příležitost si celé období 
zbilancovat a připomenout si krásné úspěchy.

Když LUKROM do klubu vstupoval, na 
stadionu Letná se hrál druholigový fotbal. 
V počátcích pozornost směřovala především 
na ekonomickou stabilizaci a až následně se 
mohlo snít o účasti v nejvyšší soutěži. Celý 
proces však proběhl v mnohem kratší době, 
než si všichni dovedli představit a již na jaře 
roku 2002 slavil Zlín postup do první ligy.

Svým příznivcům dělal tým velkou radost 
i mezi fotbalovou smetánkou. V sezonách 
2002/03 a 2003/04 obsadil pod vedením pra-
covitého trenéra Vlastislava Marečka dvakrát 
sedmé místo. Byla to nejlepší éra klubu v novo-
dobé historii, kterou umocnil ještě mimořádný 
úspěch v mezinárodním poháru Intertoto Cup.

V létě roku 2004 se ševci přes finské Mylli-
koski a belgické Westerlo prokousali až ke 
konfrontaci se španělským Atléticem Madrid. 
Úvodní duel sice prohráli na domácí půdě 2 : 4, 
ale v odvetě ohromili celou evropu. Na stadio-
nu Vicente Calderóna zvítězili 2 : 0 a nakonec je 
jen jedna branka dělila od toho, aby slavného 
soupeře vyřadili. Punc výjimečnosti výsledku 
dodává skutečnost, že Atlético Madrid v dal-
ších dvanácti letech jednou vyhrálo španělskou 
soutěž, dvakrát se probojovalo do finále Ligy 
mistrů, dvakrát ovládlo evropskou ligu a dva-
krát triumfovalo v Superpoháru UeFA.

Cestu do Madridu i zážitky ze samotného 
utkání současný majitel klubu hned tak neza-
pomene. „Hráči, realizační tým i vedení totiž 
letěli soukromým letadlem z Kunovic. „Speci-
ální linka se pro nás zase za čtyři dny vrátila. 
Po skončení zápasu pak jeden nejmenovaný 
pracovník LUKROMU potkal prezidenta Atlé-
tica Madrid, potřepal mu rukou a česky na něj 
spustil: Hráli jste dobře, ale musíte se zlep-
šit,“ směje se z plných plic Zdeněk Červenka. 
Ten stojí v čele zlínského fotbalu už celých 
patnáct let. A jak po tak dlouhé době on sám 
vnímá své působení v klubu?

ZLÍN | Do nového ročníku tým vstoupil 
30. července domácím utkáním s Příbramí. 
Fanoušci nyní mohou zažít naostro v akci 
nejen posily, ale i další klubové novinky. 
Tak například hráči nově oblékají atraktiv-
ní výstroj značky adidas, dále se rozrostl 
fanshop s novým sortimentem, vstupenky 
jsou graficky atraktivnější a pozor! Lístky je 

„Postupem času jsem svůj pohled na fotbal 
měnil. Šel jsem do toho zaprvé kvůli podniká-
ní a za druhé jsem chtěl poznat svět, který je 
tak trochu utajený pro okolní svět. Samozřejmě 
jako fotbalista jsem toužil poznat, jak to funguje 
v první lize. Moje emoce se léty postupně změ-
nily. Dřív to byl strach ze sestupu z druhé ligy, 
ale jak se člověk vyvíjí, tak se za těch 15 let 
měnil i můj pohled; nejen na samotný fotbal, ale 
celé podnikání,“ říká Zdeněk Červenka.

FC TeSCOMA Zlín, jak zněl v onom ob-
dobí název klubu, pokračovala po cenné zku-
šenosti v důstojném působení v české nej-
vyšší soutěži. Od sezony 2004/05 skončila 
postupně desátá, jedenáctá, třináctá a osmá. 
V ročníku 2008/09 týmu ovšem nevyšla pod-
zimní část a na jaře se mu již i přes dobré 
výsledky nepodařil odvrátit sestup.

Ze druhé ligy se klub chtěl dostat ihned 
zpět mezi elitu. Jenže v sezoně 2009/10 
mužstvu těsně unikl postup, když skončilo 
třetí v tabulce a v dalších čtyřech ročnících 
procházelo výkyvy. Až v sezoně 2014/15 po 
výborném jaru znovu vybojovalo třetí příčku, 
která tentokrát znamenala návrat do ligy. 
Druhý Varnsdorf totiž neměl odpovídající 
zázemí.

Nejvyšší soutěž tak ševci hráli po šesti le-
tech, pod názvem FC FASTAV Zlín, a stali se 
jejím oživením. Moderní herní projev je vyne-
sl na podzim až na šesté místo a byť na jaře 
naopak platili nováčkovskou daň, prvoligovou 
příslušnost díky 13. místu udrželi.

Tím se uzavřelo prozatímní šestnáctile-
té angažování firmy LUKROM ve zlínském 
fotbale. Vedle řady pěkných umístění se lze 
pyšnit tím, že mužstvo povětšinou tvořili od-
chovanci, že řada z nich, například David 
Hubáček, Zdeněk Kroča, Tomáš Janíček či 
Ondřej Čelůstka, pronikla do špičkových čes-
kých klubů nebo do zahraničí a nelze opo-
menout ani postupnou modernizaci stadionu 
Letná, kde se vybudovala krytá Východní tri-
buna či plocha s umělým vyhříváním. K tomu 
Zlín vždy bojoval v soutěžích ryze sportovní-
mi prostředky v duchu fair-play.

možno si objednat z pohodlí domova, neboť 
klub nově spustil on-line předprodej v sys-
tému TICKeTPORTAL.

Kroky kupředu pak dělá klub i v ob-
lasti mládeže. Čerstvou zprávou je, že se 
schválilo vybudování nové umělé plochy 
a travnatého hřiště v Areálu Vlastislava 
Marečka na Vršavě.


