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Vždy když slyším toto spojení, vybaví 
se mi nadčasový román Karla Čapka 
R.U.R. a jeho skvělá představivost 
o budoucnosti. Stroje a technika musí 
člověku sloužit a pomáhat mu řešit 
úkoly, které by sám nezvládl. Stroje 
poskytují sílu, rychlost, preciznost 
a vyznačují se vysokou inteligencí. 
Dokážou se samy pohybovat, komu-
nikovat a v mnohých parametrech 
člověka skutečně předčí. 

Držíte v ruce náš magazín, který 
přináší pestré příběhy o technice, 
ale také o lidech, kteří se s touto 
technikou setkávají. Čeká vás rychlý 
přehled o akcích, které jsme prožívali 
nebo které teprve chystáme. Velkým 
svátkem je pro nás letošní veletrh 

zemědělské techniky Techagro, kde 
se s mnohými z vás v Brně tradičně 
potkáváme a povídáme si o tom,  
co je nového v zemědělství.

Můžete se s námi virtuálně svézt zbru-
su novým vozem KIA Sportage, který 
nejen vypadá dobře, ale má spoustu 
výborných vlastností. Na stránkách 
tohoto magazínu vás provedeme  
zkušebními jízdami tohoto vozu. 

Zabrousíme do světa nákladních 
vozidel, která pomáhají lidem při 
těžké práci v lese, anebo se podíváme 
na zoubek velkého diskového podmí-
tače zahraničního výrobce Amazone, 
jehož prototyp jsme mohli testovat  
na našich polích.

Tento magazín vám přinese i příběhy 
lidí, které podporujeme nebo kterým 
pomáháme zlepšit jejich život. Pod-
trženo a sečteno na vás čeká spousta 
dobrého čtení. Přeji vám skvělé jarní 
počasí a příjemné chvíle s naším 
Amagazínem.

Martin Novák 
Marketingový ředitel  
společnosti AGROTEC

lIdé a techNIKa

›  úvodNíK

praKtIcKý fuNKčNí ručNíK 
Může být váš

a/ Atrium Futurum 
b/ Vaňkovka
c/ Olympia

1/  Nový ShowrooM  
Staví SpolečNoSt  
aGrotec poblíž  
jedNoho Z brNěNSKých  
NáKupNích ceNter

a/ 238 cm 
b/ 240 cm 
c/ 245 cm

2/  jaKou Nejvyšší výšKu  
Se poKuSIlI přI letošNíM 
ročNíKu huStopečSKého 
SKáKáNí Zdolat GIaNMarco 
taMberI a chrIS baKer?

a/ 5 let 
b/ 6 let 
c/ 7 let

3/   Nová KIa SportaGe  
Má veStavěNou NavIGacI  
ve Středu palubNí deSKy.  
Na KolIK let ZíSKají její 
Noví MajItelé beZplatNou 
aKtualIZacI dat? 

Pokud odpovíte správně na níže uvedené otázky, můžete získat funkční ručník 
s brandem Sportage. Zdají se vám otázky těžké? Pak vám napovíme. Stačí 
pozorně číst náš časopis. Najdete v něm všechny odpovědi. Znáte-li správné 
odpovědi nebo si myslíte, že je znáte, stačí navštívit webové stránky  
www.agrotec.cz/a-magazin-anketa, vyplnit požadované kontaktní údaje, 
zadat správné odpovědi, ohodnotit náš magazín a přidat svůj názor. Pokud 
se dostanete mezi tři výherce, budete vyrozuměni a získáte hodnotnou cenu. 
Soutěž končí 30. dubna 2016 a tentokrát soutěžíme třikrát o raktický funkční 
ručník Sportage.

Soutěžte 
S NáMI!

Výherci z minulého čísla jsou: Milan Jelínek, Yvetta Pavelková a Vladimír Oprchal



a MaGaZIN  |  jaro 2016  |  6 a MaGaZIN  |  jaro 2016  |  7

KaleIdoSKop 
Techagro – svátek českých zemědělců    5 

aKtIvNě S aGrotec a. s. 
Háder: Duch Mileny Hübnerové nám hodně pomohl  12 

Kde jSMe poMohlI 
Formuli vozí po celé Evropě    20 

vSaďte Se
Nový systém šetří náklady i životní prostředí   25 

KaM Se chyStáMe 
Kam vyrazit na jaře     26

›  obSah 

                                             Magazín pro příznivce společnosti AGROTEC 
AGROTEC a. s., Brněnská 74, 693 01, Hustopeče  |  +420 519 402 111  |  info@agrotec.cz  |  www.agrotec.cz
Neprodejné. Produkce, design, realizace / MAFRA, a. s.

magazín 

jaro 2016

reportáž 
Stavíme  
showroom  
jako BRNO 
strana  6

KřížeM KrážeM 

Stát na pomezí  
dvou věků 
strana  21

do detaIlu  
Širokozáběrový  
podmítač ocení  
velké farmy 
strana  22

předStavujeMe 
SUV, nad kterým  
slunce nezapadá 
strana  16

pohled ZáKaZNíKa 

IVECO předčilo  
i jejich největší  
očekávání / strana  8

pohledeM žeNy 
Nebojím se traktoru  
ani kombajnu 
strana  23

techaGro – SváteK  
čeSKých ZeMědělců
AGROTEC a. s. se tradičně ve dnech 3.–7. 4. účastní veletrhu Techagro, 
který lze nazvat „Svátkem českých zemědělců“.  

Na nejvýznamnějším středoev-
ropském veletrhu nebudou chybět 
všechny hlavní novinky od zastu-
povaných značek, nové technologie 
a nástroje. Celou rozsáhlou expozicí 

›  KaleIdoSKop

AGROTEC a. s. prochází diagonálně 
cesta, po které se návštěvníci dosta-
nou ke všem hlavním exponátům, 
a to jak značky New Holland, tak 
Amazone a dalších. Cesta protíná 

velkorysé zázemí pro zákazníky a le-
muje i velkoplošnou projekci.  
Těžiště prezentace nových technolo-
gií v traktorech New Holland Agri-
culture bude ležet na třech hlavních 
modelech. Traktoru T8 s polopáso-
vým podvozkem, modelové řadě T7 
Heavy Duty a výrazně faceliftované 
modelové řadě T7. V těchto třech 
strojích se spojují hlavní hodnoty, 
které značka New Holland přináší 
zákazníkům. Jsou to stroje nabité 
moderními technologiemi, které 
na vaši farmu přinesou potřebnou 
výkonnost. Kromě výše uvedených 
exponátů jsou vystaveny nejmoder-
nější sklizňové stroje, postřikovače, 
secí stroje či stroje pro přípravu půdy 
nebo hnojení. Společnost AGRO-
TEC představuje na výstavě kom-
plexní technické řešení. ‹‹
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V prosinci 2015 jsme odstartovali 
výstavbu nového, reprezentativního 
prodejního a servisního zázemí, které 
odpovídá nejnovějším CI paramet-
rům značky ŠKODA a KIA. Vzniká 
v bezprostřední blízkosti největší 
obchodní zóny OC Olympia  
v Modřicích u Brna. 
Cílem projektu je vytvořit pro zákaz-
níky a naše zaměstnance moderní 
a přátelské prostředí pro prodejní 
a servisní služby s důrazem na kvalitu 
a rozsah poskytovaných služeb. 
V Brně jsme se rozhodli pro zcela  
novou budovu obchodního a servis-
ního centra v bezprostřední blízkosti 
největší obchodní zóny. Předpoklá-

dáme tak maximální využití poten-
ciálu OC Olympia, které navštěvují 
obyvatelé Brna a velkého množství 
obcí ležících jižním a jihovýchodním 
směrem od Brna. V servisu, kde se 
zaměřujeme především na diagnos-
tiku a rychlé odhalení závad, budou 
k dispozici nejmodernější techno-
logie. Dnešní vozy jsou totiž velmi 
složité a pro servisní služby je klíčová 
schopnost lidí problémy najít a rych-
le je odstranit.
Při budování nového showroomu 
jsme využili zkušenosti, které jsme 
získali ze zrekonstruovaných prodejen 
ŠKODA a KIA na pobočkách v Břec-
lavi a Hustopečích, kde se zákazník 

cítí klidně a pohodlně. Je přitom 
dobré si připomenout, jaké byly 
impulzy k úpravám na těchto středis-
cích a proč se společnost AGROTEC 
rozhodla pro přestavby svých show- 
roomů obou značek. 
„Alfou a omegou je, že chceme 
zákazníkovi poskytnout službu 
na vysoké úrovni v dobrém zázemí. 
Zároveň nás také ovlivňují standardy 
dealerství, tedy požadavky ŠKODA 
AUTO. Chceme zákazníkům nabíd-
nout prostředí, ve kterém se budou 
cítit příjemně a budou vnímat, že 
jsou u společnosti, která si jich váží.“ 
Zhodnotil Martin Rada v rozhovoru 
s novináři pro 5plus2.

StavíMe ShowrooM  
jaKo brNo
V jihomoravské metropoli vyrůstá nádherný autosalon, který nabídne  
nové a kvalitní prostory pro řešení přání a požadavků našich zákazníků.  
Otevřen bude v druhé polovině letošního roku.

›  reportáž ›  reportáž

Jaký je tedy aktuální stav výstavby 
pobočky Brno? Co se děje na stavbě? 
Jak to tam vypadá a co nás v nejbliž-
ších dnech čeká v harmonogramu 
výstavby?

Od 22. 12. 2015, kdy jsme oficiálně
předali staveniště generálnímu doda-
vateli stavby PKS stavby a.s., Brněnská
126/38, Žďár nad Sázavou, proběhla
na místě stavby demolice starých uby-
toven, betonových ploch a základů.
Následně jsme vytvořili základové 
spáry a provedli sondy stávajících sítí. 
V měsíci únoru začal návoz pilotovací
soupravy a započetí vrtání pilot.
V březnu byla položena ocelová kon-
strukce. Showroom nám roste před 
očima. ‹‹

chceMe  
ZáKaZNíKovI  
poSKytNout Službu 
Na vySoKé úrovNI  
v dobréM ZáZeMí 

Návoz techniky a pilotovací soupravy

Pohled na stavební místo 

Vytvoření základové spáry

Ocelová konstrukce  
v části showroomu Škoda
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›  roZhovor ZáKaZNíK

Iveco předčIlo  
I jejIch Největší očeKáváNí
Od ledna letošního roku testuje společnost Logistics Solution vozy IVECO v lese. 
K tomuto kroku se odhodlala jako první v České republice a rozhodně toho nelituje. 
Oceňuje přitom vstřícný postoj společnosti AGROTEC, která jim vozy dodala  
doslova na míru.
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Hornatý a těžce dostupný terén – ta-
ková je lesní krajina v okolí Rumbur-
ku. Svážet z ní dříví vyžaduje zručnost 
a řidičský um. Jednotlivé společnosti 
proto do ní nasazují svá nejvýkonnější 
auta. Logistics Solution se rozhodla 
zariskovat, když do těchto podmínek 
vyslala nákladní auta IVECO. „Byl 
to ten nejlepší krok, jaký jsme mohli 
udělat,“ libuje si technik společnosti 
Miroslav Smolka. 
„V této chvíli máme dvanáct vozů 
do lesa, šest z nich jsou speciály, 
které jsou postaveny na podvozcích 
Trakker, stejný počet je univerzálů, 
které se podařilo postavit na podvoz-
cích Stralis. Všechna auta se povedla 
na první pokus, z našeho pohledu 
jsou geniální,“ netají se nadšením 
Smolka. Technik společnosti Logistics 
Solution přitom ocenil hlavně fakt, že 
zaměstnanci AGROTEC a. s. po celou 

dobu naslouchali jejich požadavkům 
a nápadům a dokázali je rychle uvést 
do praxe. „Byla radost s nimi spo-
lupracovat. Ta auta jsou nejen moc 
pěkná, ale hlavně se s nimi moc dobře 
jezdí.  Zjistili jsme, že všechno to, co 
nám slibovali, se plní,“ řekl Smolka, 
kterého kromě jízdních vlastností zají-
mala i spotřeba nových vozů. „Přesto-
že se jedná o nová auta, tak už nyní se 
stáváme konkurenceschopnými, co se 
pohonných hmot týče s ostatními.  
Počítám přitom, že půjdeme ještě 
dolů. Teprve v této chvíli totiž za-
čneme se spotřebou pracovat a jsem 
přesvědčen, že půjdeme ještě níž,“  
je přesvědčen technik.

výhody 
Velkou výhodou podle Smolky je to, 
že IVECO nabízí jako jediné na trhu 
plnopohonný vůz se stálým záběrem. 

V lese je to podle něj opravdu moc 
dobře znát. „Autu jde neustále část 
pohonu na přední osu. Není proto  
potřeba přiřazovat další pohony 
a auto zvládne mnohem náročnější 
terén než jiná auta. Vozidlo je připra-
vené jet opravdu i do těch nejtěžších 
terénů. Jezdíme s těmito vozy  
i v extrémních podmínkách, kdy 
nejsou vidět ani kola, a stejně to jede,“ 
doplnil s nadšením.

specifikace 
Vozy mají specifikaci Euro 6, tedy tu 
nejvyšší, která momentálně existuje 
na trhu. Nakládání dříví v lese je 
tedy nejen hodně tiché, ale i ekolo-
gické. Jen pro zajímavost. Zkušený 
řidič dokáže nakládku zvládnout za 
pouhých dvacet minut. „Pro nás je 
strašně důležité, aby auta vyhovovala 
řidičům, kteří s nimi jezdí. Pokud jsou 

totiž spokojeni, daleko lépe se s nimi 
komunikuje a spolupracuje. Pokud 
byste měli ve firmě člověka, kterého 
to nebaví a dělá to jen proto, že se 
jedná o zaměstnání, nikdy byste tak 
dobrých výsledků jako my nemohli 
dosáhnout. Společnosti AGROTEC 
se auta podařilo postavit tak, že to ty 
chlapy chytlo hned na první pohled, 
a to mohu říci, že je jen tak něco 
nechytne. Práce je baví a těší se do ní,“ 
upozornil Smolka.
Smolkovi se projekt postavený na 
podvozcích Stralis líbil už od počát-
ku. „Jedná se totiž v podstatě o sil-
niční vůz. Trasy s dřevem se neustále 
prodlužují. Zatímco dříve se jezdilo 
na vzdálenost padesát kilometrů, 
v současné době se vozí i na dvě sta. 
Je proto potřeba stavět tento typ uni-
verzálů, který si umí pro dřevo přijet 
do lesa a následně za velmi dobrých 
ekonomických podmínek ho odvézt 
na pilu. V tomto směru funguje  
Stralis úplně geniálně,“ doplnil  
technik Logistics Solution. ‹‹

ZaMěStNaNcI  
SpolečNoStI  
aGrotec po celou 
dobu NaSlouchalI  
jejIch požadavKůM  
a NápadůM a doKáZalI 
je rychle uvéSt  
do praxe. „byla radoSt 
S NIMI Spolupracovat.“ 

›  roZhovor ZáKaZNíK ›  roZhovor ZáKaZNíK
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bylo to, že jsme do názvu mítinku 
dostali Milenu Hübnerovou, jejíž 
jméno se vyjímá hned za generálním 
partnerem letošního ročníku. Mítink 
se tak letos jmenoval: Hustopečské 
skákání AGROTEC, Memoriál Mileny 
Hübnerové.
 
Milena hübnerová jezdila na husto-
pečské skákání téměř deset let,  
jak na ni vzpomínáte? 
S touto olympijskou vítězkou z Mexi-
ka jsme si padli do oka hned poprvé, 
co do Hustopečí přijela. Byla pro nás 
velmi cenným partnerem a člověkem 
s velkým srdcem, který nám hodně 
pomáhal. Nápad zakomponovat ji do 
názvu mítinku proto považuji za hod-
ně šťastný a podle mne byl i klíčový 
pro to, že letošní ročník dopadl tak 
výborně.
 
Jak to myslíte? 
Věřím, že díky tomu, že na nás 
z vršku dohlížela a hlídala nás tak vše 
dopadlo tak dobře. Aspoň tedy já si 
myslím, že hlavně její zásluhou byla 
už atmosféra při přípravě uvolněná 
a příjemná. Navíc jsme měli hodně 
štěstí při volbě skokanů. Vzhledem 
k tomu, že jsme se snažili při pořádá-
ní letošního ročníku opravdu hodně 
šetřit, panovaly obavy, že se nám 
nepodaří získat žádná velká meziná-
rodní jména. Navíc, kvůli blížící se 
olympiádě zůstávají američtí skokani 
v Americe, a bylo tedy jasné, že s je-
jich účastí nemůžeme počítat. V tuto 
chvíli navíc neradi objíždějí mítin-
ky ve světě i asijští skokané z Číny 

›  aKtIvNě S aGrotec a. s.

Zbyněk háder, organizátor akce

Gianmarco Tamberi, 238 cm

Laveren Spencer, 195 cm

stál jste už u počátku hustopečské-
ho skákání. Jak vzpomínáte na jeho 
počátky? 
Když jsme před sedmnácti lety začí-
nali, mělo se původně jednat pouze 
o exhibici. Brzy jsme ale zjistili, že tady 
chceme tento podnik i v dalších letech, 
a začali jsme se proto kromě tuzemské 

špičky ohlížet i po zahraničních závod-
nících. Hustopečské skákání následně 
získalo kvalitní mezinárodní obsazení.

s tím jste se mohli pochlubit i letos. 
přesto jste naznačil, že letošní ročník 
byl v mnoha ohledech výjimečný. 
Můžete říci, v čem se tolik odlišoval? 

Těch důvodů bylo víc. Nejenže jsme 
změnili manažera, kterým se stal 
dlouholetý český reprezentant Jan 
Janků, ale po dlouhé době jsme tvo-
řili samostatný mítink, který nebyl 
součástí žádné série. Vytvářeli jsme si 
proto celé prostředí sami. Další velkou 
změnou, kterou považuji za klíčovou, 

háder: duch MIleNy hübNerové 
NáM hodNě poMohl
Stál u založení hustopečského skákání před 17 lety a vydržel u něj dodnes.  
Zbyněk Háder dokázal za tu dobu přilákat na jih Moravy hvězdná jména světové 
výšky. Na atletickém podniku, který se stal prestižním v celosvětovém měřítku,  
startovali olympijští vítězové, mistři světa i mistři Evropy. Letošní rok byl přesto 
podle ředitele závodu hned v několika ohledech výjimečný.

›  aKtIvNě S aGrotec a. s.

a Japonska, pokud tam tedy nemají 
nějaký tréninkový kemp. Přesto vše 
dopadlo na jedničku a do našeho 
mítinku nikde na světě neskočili 
výškaři výš než u nás. 
 
Letos jste posunuli termín husto-
pečského skákání. Jaký jste k tomu 
měli důvod? 
Využili jsme toho, že jsme nebyli  
součástí žádné tour. Mohli jsme si 
proto dovolit posunout termín až na 
polovinu února. To byla velká výhoda, 

protože skokani už byli rozeskákáni 
a věděli jsme proto, kdo má jakou for-
mu. Už nyní jsme se proto rozhodli, že 
budeme chtít tento termín udržet i pro 
příští rok. Samozřejmě za předpokla-
du, že to bude možné s ohledem na 
příjezd závodníků. 
 
Jaké máte vztahy s organizátory 
dalších tuzemských výškařských 
mítinků?
Velmi dobře si rozumíme s pořada-
teli Třinecké laťky, která společně 
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s námi každoročně přivádí do České 
republiky ty nejlepší výškaře z celého 
světa. My jezdíme jako hosté k nim 
a oni následně zase k nám. To, že my 
nejsme součástí tour, na dobrých 
vztazích nic nemění. Například my 
jim půjčujeme část rozběžiště, a když 
to jde, navzájem si pomáháme i na ji-
ných úrovních.
 
vraťme se k letošnímu ročníku hus-
topečského skákání. pořádali jste 
ho ve stejném termínu jak organi-
zátoři ve švédském Malmö. v tomto 
souboji jste jasně kralovali. Čím si to 
vysvětlujete? 
Ukázalo se, že sázka na italské skoka-
ny byla velmi dobrá. Věděli jsme už 
předem, že Gianmarco Tamberi je ve 
výborné formě, a proto jsme stavěli 
hlavně na něm. 
 
Navíc Tamberi je velký showman... 
To je přesně to, co takovéto mítinky 
potřebují. Diváci si žádají vidět show. 
Když si vybírám skokany a dávám 
svému manažerovi pokyny, koho mi 
má sehnat, nebo koho bych já rád 
tady měl, tak chci jednak závodníky, 
kteří jsou dobří, a zároveň ty, kteří do-

›  aKtIvNě S aGrotec a. s.

dovolíM SI říct,  
že Závod taK  
doSáhl Svou  
úrovNí Na taKové 
MeNší MIStrovStví 
Světa.

kážou udělat show. Nemusejí přitom 
být v tu dobu zase až tak dobří. Na-
příklad Tamberiho jsme do Hustopečí 
před několika lety brali právě proto, 
že to byl velký showman a zdaleka 
ještě neskákal tak vysoko jak nyní. 
Takových skokanů bych přitom mohl 
jmenovat celou řadu. 
 
Magnetem letošního hustopečského 
skákání byl zřejmě souboj Tamberi-
ho s Britem chrisem Bakerem, čekal 
jste to? 
Tamberi naplňoval už od počátku, že 
má výbornou formu. Hodně nám ale 
karty zamíchalo zranění Marca Fassino-
ttiho, který mu měl zdatně sekundovat. 
Měl totiž už letos skočeno 230 centi-
metrů. Naštěstí pro nás ho velmi dobře 
nahradil Baker. To byl tah, který nebyl 

Chris Baker

Gianmarco Tamberi oslavuje

předem plánován. V tom nám urči-
tě pomohla Milena Hübnerová tam 
navrchu. V letošní sezoně se totiž ještě 
nijak vysoko neskákalo a najednou se 
tady objevil závodník, který k nám jezdí 
s britskou skupinou šest nebo sedm let. 
Manažerka jejich skupiny vyslovila před 
letošním ročníkem přání dostat jedno-
ho závodníka od A závodů. Bral jsem 
to jako výborný nápad a navrhl jsem 
jí, aby tedy loňský vítěz B závodů letos 
startoval v kategorii A. Následně jsme 
se dohodli, že by do závodu A mohla 
i jedna žena, a to jako poděkování za to, 
že k nám tato britská skupina pravidel-
ně jezdí. Nakonec se ukázalo, že je v ní 
ještě jeden skokan, který má adekvátní 
výkony jak velké hvězdy, které k nám 
jezdí, a tím byl Chris Baker. Podle výko-
nu jsem ho do startovní listiny zařadil 
jako čtvrtou největší hvězdu, protože 
měl letos už skočeno 227 centimetrů. 
Chris měl z toho takovou radost, že mu 
to zřejmě pomáhalo zdolávat i mnohem 
vyšší výšky, než by kdo od něj očekával.

Závod mužů vrcholil na výšce 
240 centimetrů. To bylo asi velké 
překvapení, že bylo na stojanech 
tolik naloženo... 

Nejen to. Diváci viděli šest regulér-
ních výkonů na této výšce. Dovolím si 
říct, že závod tak dosáhl svou úrovní 
na takové menší mistrovství světa. 
Domnívám se, že na mistrovství světa 
v Portlandu bude 238, nebo možná 
i 236 centimetrů stačit na medaili. 
 
při pořádání hustopečského skáká-
ní nezapomínáte ani na mládežnické 
kategorie. Jaký mají mladí závodníci 
zájem o oba hlavní závody, které 
následují o den později, než jsou ty 
jejich? 
Vzhledem k tomu, že Hustopečské 
skákání je dvoudenním mítinkem, 
dáváme prostor všem věkovým ka-
tegoriím. Velkou roli v tom, že jsme 
do programu zařadili i mládež, sehrál 
fakt, že se nám v roce 2011 podařilo 
založit v Hustopečích atletický oddíl. 
Naši závodníci se doslova bijí o to, aby 
mohli být přítomni druhému závod-
nímu dnu. Chtějí zvedat laťku, otáčet 
ukazatel výšky apod. Jejich přáním je 
být blízko samotnému závodu. 
 
existuje i nějaká provázanost mezi 
seniorskými závodníky a mládeží? 
Domluvil jsem se se závodníky áč-
kové kategorie, konkrétně s vítězkou 
závodu žen Levern Spencer, s pátým 
výškařem ze závodu mužů Trevorem 
Barrym a s mladými závodníky z Ka-
taru na společném tréninku s našimi 
dětmi. Ukázalo se, že to pro ně byla 
neskutečná motivace. Na trénincích 
mi pak říkají: Tohle mi říkal Barry, 
že to tak mám dělat, nebo takto mi 
to ukazovali ti Katařané. Mají tak 
přímé vzory, a to je velké plus. Navíc, 
vzhledem k tomu, že veškerá výuka 
probíhá v angličtině, procvičí si tím 
i jazykové schopnosti. I díky tomu se 
mi do výběru Jihomoravského kraje 
letos dostalo pět závodníků, což tady 
nikdy předtím nebylo.
 
Zdálo se mi to, nebo jste letos na zá-
vodech měli nějak moc rozhodčích? 
Máte pravdu. Měli jsme o jednoho  
navíc. Před závodem se nám totiž ozval 
jeden z certifikovaných sudích s tím, 
že by si moc přál být na Hustopeč-
ském skákání. Upozornil jsem ho, že 
už máme své čtyři stabilní rozhodčí, 
z nichž dva mají stejně jako on první 
třídu. S klidem mi řekl, že to je v po-
řádku, protože se s nimi už domluvil. 

Upozornil mne, že tam bude po celý 
mítink zadarmo. Jeho snem totiž bylo 
zažít atmosféru tohoto závodu. Nako-
nec jsme proto měli pět rozhodčích.  
Po závodech nám napsal krásný dopis, 
ve kterém se nám vyznal, že to byl pro 
něj životní zážitek, a moc nám děkuje, 
že jsme mu ho umožnili. 

v hustopečích se letos představil 
i legendární evropský rekordman 
patrick sjöberk. Bylo těžké ho  
přilákat na jih Moravy? 
Sjöberka domluvil Jan Janků, který 
měl na něj kontakt. Jeho účast tady 
byla výjimečná tím, že ve své závod-
ní kariéře nikdy v České republice 
neskákal. Přiznal se, že má rád víno, 
a tak jsme ho nalákali, ať přijede 

ochutnat to naše. Připravili jsme mu 
překvapení spočívající v tom, že jsme 
mu přichystali laťku ve výšce 51 cen-
timetrů, která symbolizovala jeho 
aktuální věk. Tuto laťku tedy skočil,  
za což dostal náš moravský klobou-
ček. Byl to v podstatě stejný rituál, 
který jsme tady měli už předtím 
s Tomášem Janků a Javierem Soto- 
mayorem. Můžeme tak s úsměvem na 
tváří říci, že u nás skákali Sotomayor 
i Sjöberk, byť se nejednalo o skoky 
závodní, ale o exhibiční. Navíc se 
můžeme pochlubit i tím, že v Hus-
topečích byli už čtyři skokani, kteří 
zdolali laťku ve výšce 241 centimetrů, 
nebo výš. Doufáme nyní, že se nám 
bude dařit pokračovat v tomto trendu 
i v nadcházejících letech.  ‹‹
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›  předStavujeMe

ZuBaTý Tygr  
s kosTkou Ledu 
Na první pohled se jedná o příjemně 
narostlé SUV, které od své předchozí 
verze na pár místech přibralo. Vý-
raznou změnou prošel vzhled přední 
masky, kdy původní tygří čenich 
vystřídal úsměv s vyceněnými zuby 
– tahle kočička totiž chce ukázat, že 
je nová a umí toho hodně. Ve spor-
tovní verzi GT Line ale škleb na tváři 
posměváčků zchladí LED mlhovky, 
vysekané ve tvaru kostek ledu. 
Hodně tlačítek – hodně funkcí – hod-
ně pomocníků.
 
Při prvním nasednutí řidiče hned 
upoutá velký vnitřní prostor, který 
je větší, než by se zvenku zdálo. Na 
někoho může nezvykle zapůsobit na-
příklad elektrické nastavování polohy 
sedadla, ale s trochou cviku se dá do-
sáhnout stejné obratnosti jako s ma-
nuálním polohováním. Novému řidiči 
padne zrak na volant a přístrojovou 
desku před sebou. Volant s obvyklými 
ovládacími prvky a handsfree překva-
pí spodním zploštěním. Přístrojová 
deska s dvěma budíky s tachometrem 
a měřičem otáček nikoho nezaskočí, 
nicméně mezi nimi umístěný displej 
představuje svou velikostí a kvalitou 
zobrazení dobrého pomocníka a rádce 
pro řidiče. 

Navigace 
Dominantou interiéru je vestavěná 
navigace ve středu palubní desky. 
Velikostí displeje poskytuje ještě 
lepší komfort než mnohé samostatné 
systémy. Navíc na sedm let získají 
zákazníci také bezplatnou aktualizaci 
map. Připojením vlastního telefonu 
navíc může navigace hlásit i počasí po 
cestě a v destinaci. 

K ovládání systému slouží přehr-
šle tlačítek přímo pod přístrojem. 
Nejdříve mohou uživatele vozu zmást 
vysokým počtem, ovšem později si 
každý řidič uvědomí jejich účelnost. 
Na jednom místě totiž došlo ke kom-
binaci ovládání navigace, klimatizace 
i vestavěného rádia. Pohodlně velká 
ovládací tlačítka ale řidiče velmi rych-
le navedou tím správným směrem. 

JeZdí (skoro) saMo 
Automatických pomocníků v autech 
stále přibývá a nejinak je tomu i zde. 
Zpětná parkovací kamera nikoho už 
nepřekvapí, ovšem schopnost auta 
samostatně parkovat (couváním 
i podélně) rozhodně přináší uživa-
telům pohodlí. Především při jízdě 
na delších trasách nebo při horší 
viditelnosti ocení řidiči systém pro 
sledování jízdních pruhů. Pokud by 
řidič bez patřičné signalizace ze svého 

foto: Jakub Vyorálek

foto: Jméno Příjmení

Suv, Nad KterýM SluNce NeZapadá
Přestože kořeny automobilky Kia najdeme v Jižní Koreji, Sportage patří 
k modelům s ryze evropským charakterem. V Německu vyvinutá  
a ve slovenské Žilině vyráběná byla už její předchůdkyně  
a na tom se nic nemění ani u přicházejícího čtvrtého pokolení.
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pruhu vyjel, auto ho samo upozorní 
zvukovou výstrahou a samostatným 
návratem do původního pruhu. KIA 
SPORTAGE si poradí i se silnicemi 
nižších tříd, kde často značení po 
pravé straně chybí. 

Na siLNici Jako doMa 
Jen samotné usednutí do vozu je pro 
řidiče malým svátkem. Kromě pohodl-
nosti samotného sedadla upoutá řidiče 
i dobrá přehlednost o celém okolí, kdy 
není výhled šoféra rušen příliš široký-
mi sloupky. Po nastartování a rozjetí 
je třeba se ptát, zda je motor vůbec 

v provozu, protože prakticky nejde sly-
šet. Stejná otázka se pak opakuje i dále 
při jízdě v běžném provozu, stejně tak 
i na silnicích nižších tříd s výmoly, 
neboť odhlučnění a tlumiče nepropustí 
do kabiny vozu žádné ruchy zvenčí. 
Při předjíždění ocení řidiči svižnou 
akceleraci, při jízdě do prudšího kopce 
naopak značnou výdrž motoru. Při 
nutnosti zpomalení pak přijdou ke 
slovu jemně reagující brzdy, které vás 
ubezpečí, že kdyby přišlo na nejhorší, 
zvládne vůz spolehlivě rychle zasta-
vit. Svým ztvárněním, prostorovým 
rozložením i bezpečnostními prvky je 

jasné, že zákazníky si KIA SPORTAGE 
najde především v rodinách s dětmi. 
Prostorný kufr, který navíc od před-
chozí verze doznal rozšíření, pojme 
zavazadla na jakkoliv dlouhou cestu. 
Také je možné k autu připojit nosič na 
kola, případně box na lyže při jízdě za 
zimními radovánkami. 
Testovací jízdu nové generace vozů 
KIA SPORTAGE je možné si objed-
nat u AGROTEC a. s. v Hustopečích 
(Brněnská 74, mob.: 702 001 091) 
nebo v Břeclavi (Lidická 123, mob.: 
602 392 684). Případně také online 
na webu agrotec.kia.com. ‹‹

Objem kufru narostl ze 465 litrů na 503 l, 
což ocení nejen rodiny.

Motor pod kapotou nové KIA Sportage Palubní deska – všechno je logicky rozmístěné, 
dobře čitelné a snadno ovladatelné.

›  předStavujeMe
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Deset měsíců v roce mají studenti 
brněnské technické univerzity na to, aby 
navrhli, sestavili a otestovali prototyp 
formule. „Náš tým je tvořen převáž-
ně studenty Ústavu Automobilního 
a dopravního inženýrství na Fakultě 
strojního inženýrství Vysokého učení 
technického v Brně,“ uvedl Business 
leader TU Brno Racing Ondřej Žilinský.  
Hlavním cílem je zkonstruovat jedno-
místný vůz tak, aby dokázal konkurovat 
ostatním studentským týmům v mezi-
národních soutěžích v různých koutech 
světa. „Zadáním soutěže je vytvořit 
vůz pro víkendového jezdce. Součás-
tí závodů jsou statické a dynamické 
disciplíny.“ 
Ve statických disciplínách hodnotí 
rozhodčí konstrukci, nákladovou 
studii zohledňující stavbu formule 
v sérii 1000 kusů. Dalším hodnotícím 

kritériem je business plán, v němž se 
posuzuje schopnost jednotlivých týmů 
vůz uvést na fiktivní trh. 
„V dynamických disciplínách začínáme 
akcelerací, což je závod na 75 met-
rů. Následuje kruhový test ‚Skip Pad‘, 
v němž se hodnotí kvalita návrhu 
a nastavení podvozku. Třetí disciplí-
nou je autokros, ve kterém je úkolem 
projet dráhu s kužely o délce 1 kilo-
metru. Ten je klíčový pro nominaci 
do hlavního závodu,“ vysvětlil Busi-
ness leader TU Brno Racing. Samot-
ný závod jedou týmy na technické 
trati dlouhé 22 kilometrů s tím, že po 
jedenácti kilometrech musí vyměnit 
řidiče. Rozhodčí v cíli hodnotí nejen 
výsledný čas, ale i spotřebu pohon-
ných hmot. Brněnští studenti přitom 
výrazně promlouvají do výsledkových 
listin. 

„Zatím největším úspěchem bylo pro 
nás celkové druhé místo v závodech 
v Itálii a následně celkové sedmé místo 
v Maďarsku. Kromě toho jsme se zú-
častnili dvou specializovaných soutěží 
v Německu. V jedné, v níž se hodnotil 
výhradně design auta, jsme skončili 
v TOP 4 a ve druhé, ve které se posu-
zovaly nové inovativní metody, jsme se 
umístili v TOP 5.“ 
Podle Business leadera TU Brno Racing 
je logistika nedílnou součástí každého 
závodního týmu. „Díky společnosti 
AGROTEC máme k dispozici dodávku 
Fiat Ducato – Maxi, které je ideální pro 
naše logistické potřeby. V období tes-
tování a závodů tak můžeme bezpečně 
převážet velké množství vybavení a ma-
teriálu. Vozíme si monopost, simulátor, 
kemp a celou technickou podporu 
auta,“ vysvětlil Žilinský.  ‹‹

forMulI voZí  
po celé evropě
Přibližně padesátičlenný tým studentů VUT v Brně  
se podílí na vytvoření závodního monopostu.  
Následně s ním soupeří s vysokoškoláky z celého světa.  
AGROTEC a. s. jim pomáhá s logistikou.

›  Kde jSMe poMohlI

foto: Jakub Vyorálek

›  KřížeM KrážeM

Stát Na poMeZí  
dvou věKů
Jižní Korea není tuzemskými turisty příliš vyhledávána. 
Důvodem je hlavně její velká vzdálenost od České republiky. 
Z Prahy do metropole „asijského tygra“ Soulu totiž poletíte 
více než deset hodin. Pokud tuto nepříjemnost překonáte, 
čeká vás nezapomenutelný zážitek.

Prastaré svatyně a chrámy obklope-
né moderními mrakodrapy. Tento 
obrázek se naskytne turistům, kteří 
do země zavítají. Jižní Korea je plně 
vyspělým státem s ekonomikou svě-
tového významu. Má velmi rozvinutý 
automobilový průmysl. Kia Motors 
Corporation – výrobce kvalitních  
automobilů pro všechny mladé du-
chem, byla založena v roce 1944 a je 
nejstarší korejskou automobilkou.  
Kia vyrábí ročně více než 3 miliony 
automobilů v 10 výrobních a montáž-
ních závodech v 5 zemích světa. Ty 
jsou následně prodávány prostřednic-
tvím sítě distributorů a dealerů  
ve 150 zemích celého světa. 
Jihokorejci jsou vůči turistům velmi 
milí a pohostinní. Dovolí vám foto-
grafovat takřka vše, výjimkou jsou 
interiéry některých chrámů a klášterů, 
kde vás na zákaz taktně upozorní. Ra-
ději už před cestou se připravte na to, 
že si se svým mobilem domů nezavo-
láte. Naše telefony totiž na jihokorej-
ském území bohužel nefungují.  
Místní kuchyně je typicky asijská. 
Přijdou si v ní na své zejména milov-
níci pálivých jídel. Základem téměř 
každého jídla je miska rýže s velkým 
množstvím různě upravené zeleniny, 
dále polévka se spoustou mističek 
s nejrůznějšími přílohami. Jídlo je leh-
ce stravitelné a není mastné. Ochutnat 
ho můžete v pestré škále restaurací, 
ale i u pouličních prodejců. Zdravot-
ních problémů se obávat nemusíte, 
pokud se vyhnete pokrmům, které 
nejsou tepelně upravené.  
Jižní Korea je úchvatnou zemí s dlou-
hými písečnými plážemi, typický-
mi památkovými oblastmi a také 
svébytnou kulturou. Pod moderním 

jIžNí Korea

Hlavní město: Soul
Rozloha: 98 480 km² 
Počet obyvatel: 48 422 644 
Státní zřízení: prezidentská 
republika

povrchem v ní ale stále bobtnají 
šamanské, konfuciánské a buddhi-
stické tradice. Jedním z míst, kam 
se při návštěvě této země vypravit, 
je bezesporu palác Kyongbokkung, 
nacházející se přímo v Soulu. Jedná 
se totiž o stavbu z 15. století zapsanou 
na seznamu UNESCO jako jedinečný 

příklad korejské architektury. Sloužila 
jako sídlo dynastie Joseon.  
Členitý reliéf poloostrova je nesmírně 
bohatý na přírodní krásy, pokroucené 
borovice na skalách či na rozeklané 
skalní soutěsky. Korea je zemí kon-
trastů, snových krajin a starodávné 
kultury.  ‹‹

forMula StudeNt 
Jedná se o prestižní soupeření univer-
zitních týmů složených z budoucích 
inženýrů. Brněnský kolektiv se účastní 
soutěže škol vyrábějících spalovací for-
mule, v níž startuje přibližně 530 druž-
stev z celého světa. TU Brno Racing se 
drží v TOP 50. Soutěž pomáhá prestiži 
jednotlivých vysokých škol.
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›  pohledeM žeNy›  do detaIlu

šIroKoZáběrový podMítač  
oceNí velKé farMy
Nízký valivý odpor spojený s vysokou pojezdovou rychlostí a velmi kvalitní prací. Tyto faktory  
v sobě úspěšně kloubí širokozáběrový diskový podmítač Amazone Catros+ 12003-2TS.  
Zaměstnanci AGROTEC a. s. v Hustopečích jej testovali ve všech koutech České republiky.

Přibližně čtvrt roku měli pracovníci 
AGROTEC a. s. na důkladné prověření 
dvanáctimetrového prototypu diskové-
ho podmítače Catros+ 12003-2TS. 
„V naší demo tour jsme objeli celou 
republiku. Začali jsme na Moravě 
hned po žních a skončili jsme v září 
v západních Čechách. Najezdili jsme 
přitom s ním přibližně 1800 hektarů,“ 
uvedl produkt manager Jan Kozman.
AGROTEC a. s. stroj nejen testoval, 
ale zároveň ho i předvedl přibližně 
dvěma desítkám velkých zákazníků. 
Právě pro ně je totiž širokozáběrový 
podmítač určen.
Zatímco na rovinách se potvrdilo,  
že k obsluze stroje bez problémů stačí 
i menší kolový traktor New Holland 
T8.390, ve členitém terénu vyžaduje 
pořádného siláka. „Pokud je terén 
hodně členitý, potřebuje farma trak-
tory, které mají minimálně 400 koní. 

Ideální je proto v agregaci s kolovým 
kloubovým traktorem New Holland 
T9.480,“ upozornil Kozman.
Stroj je výjimečný nejen svým dva-
náctimetrovým záběrem, ale i uni-
kátním systémem kopírování terénu 
všemi svými sekcemi. V případě 
nedostatku výkonu traktoru, napří-
klad před velkým kopcem, umožňuje 
složení na 7 metrů, což konkurence 
nenabízí.
Catros+ 12003-2TS má navzdory 
perfektnímu zpracování půdy nízký 
valivý odpor. Díky hydraulickému 
systému se na souvrati s ním velmi 
snadno otáčí. „Další výhodou, kterou 
jsme zjistili ve členitém terénu, je 
jeho stabilita. Z jednoho stroje na 
druhý se nepřenáší vibrace. Oj tady 
slouží jako vyrovnávač kmitu a stabi-
lizuje stroj vůči traktoru,“ upozornil 
produkt manager. 

Hlavní předností, kterou zákazníci 
nejvíc kvitovali, bylo kopírování terénu 
jednotlivými sekcemi. Stroj se totiž 
skládá ze čtyř částí, které jsou propojeny 
hydraulikou, která umožňuje ideální 
kopírování terénu. „Konkurence vytváří 
ve dvanácti metrech jednu rovinu, která 
je ve členitém terénu problematická. 
Kopečky jsou hluboce zpracované, ale 
do dolíků se disky téměř nedostanou. 
U Catros+ 12003-2TS funguje naopak 
velmi dobrý vyrovnávací efekt,“ přidal 
postřeh Kozman.
Systém Catros už i u předchozích mo-
delů nabídl bezúdržbovost disků. Nyní 
tento systém ještě vylepšil. „Na stroji je 
88 mazacích míst. Výrobce ale nabízí 
centrální lubrikační systém, kde jsou 
všechny body automaticky centrálně 
mazané. Jedná se tedy o naprosto bez-
údržbový stroj po celou sezonu,“ dodal 
Kozman.  ‹‹

šIroKoZáběrový  
dISKový podMítač  
catroS+ 12003-2 tS 

Ženy jsou zpravidla vidět jen za 
volanty osobních aut, vy usedáte i do 
traktorů a kombajnu. co vás k tomu 
přimělo? 
Už od malička jsem byla spíš kluk, 
většinou jsem byla jediná holka v klučičí 
partě, takže jsem měla blízko i ke všem 
různým strojům s motorem. Zároveň 
se moje rodina zemědělství věnuje snad 
odjakživa, takže je to pro mě vlastně 
běžná věc a nijak výjimečně si nepři-
padám. Před šesti lety se táta rozhodl 
odejít do důchodu a přepsat na mě  
podnik v rámci dotací ,,Mladý začínající 
zemědělec“, tak jsem se této příležitosti 
chopila a jsem za ni moc ráda. 
 
Za jaké typy traktorů usedáte a proč 
jste si zvolila právě tuto značku? 
Traktory máme celkem tři, jeden starý 

Zetor, na který máme přidělaný čelní 
nakladač, a dva novější, New Hollan-
dy. Kombajn je také od New Hollan-
du. Když na mě táta podnik přepiso-
val, tak jsem od něj Zetor s jedním 
New Hollandem podědila, takže když 
došlo na rozšiřování vozového parku, 
koukala jsem po stejné značce. Stejně 
tomu bylo u kombajnu. V neposlední 
řadě u mě rozhodovalo to, že mám 
se ZZN v Kolíně, odkud jsem stroje 
brala, dobré zkušenosti a všichni mi 
rádi pomohou a se vším vyjdou vstříc. 
Řidičák mám už asi sedm let a od té 
doby i aktivně jezdím. 
 
vzpomenete si na vaši první samo-
statnou jízdu na traktoru? Těšila jste 
se, vnímala jste to jako pracovní čin-
nost, nebo jste měla trochu obavy? 

Na první samostatnou jízdu si asi 
nevzpomenu, ale živě si vzpomínám 
na dobu, kdy jsem dělala autoškolu. 
Byla zima, spousta sněhu, kam se člo-
věk podíval, a já bojovala se Zetorem 
po Poděbradech. Volant šel těžko, 
když jsem chtěla zabrzdit, tak jsem se 
musela zapřít do sedačky a o řazení 
ani nemluvím... To všechno mě už 
po prvních deseti minutách zahřálo 
tak, že jsem jezdila jen v tílku. Lidé 
zabalení až po uši v šále a čepici, které 
jsme míjeli, se otáčeli a klepali na čelo, 
co to tam jede za blázna.  
 
Jak moc je pro ženu složité věnovat 
se zemědělství? 
Jak už jsem říkala, navazuji tím na ro-
dinnou tradici. Myslím si, že v dnešní 
době je v podstatě nemožné si jen tak 

NebojíM Se traKtoru aNI KoMbajNu,  
říKá barbora váňová
Věnovat se profesně zemědělství je nejen časově, ale i finančně náročné. 
Platí to tím spíše, když jste na většinu věcí takříkajíc sami. Barbora  
Váňová přesto vše bere s nadhledem a při rozhovoru častokrát  
vyloudí oslnivý úsměv.

techNIcKá data 

› záběr 12 metrů 
› umožňuje i redukovaný  
  záběr 7 metrů 
› zpracovává půdu  
  v hloubce 5–15 centimetrů 
› přepravní rychlost 40 km/hod 
› přepravní šířka do 3 metrů 
› přepravní výška do 3,9 metru
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›  pohledeM žeNy

Pokud vlastníte jakékoli motorové 
vozidlo, jistě vás několikrát napadla 
všudypřítomná otázka, jak by jen bylo 
možné snížit spotřebu, tedy náklady na 
provoz při zachování stejného výkonu 
motoru? Společnost AGROTEC a její 
divize nákladních automobilů našla 
právě pro vás její řešení. Stali jsme se 
certifikovaným partnerem společnosti 
Ajam, což jsou homologované LPG 
systémy. Jedná se o revoluční duál-
ní systém naftového pohonu spolu 
s LPG palivem, tedy ideální řešení pro 
dopravce a provozovatele nákladních 
vozidel, a to hned z několika důvodů. 
Nejenže tento systém zajišťuje eko-
nomičtější provoz snížením spotřeby 
paliva, ale také přispívá ke snížení 
opotřebení pohonné jednotky díky 
výraznějšímu spalování nafty.  
Samotný princip fungování systé-
mu se skládá ze softwarem řízeného 
přívstřiku určitého množství plynného 
paliva do sacího potrubí. Motor tedy 
běží současně jak na naftu, tak LPG. 

Dojezdová vzdálenost je zachována 
a není nutné udržovat trvalou hladinu 
plynného paliva. To znamená, že po-
kud vám dojde, nic se neděje a jedete 
dál na naftu. V systému současně 
probíhá emulace, která zajišťuje, aby 
docházelo k co nejlepším výsledkům. 
To vše má za následek zvýšení výkonu 
vozidla, který zajišťuje lepší tažnou sílu 
a dynamiku vozu při úspoře paliva, 
a to v rozmezí od 20–50 %. Tento pro-
voz je zároveň i mnohem ekologičtější, 
protože snižuje obsah emisí uhlíku. Při 
homologaci na motorech IVECO byly 
naměřeny dokonce nulové hodnoty, 
a jedná se tedy o naprostou bezkon-
kurenčnost na trhu, zároveň díky této 
homologaci budete osvobozeni od 
placení silniční daně do 12 t. Jedná 
se o možnost, jak přispět k ochraně 
životního prostředí, ale i finančních 
prostředků.  
Výhodou je i neinvazivní montáž 
zařízení, které žádným způsobem ne-
zasahuje do motoru a díky své dlouhé 

životnosti může být bez problému 
přemontováno na jiné vozidlo, nehrozí 
tedy jeho ztráta při dosloužení vozidla. 
Návratnost investice do této inova-
tivní úpravy je při denním používání 
již od půl roku. Za povšimnutí stojí 
i dlouhodobě stabilní cena LPG paliva 
díky jeho nadbytku i to, že se na něj 
nevztahuje vyšší zdanění jako napří-
klad u CNG. Tento systém je homo-
logován jak evropskou, tak i českou 
směrnicí, splňuje tedy přísná kritéria 
pro provoz a při používání se neztrácí 
standardní záruky na vozidlo. V sou-
časné době máme výhradní zastoupení 
pro montáž i servis tohoto unikátního 
alternativního pohonu na vozidla 
značky IVECO, konkrétně pro modely 
Stralis a Daily. Při homologačních 
testech zplodin byly naměřeny nulové 
hodnoty právě na této značce. Neustále 
hledáme pro naše partnery konku-
renční výhodu, aby jejich podnikání 
prosperovalo, a jsme připravení posky-
tovat řešení přímo na míru i vám.  ‹‹

Nový SyStéM šetří NáKlady  
I žIvotNí proStředí
Majitelé nákladních automobilů značky iveco  
mohou díky revolučnímu systému výrazně snížit náklady na provoz. 

říct: Tak a teď začnu hospodařit! Je 
potřeba hodně strojů i prostor. Poří-
zení obojího je finančně dost náročné 
a nedovedu si představit, kolik by to 
všechno stálo, kdyby to chtěl člověk 
koupit najednou. Zároveň je podle mě 
poslední dobou velká válka o půdu. 
Cena za metr roste, nájmy se zvedají, 
a pokud nemá firma k dispozici vlast-
ní pozemky, tak to má dost složité.  
Já osobně válku o půdu pociťuji hod-
ně. Mám jen malý podnik, a pokud 
jde nějaká půda do veřejného prodeje, 
tak mě přeplatí větší firmy, které mají 
větší zisky. Moje jediná šance je, když 
vlastník nabídne pozemky přímo 
mně, například když máme pole od 
něj v nájmu už několik let. 
 
už jste zmiňovala, že vlastníte 
i kombajn, proč jste se ho rozhodla 
pořídit a využíváte ho jen na svých 
pozemcích? 
Je to New Holland CX 5080 a letos 
ho budeme mít třetí žně. Dřív jsme si 
nechávali sekat od službařů, pak ale 
přišla myšlenka koupit si vlastní a po 
zvážení všech pro a proti jsem ten 
krok udělala. Zatím ho využívám jen 
na vlastních pozemcích, ale nebráním 
se tomu vyjet i jinam. 
 
co říká váš manžel/přítel, když vás 
vidí řídit traktor či kombajn?  
Nesnaží se vám udělovat rady? 
Přítele nemám, na tuhle otázku větši-
nou odpovídám, že se ještě nenašel ta-
kový blázen, který by se mnou vydržel 
(se smíchem – pozn. red.). Zároveň 
si myslím, že s radami u potencio-
nálního přítele nebude problém. Buď 
tomu nebude vůbec rozumět, protože 
zemědělství není moc časté zaměst-
nání, nebo z oboru bude a v tom 
případě mu uvolním volant a půjdu 
se opalovat nebo projet na motorce 
(se smíchem – pozn. red.). 
 
Jste s vaším zemědělským vozovým 
parkem spokojena, nebo plánujete 
případně jeho rozšíření?  
Myslím, že vozový park, kterým 
disponuji, je pro velikost mého hos-
podářství dostačující. Jediné, o čem 
budu do budoucna určitě uvažovat, 

je manipulátor. Zetor s čelním na-
kladačem, který máme, je sice velký 
pomocník a většinu práce zastane, 
ale přece jen má své limity.  
 
Máte nějaké zaměstnance, nebo 
se zemědělství věnujete výhradně 
sama? 

Zaměstnance žádné nemám, bohu-
žel nejsou prostředky na to někoho 
celoročně zaměstnávat. Naštěstí mám 
ale kolem sebe rodinu a lidi, kteří mi 
vždy rádi pomohou a vyjdou vstříc. 
Táta sice odešel do důchodu, ale i na-
dále mi je k ruce a o nejdůležitějších 
krocích rozhodujeme spolu.  ‹‹

›  vSaďte Se
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na podporu neziskového sektoru v daném 
regionu. Seriál startuje 30. dubna Synthe-
sia Runem, další zastávkou je Deza Run 
21. května ve Valašském Meziříčí a poslední 
zastávkou před létem bude letošní novinka: 
Fatra Run v Napajedlech 11. června. Podrob-
né informace najdete na www.agrofertrun.cz. 

polNí dNy
Zájemci o tradiční a převážně odborné akce 
věnované aktuálním otázkám moderní rost-
linné výroby by si neměli nechat ujít následu-
jící události:

20. 5. Den PREOL v Nabočanech  
 u Chrudimi: 8. ročník polního dne 
 věnovaný problematice pěstování 
 řepky 
25. 5. Hlavnická řepka: regionální polní
 den v Opavě plný klasických  
 polních přehlídek a odborných 
 přednášek
3. 6. Polní den Radovesice (Litoměřice): 
 přehlídka hlavních polních plodin 
2. 6. Polní den Vnorovy (Hodonín)  
 – akce uprostřed vinohradů zamě- 
 řená na volbu vhodných odrůd  
 pšenice
7.–8. 6. Dvory Nad Žitavou  
 (Slovenská republika)
9.–10. 6. Naše Pole Nabočany: Navštivte nás 
 na celostátních polních dnech  
 pořádaných odborným  
 vydavatelstvím Profipress.
15. 6. Den PRIMAGRA v Nezvěsticích: 
 širokospektrá akce prezentující  
 současné zemědělství a jeho  
 možnosti
17. 6. Polní den v Bernarticích: tradiční
 akce kladoucí důraz na odrůdy  
 pšenice a řepky ozimé
24. 6. Den Penam v Rozsochách  
 na Svitavsku: akce věnovaná  
 komplexní problematice pěstování
 potravinářské pšenice.

ZajeZděte SI v SerIálu 
Kolo pro žIvot
AGROFERT se stal partnerem seriálu závodů 
Kolo pro život i v roce 2016. Stejně jako loni 
bude i letos účast na těchto závodech pro 
všechny zaměstnance koncernu AGROFERT 
zdarma. První závod startuje 23. dubna v Do-
břichovicích u Prahy, nicméně hlavním závo-
dem naší AGROFERT cyklo sezony je druhý 
ze závodů tohoto seriálu, Hustopeče AGRO-
TEC tour ŠKODA AUTO. Jeho generálním 
partnerem je společnost AGROTEC a těšit se 
na něj můžete 30. dubna v Hustopečích. Na 
závody se registrujte na webových stránkách 
www.agrofert.cz/koloprozivot.  

kolo pro život pokračuje i v květnu  
a červnu:

14. 5. Mladá Boleslav Tour  
 ŠKODA AUTO
21. 5. Jestřábí hory České spořitelny   
 (Havlovice nad Úpou)
4. 6. Orlík Tour Kooperativy 
 (Orlík-Vystrkov)
11. 6. Ještěd Tour Kooperativy (Liberec)
25. 6. Bikermaraton Drásal  
 České spořitelny (Holešov) 

aGrotec petroNaS  
rally 2016
Zveme všechny příznivce motoristické-
ho sportu na další 12. ročník AGROTEC 
PETRONAS RALLY 2016 v termínu 
17.–18. června 2016 v Hustopečích u Brna. 
O akci vás budeme průběžně informovat na  
www.agrotecrally.cz. 

*  Uvedené termíny se mohou měnit, více informací a případné změny naleznete na www.agrofert.cz.

foto:  
František 
Dušek

›  KaM Se chyStáMe

aGrofert  
olyMpIjSKá výStava  
„Rio, Rio, Rio de Janeiro!“ olympijské skan-
dování zní v hlavě sportovních fanoušků už 
od ledna. Aby ne, hry v brazilské metropoli se 
blíží! Partneři českého olympijského týmu –  
AGROFERT a mediální dům Mafra – se roz-
hodli čekání fanoušků zkrátit putovní olym-
pijskou fotografickou výstavou. V 16 městech 
se představí nejznámější, nejzajímavější 
a nejnapínavější okamžiky českých sportovců 
na olympiádách poslední dekády. Vernisáž 
výstavy se uskuteční v pátek 8. dubna v Pra-
ze na Smíchově v areálu Mafry. Tour bude 
v dubnu pokračovat přes Lovosice, Tábor 
a Pelhřimov, v dalších měsících se mj. potká-
me v Třešti, Přerově, Hustopečích či Pardu-
bicích. V závěru výstava zamíří do olympij-
ského parku, který chystá Olympijský výbor 
spolu se svými partnery v oblasti Lipenské 
přehrady. Kompletní trasu výstavy najdete  
na www.olympijskavystava.cz. 

pojďte S NáMI běhat  
oKolo KoMíNů NašIch 
cheMIčeK
Seriál sportovně-rodinných dní AGROFERT 
RUN vyrazil na trať svého druhého ročníku. 
Je jedno, jestli je běh vaše parádní disciplína, 
nebo jestli jste spíš chodec, hlavní je se bavit. 
Pořadatelé připravili kromě dětských a ro-
dinných běhů i pestrý doprovodný program 
a olympijskou bojovku. Startovné platí pouze 
účastníci hlavních závodů na 10 km, ostatní 
běhy i další aktivity jsou zdarma. Celý výtěžek 
startovného půjde přes Nadaci AGROFERT 

KaM vyraZIt Na jaře
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AGROTEC a. s.
Brněnská 74 
693 01  Hustopeče

tel.  |  +420 519 402 111
e-mail  |  info@agrotec.cz
web  |  www.agrotec.cz


