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inzerce

„V  porovnání s  minulými roč-
níky, kdy jsme do Českých Budě-
jovic přiváželi řadu exponátů, 
z nichž některé se ani nevešly do 
pavilonů a musely stát venku, je 
naše současná expozice menší,“ 
pokračuje Michal Karmazín. 
„Dnes, v  době vyspělých infor-
mačních technologií, je zbytečné 
vystavovat to, co si každý najde 
na internetu. Na rozdíl od veletr-
hu Techagro bereme živitelku 
především jako společenskou 
akci. Setkáváme se zde s našimi 
obchodními partnery, kterým 
můžeme během přátelského po-
sezení představit novinky, se-
známit se s  jejich úspěchy, ale 
také problémy a třeba jim nabíd-
nout zajímavá řešení. Což se stá-
vá poměrně často.“

U  společnosti Agrico Třeboň 

oceňují chovatelé nejen profe-
sionální přístup, vysokou kvalitu 
technologií, rychlý a  spolehlivý 
servis či flexibilitu, neboť dokáže 
skloubit moderní stájové systé-
my s téměř všemi požadavky in-
vestorů, ale i to, že pružně reagu-
je na aktuální požadavky země-
dělců. A tak tomu bylo i letos.

Nečekat, až klesne 
užitkovost

V letošním roce trápily chova-
tele především dlouhodobé vy-
soké venkovní teploty, které ne-
gativně ovlivňovaly stájové kli-

ma. Takže zájem o chladicí tech-
nologie z  nabídky společnosti 
Agrico byl obrovský. 

„Bohužel řada chovatelů reago-
vala na tyto jevy s velkým zpoždě-
ním, což se zákonitě odrazilo na 
nižší užitkovosti zvířat a  snížené 
kvalitě živočišné produkce,“ po-
steskl si Michal Karmazín. „Po-

slední perioda naznačuje, že se 
naše republika posouvá do teplých 
krajin a v budoucnu to asi nebude 
jiné. A to si řada chovatelů neuvě-
domuje. Místo toho, aby s předsti-
hem udělali zásadní opatření 
k udržení přijatelných, zdráhám se 
říci optimálních, stájových teplot, 
často vyčkávají do poslední chvíle, 
když už poklesu užitkovosti nejde 
zabránit. Stejně jako třeba výraz-

nému poklesu důležitých složek 
mléka, čímž se zhoršuje jeho zpe-
něžení. I s takovými případy se ta-
dy na živitelce zemědělci „pochlu-
bí“. Přitom opatření jsou vcelku 
jednoduchá, aniž by šlo o miliono-
vé nebo statisícové investice, které 
by podniky položily. V  nabídce 
máme velmi účinné chladicí vošti-
nové zařízení Agricooler, jehož 
účinnost je i v tropických podmín-
kách mimořádná a vliv na udržení 
pohody zvířat ve stájích enormní. 
Jde o  velice operativní zařízení, 
které lze po pominutí vysokých 
teplot odpojit od elektrické energie 
a  vody, vyčistit, uskladnit a  příští 
léto opět použít. Navíc ho lze pře-
pravovat do několika stájích, ne-
boť je na kolečkách, kde jsou ustá-
jená různá hospodářská zvířata, 
tedy skot, prasata či drůbež.“ 

Připomeňme si, že toto jedno-
duché zařízení se postaví mezi 
dveře, napojí se na zdroj vody 
a elektrického proudu a okamži-
tě pracuje. V porovnání s řadou 
různých klimatizačních systé-
mů, které jsou velice citlivé na 
prach, peří a další stájové nečis-
toty, je Agricooler stoprocentně 
spolehlivý a  také velice účinný. 
Mohutným ventilátorem nasá-
vaný venkovní vzduch se ochla-
zuje přes voštiny s vodou a prou-
dí do stájí či hal. Po jeho zapnutí 
se v krátké době snižuje teplota 
o tři až čtyři stupně Celsia.

Biosecurity – od slov 
k činům

Agrico podává pomocnou ru-
ku zemědělcům i v oblasti zoohy-
gieny, která nabyla na významu 
zejména po vypuknutí afrického 
moru prasat na Zlínsku. „I když 
je třeba pochválit státní orgány, 
které v  rámci možností velmi 
účinným způsobem proti moru 
prasat zasáhly, je třeba, aby hy-
gieně věnovali důležitou pozor-
nost všichni chovatelé,“ zdůraz-
ňuje Michal Karmazín. „Jakéko-
liv technologicko-organizační 
opatření k zamezení rizika náka-
zy, a to nejen moru prasat, hraje 
velice důležitou roli. I v  této ob-
lasti máme k dispozici dostupné 
technologie, které mohou zame-
zit vážným nákazám. O biosecu-
rity by se nemělo jen mluvit, ale 
také pro ni něco dělat.“

Základním předpokladem za-
mezení šíření uvedeného virové-
ho onemocnění je nepouštět do 
chovů kontaminanty. Lidé se mo-
hou svléknout, osprchovat a pře-
vléknout, ale u vozidel vjíždějících 
do areálu je to mnohem nároč-
nější. Společnost Agrico může 
nabídnout různé dezinfekční se-
stavy, více či méně automatizova-
né v závislosti na velikosti farmy, 
frekvenci provozu technických 
vozidel přes bránu a podobně. Od 
jednoduchých ručních zařízení 
až po stoprocentně spolehlivé 
a účinné automaticky řízené dez-
infekční rámy. S ohledem na rizi-
ko zamoření a případné velké fi-
nanční ztráty je to celkem opět 
zanedbatelná investice.

Ionty ve stájovém prostředí

Poslední poznatky výzkumu 
i praxe ukazují, že úprava stájové-
ho prostředí nemusí spočívat jen 
v chlazení, ventilaci či zvlhčování, 
ale i v čištění stájového vzduchu 
pomocí negativně nabitých ion-

tů. Emise negativních nábojů do 
stájového prostředí snižuje obsah 
jemného prachu, na nějž se váže 
mnoho negativních částic, ať už 
mikroorganismů, pachových 
částic a  podobně. Proto Agrico 
přichází se stájovým osvětlením 
vybaveným ionizerem, který vy-
zařuje ionty do stájového prostře-

dí a tím výrazně upravuje a zlep-
šuje jeho kvalitu. I  tak malá věc 
může mít podle Michala Karma-
zína veliký přínos.

„V jedné z kanceláří společnos-
ti Agrico je návštěvám povoleno 
kouřit. A kouř, jak známo, je veli-
ce jemný prach. Když v této míst-
nosti spustíme ionizační lampu, 
tak se místnost rychle cigareto-
vého kouře i  zápachu zbaví. Již 
na první pohled je to subjektivně 
zřejmé,“ dokládá atypickým pří-
kladem účinnost ionizeru Mi-
chal Karmazín.

Trendem je automatizace 
a robotizace

Nejsou lidi, což hraje do karet 
různým robotům s  vlastním ro-
zumem a  elektronicky řízeným 
automatickým systémům. I  ta-
kové technologie s  vysokým IQ 
zemědělci, chovatelé i  rybáři 

v nabídce společnosti Agrico na-
leznou. Výčet by byl široký, a tak 
se zmiňme o těch nejvíce rozšíře-
ných a perspektivních. 

Umělá inteligence „čouhá jako 
sláma z bot“ především u tech-
nologií rakouské společnosti 
Schauer. Vlastní rozum využívá 

jak vylepšené automatické krme-
ní Spotmix poslední generace, 
tak automatické krmení kojených 
selat Babyfeed. Dokrm kojených 
selat má řadu předností. Umož-
ňuje nejen naprosto automatické 
a spolehlivé dávkování krmiva či 
čištění zařízení podle přesně na-
stavených parametrů, ale i zpětné 

vyhodnocení dosahovaných vý-
sledků. Celá technologie dbá na 
přísnou hygienu, která je u mlá-
ďat prvořadá. Z produkce rakous-
ké firmy Schauer je i automatický 
systém stlaní Strohmatic. 

Pokud jde o umělou inteligen-
ci, firmě Schauer šlape na paty 
francouzská společnost Sermap, 
z jejíž produkce pochází robotic-
ké zařízení pro odkliz výkalů ze 
stájí pro skot Mirobot 3.0. Uve-
dený robot je schopen odklízet 
jak tekuté výkaly z  bezstelivo-
vých stájí, tak i chlévskou mrvu 
s vysokým obsahem slámy. Zaří-
zení se programuje a kontroluje 
prostřednictvím vzdáleného pří-
stupu, například z mobilního te-
lefonu. Pracuje automaticky bez 
nutnosti přehánět zvířata a otví-
rat zábrany. Je schopné vyklízet 
jednu i  více hnojných chodeb 
s různým profilem, se zatáčkami 

i  širokými hnojnými plochami. 
„Jak rakouský Strohmatic, tak 
francouzský Mirobot řeší dlou-
hodobý nedostatek pracovních 
sil v živočišné výrobě, navíc při-
spívají k výrazné úspoře provoz-
ních nákladů,“ říká závěrem 
Michal Karmazín. 

  Až na rok 2002, kdy bylo českobudějovické výstaviště pod 
vodou, se od roku 1991 zúčastnilo Agrico Třeboň všech ročníků 
výstavy Země živitelka.

  Společnost Agrico pružně reaguje na aktuální požadavky 
zemědělců.

  Její technologie přispívají k vysoké produktivitě práce, velké 
užitkovosti, nízkým ztrátám, požadované hygieně ve stáji 
a pohodě zvířat. Zásadně snižují podíl nákladů a výrazně 
podporují lepší ekonomiku produkce.

 Klíčové informace 

Patrioti opět nechyběli

Vladislav Fuka

V letošním roce byl mimořádný zájem o chladicí voštinové zařízení 
Agricooler, jehož účinnost je i v tropických podmínkách 
mimořádná a vliv na udržení pohody zvířat ve stájích enormní
 Foto Vladislav Fuka

Ani letos nechyběla na agrosalónu Země živitelka expozice společnosti Agrico Foto Vladislav Fuka

Společnost Agrico má ve svém portfoliu různé dezinfekční sestavy, 
více či méně automatizované v závislosti na velikosti farmy, 
frekvenci provozu technických vozidel přes bránu a podobně
 Foto Vladislav Fuka

Robotické zařízení pro odkliz výkalů ze stájí pro skot Mirobot 3.0 je schopno odklízet jak tekuté výkaly 
z bezstelivových stájí, tak i chlévskou mrvu s vysokým obsahem slámy Foto archiv

Od roku 1991, kdy byla společnost Agrico Třeboň založena, nechyběla ani na jedné výstavě Země 
živitelka. „Jako jihočeští patrioti nemůžeme na živitelce chybět,“ přivítal nás letos v expozici třeboňské 
společnosti tradičně laděné dočervena Ing. Michal Karmazín. „Přestože působíme v celé republice i za 
jejími hranicemi, srdcem patříme sem. A jsme tady pokaždé rádi. Výstavou Země živitelka prošly za tu 
dobu všechny hlavní novinky, které jsme postupně zaváděli do praxe. V současnosti je ale situace jiná.“

Ing. Michal Karmazín

měla být pravidla společné země-
dělské politiky jednodušší. „Ze-
mědělci v České republice i v celé 
unii chtějí snížení byrokratické 
zátěže, která jim komplikuje ži-
vot, a větší kompetenci na národ-
ní úrovni,“ prohlásil Toman 
s tím, že ve spolupráci s Ústavem 
zemědělské ekonomiky a  infor-
mací jsou aktuálně připravovány 
analýzy pro všechny specifické 
cíle nové politiky. „Ve čtvrtém 
čtvrtletí plánujeme řadu pracov-
ních skupin, aby se zvolila správ-
ná opatření,“ podotkl ministr. 
„Věřím, že společným úsilím se 
podaří vyjednat, aby společná 
zemědělská politika byla jedno-
dušší a splnily se naše cíle,“ řekl 
a  poznamenal, že chtějí zjedno-
dušit administrativu, čemuž se 
přizpůsobuje i vyjednávání. „Ja-
ko ministerstvo chceme navrh-
nout, aby se eliminoval maximál-
ní počet hodin, který mohou 
strávit kontroly na jedné z firem 
tak, abychom tyto kontroly ome-
zili. Následně ať chodí do podni-
ku jen tehdy, pokud nastane ně-
jaký problém  nebo podezření na 
něj,“ řekl. 

„Musíme také zahrnout do 
společné zemědělské politiky 
i vodu, půdu a hospodaření s ni-
mi, což tam dnes není,“ řekl. 
Dalším bodem je podle něj pre-
cizní zemědělství. K  pozemko-
vým úpravám ministr řekl, že se 

budou realizovat pouze ty, které 
budou mít protierozní funkci.  

Jen pozemkové úpravy 
s protierozní funkcí 

Ministr se dotknul i řešení otáz-
ky sucha. Zdůraznil kromě jiné-
ho i význam přehrad a vodáren-
ských nádrží, protože „z mokřa-
dů a  z  těch věcí nedostaneme 
vodu do kohoutků,“ řekl.  Po-
slední přehrada se napustila 
v  České republice v  roce 1997 
a byly to Šance a to ještě jen díky 
tomu, že byla povodňová vlna. 

Předseda Zemědělského svazu 
ČR Martin Pýcha uvedl, že v Ev-
ropské unii existují čtyři systémy 
vyplácení přímých plateb.  Tam 
se řadí jednotná platba na plochu 
SAPS a  platba na farmu, při-
čemž jde o model historický, pře-
chodový a  regionální. „Máme 
obrovský rozdíl ve výši plateb, 
což vytváří nerovné podmínky,“ 
míní. 

Martin Hlaváček, který zastu-
poval Iniciativu velkých podni-

ků, přiblížil principy vyjednávání 
budoucí společné zemědělské 
politiky. „Pokud prosadíme, aby 
se zachoval finanční rámec, s tím 
musí souhlasit všechny země,“ 
podotkl. 

Předseda představenstva Ze-
mědělského obchodního druž-
stva Vacov, které hospodaří v ob-
lasti Šumavy, Petr Holub uvedl, 

že členství České republiky v Ev-
ropské unii podniku přineslo pří-
ležitost v tom, že dostali dotace. 
Bez nich by nemohli fungovat. 
Dotace jsou kompenzací cen 
v obchodech, míní. „Další příle-
žitostí bylo, že jsme mohli do 
podniku investovat,“ řekl. 

„Druhou věcí ale je, za jakou 
cenu jsme to všechno dostali. 
Měli jsme to vykoupené tím, že 
jsme museli snížit výrobu a stá-
le ji musíme snižovat a  tím se 
nám zhoršuje stav ve firmách, 
ať se to týká pracovníků a  po-
dobně,“ prohlásil. Pozici Čes-
komoravského svazu zeměděl-
ských podnikatelů, který zastu-
puje řadu zemědělců ze znevý-
hodněných oblastí, pak před-
stavila ředitelka této organizace 
Karolína Menclová. Naší priori-
tou je, aby zodpovědní zeměděl-
ci, kteří hospodaří v  souladu 
s  trvale udržitelným rozvojem, 
dále mohli hospodařit.  Členské 
státy by měly mít možnost se 
rozhodnout, v  jaké výši zastro-
pování bude aplikovatelné s ohle-
dem na významné rozdíly mezi 
nimi, uvedla.  

Podle dalšího účastníka disku-
se Evropská unie umožnila čes-
kým subjektům dostat se na ev-
ropský trh. „Vyvážíme. Problém 
je v  tom, že vyvážíme surovinu, 
nevyvážíme výrobek, což je velmi 
problematické,“ podotkl.  

Předseda zemědělských odbo-
rů Bohumír Dufek připomněl, že 
náš český odborový svaz má po-
depsáno 29 kolektivních smluv, 
což nemá žádný jiný odborový 
svaz. Byly doby horší, velice špat-
né a doufám, že budou doby 
dobré. „Proto jsem nemohl sou-
hlasit s  tím, že se zvedne mini-
mální mzda o 1500 korun, což je 
ekonomický nesmyl,“ podotkl.

Podle Dufka Evropský hospo-
dářský výbor by se měl vyjádřit 
k  nekalým praktikám obchod-
ních řetězců. „Věřím, že se nám 
do konce roku podaří zlepšit po-
slaneckou iniciativu, abychom 
zlepšili postavení při prodeji čes-
kých výrobků. Není jediný dů-
vod, aby máslo stálo 59 korun,“ 
míní. 

Ministr zemědělství Miroslav 
Toman prohlásil, že Česká re-
publika nemůže souhlasit se sní-
žením alokace na společnou ze-
mědělskou politiku. „Co se týká 
flexibility mezi pilíři, souhlasíme 
s  navrhovanou možností, aby 
členské státy mohly přesunout až 
15 procent alokace. U  přímých 
plateb chceme, aby zemědělci 
měli rovné podmínky. U zastro-
pování, každý stát si musí roz-
hodnout, jaká opatření zavede. 
Samozřejmě je třeba podpořit 
strategické sektory, klíčová je 
podpora vázaná na produkci, 
která by se měla zvýšit na 25 až 
30 procent. Nesouhlasíme rov-
něž s tím, aby tato podpora stej-
ně jako environmentální platby 
byly zahrnuty do zastropování,“ 
shrnul prezident komory.  

Jandejsek připomněl, že po 
škrtech, které navrhla Evropská 
komise (EK) v zemědělské politi-
ce a politice soudržnosti v letech 
2021 až 2027, by české zeměděl-
ství přišlo příští rok o 4,1 procen-
ta plateb z  Evropské unie. Na 
přímé platby je pro příští rok vy-
členěno 839 milionů eur (asi 
21,5 miliardy korun), což je 236 
eur (asi 6000 Kč) na hektar, v po-
rovnání s  letošním rokem o  4,1 
procenta méně. Na Program 
rozvoje venkova je vyčleněno 
259 milionů eur na rok, což by 
bylo při stejném kofinancování 
ve výši 35 procent 399 eur za rok. 
Při porovnání se současným ob-
dobím je to při stejném kofinan-
cování minus dvacet procent, 
sdělil Jandejsek.    

Česká republika by měla podle 
Evropské komise získat mezi ro-
ky 2021 až 2027 jako součást 
společné zemědělské politiky EU 
5,8 miliardy eur (necelých 1,5 
bilionu korun). V  nynějším ob-
dobí by do roku 2020 podle Mi-
nisterstva zemědělství mělo mít 
české zemědělství možnost zís-
kat na dotacích z EU až 8,2 mi-
liardy eur. Jandejsek řekl, že 
o navržené sumě na příští rok se 
vyjednává. „Pokud prosadíme, 
co se snažíme, prosadíme, že se 

zachová (dosavadní) finanční rá-
mec,“ uvedl Jandejsek.

Ocenil, že loni zemědělci dostali 
od státu národní dotace 3,65 mi-
liardy korun. „Kdyby to nebylo, 
už tady prasata a drůbež nejsou. 
Ale je to tak čtvrtina toho, co do-

stávají naši konkurenti ve starých 
zemích EU. Národní dotace má-
me čtyřikrát až pětkrát nižší. Jde 
sem zboží, které je nákladově 
dražší než u  nás, vytlačuje nás 
z trhu a jde do našich supermar-
ketů. Všichni mluví o tom, že tam 
chtějí české potraviny, ale dělají to 
naopak, můžeme se podívat na 
některé řetězce,“ míní Jandejsek.

Dále uvedl, že je potřeba, aby se 
v  České republice dodržoval zá-

kon o  cenách. Prvovýrobce ze-
mědělec by měl podle Jandejska 
dostat tolik, kolik ho výroba stojí, 
plus přiměřený zisk okolo deseti 
procent. 

Prezident Agrární komory ČR 
také odmítl kritiku, že čeští ze-

mědělci používají příliš mnoho 
chemikálií. Uvedl, že v České re-
publice se používá 1,8 kilogramu 
chemických prostředků na hek-
tar. „Německo 4,5 kilogramu na 
hektar a ti, ke kterým vzhlížíme, 
Nizozemsko, to používá 6,2 kilo-
gramu,“ poznamenal Jandejsek.

Pro jednodušší pravidla 
Ministr zemědělství poukázal 

rovněž na to, že v budoucnu by 
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Předseda zemědělských odborů Bohumír Dufek (vpravo) 
a předseda Spolku pro komodity a krmiva Zdeněk Kubiska 
vystoupili v diskusi  Foto Zuzana Fialová

Ředitelka Českomoravského 
svazu zemědělských 
podnikatelů Karolína Menclová
 Foto Zuzana Fialová

Ministr zemědělství Miroslav Toman (zleva), prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek a Martin 
Hlaváček z Iniciativy velkých podniků se zúčastnili konference týkající se rozvoje českého zemědělství 
a potravinářství po roce 2020  Foto Zuzana Fialová

Komora je proti snížení rozpočtu
Nepřijmout povinné zastropování, zachovat rozpočet Evropské unie pro zemědělství na stejné úrovni, jako byl v nynějším programovacím období, 
podpora citlivých komodit a vyrovnání národních dotací jsou hlavní priority Agrární komory ČR při vyjednávání o příštím období společné 
zemědělské politiky. „Pokud nevyřešíme národní dotace, nevyřešíme nic,“ prohlásil prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek na 
českobudějovickém agrosalonu Země živitelka při konferenci o českém zemědělství a potravinářství po roce 2020.

Zuzana Fialová

(fia) – V sobotu 6. října se v Ná-
rodním zemědělském muzeu Ka-
čina konají oblíbené a  hojně na-
vštěvované Jezdecké slavnosti. 
Jsou věnované nejen milovníkům 
koní, ale i historie, gurmánům či 
obdivovatelům architektury. Sou-
částí je také připomínka parfors-
ních honů – Hubertova jízda. 
Přihlásit se mohou i  jezdci z řad 
veřejnosti.

Během dne se představí nej-
různější plemena koní, včetně 
starokladrubských běloušů 
a vraníků, ukázky práce v zápřa-
hu a tahu i přehlídka jezdeckého 
umění. Vyvrcholením bude vý-
pravná Hubertova jízda, která 
jako připomínka parforsních 
honů tradičně ukončuje jezdec-

kou sezónu. Od 10 do 17 hodin 
na návštěvníky čekají hudební 
vystoupení, loutkové divadlo, 
vystoupení Pavla Ryby a  Petra 
Valáška či kapely Terne Chave. 
A samozřejmě i možnost sveze-
ní na koni pro děti i  dospělé. 
„Koně na Kačinu historicky pat-
ří nejen jako součást životního 
stylu šlechty, která zámek vybu-
dovala a užívala, ale i z pohledu 
Národního zemědělského mu-
zea, které zde sídlí a prezentuje 
své expozice,“ řekl ředitel Ná-
rodního zemědělského muzea 
Kačina Pavel Douša. 

V  kačinských expozicích lze 
kromě zámeckých komnat 
a hospodářského zázemí zhléd-
nout také nově zrekonstruova-

nou podzemní konírnu, vesta-
věnou přímo do jedné z kolonád 
zámecké budovy. Zpestřením 
prohlídek zámku bude i divadel-
ní příběh O dobrodružné pova-
ze paní Sidonie. Přihlášky jezd-
ců na Hubertovu jízdu zasílejte 
e-mailem na adresu pavla.neu-
manova@nzm.cz nebo na tel.: 
770 112 372.

Muzeum na zámku Kačina 
mapuje především historii čes-
kého venkova, expozice před-
stavuje vývoj hospodářského 
zázemí zámku. Samotný zámek 
Kačina je českým empírovým 
klenotem, návštěvníkům nabízí 
jedinečné interiéry, jako je chot-
kovská knihovna, divadlo nebo 
lékárna.

(opr, čtk) – Palírně U  Zeleného 
stromu, která patří mezi přední 
tuzemské výrobce lihovin, loni 
klesly tržby za vlastní výrobky 
a  distribuované zboží meziročně 
o 5,4 procenta na 505,9 milionu 
korun z 535 milionů korun v roce 
2016. Likérka v loňském roce zá-
roveň výrazně snížila čistý zisk, 
a to z 21,33 milionu na 556 tisíc 
korun. Vyplývá to z výroční zprá-
vy Palírny U Zeleného stromu.

„Pokles výnosů i  tržeb proti 
předchozímu roku byl způsoben 
vlivem zákona o významné tržní 
síle, kdy došlo ke změnám stan-
dardně sjednávaných obchod-
ních podmínek,“ uvedl ve výroční 
zprávě ředitel společnosti Pavel 
Kadlec. Palírna U Zeleného stro-
mu v roce 2017 snížila prodej al-
koholických nápojů z téměř 102,3 
tisíce hektolitrů v  roce 2016 na 

necelých sto tisíc hektolitrů. Palír-
ně loni také klesly tržby již dru-
hým rokem po sobě. 

Export se na loňských tržbách 
podniku podílel téměř 11 procen-
ty a  jeho hodnota bez započtení 
spotřební daně činila 54,5 milio-
nu korun. „Společnost vyváží vý-
robky do více než 20 států světa,“ 
uvedl Kadlec. Největším export-
ním trhem zůstává Slovensko, 
společnost lihoviny dodává i  do 
Německa, Polska, Anglie, Ruska, 
Švédska, Kanady či Austrálie.

Tržby Palírny U Zeleného stro-
mu loni podle Kadlece vzrostly 
u významných značek, jako jsou 
Stará myslivecká a Hanácká vod-
ka. „Dalším faktorem růstu bylo 
převzetí distribučních značek 
společnosti Proximo Spirits se 
značkami Bushmills, Kraken 
a Jose Cuervo,“ podotkl Kadlec.

Společnost Palírna U Zeleného 
stromu vznikla v roce 2011 slou-
čením společností Granette a Sta-
rorežná Prostějov. Roční produk-
ce firmy činí zhruba sto tisíc hek-
tolitrů alkoholických nápojů. Do 
jejího výrobního portfolia patří 
více než sto produktů, například 
Stará myslivecká, Starorežná 
a  Hanácká vodka. V  roce 2012 
firma dokončila přesun výroby li-
kérů z Ústí nad Labem do Prostě-
jova, kde už po staletí funguje 
Palírna U Zeleného stromu.

V roce 2017 získala společnost 
stoprocentní podíl ve společnosti 
Distillery Kleiner, která provozuje 
malý lihovar v Žešově u Prostějo-
va. Firma má malosériovou výro-
bu a ovocnými destiláty v Česku 
zásobuje vybrané restaurace včet-
ně těch, které získaly michelin-
skou hvězdu. 

Jezdecké slavnosti na Kačině
Palírně loni klesly tržby i ziskinformuje




