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praktik

Agrodružstvo vlastníků Puklice neda-
leko Jihlavy hospodaří podle předsedy
představenstva Ing. Karla Vašourka na
výměře 1900 hektarů zemědělské pů-
dy, z čehož 1500 ha připadá na půdu
ornou a 400 ha tvoří louky a pastviny.
Na orné půdě pěstují družstevníci pře-
vážně obilniny (800 ha), následuje řep-
ka ozimá (250 ha), kukuřice na 180
hektarech a také na dvaceti hektarech
brambory. Zbytek výměry je oset krm-
nými plodinami na orné půdě.

Netradiční holštýnky
V družstvu chovají na Vysočinu méně

obvyklé plemeno holštýn. Jeho výběr
vysvětluje předseda takto: „V původ-
ním JZD Brtnice, které se po transfor-
maci rozdělilo na tři družstva, chovali
nížinné černostrakaté plemeno. V tom-
to směru jsme tedy pokračovali a navy-
šovali stavy na nynějších 1400 kusů
(z toho 500 krav). Stále ale máme ještě
volné kapacity a rezervy jsou i v užitko-
vosti,“ říká předseda družstva.

Všechny dojnice jsou ustájeny v Puk-
licích, kde najdeme i telata, prozatím ve

starém teletníku. Za několik měsíců ale
již budou nastěhována do moderního
welfare provozu pro 131 kusů vytvoře-
ného z bývalého seníku.

V dalším středisku Střížov je ustájen
mladý dobytek a také výkrmna býků
s kapacitou 500 kusů, do které se zá-
stav kromě vlastní produkce také na-
kupuje. Vykrmují se zde holštýnští
i strakatí býčci, obojí podle předse-
dových slov se slušným přírůstkem
i zpeněžením.

Prasata zůstala
Stáje pro prasata fungují v družstvu

už třicet let, před dvanácti lety zde byl
instalován systém mokrého krmení do-
dávaný společností Agrico. Dnes zde
najdeme 320 prasnic a 2400 kusů ve
výkrmu. „Stáje výkrmu jsou v rekon-
strukci, výměna technologie probíhá
s firmou Agrico stejně jako repase star-
šího systému,“ uvádí předseda.

„Ihned po svém nástupu jsem rozho-
dl o řešení situace v chovu prasat, stál
jsem před rozhodnutím, zda chov zru-
šit nebo inovovat. Z mnoha důvodů,

mimo jiné i kvůli poměrně vysokému
podílu na tržbách, jsem se rozhodl pra-
sata v Puklicích zachovat. Zdravotní
stav nebyl na dobré úrovni, což byl je-
den z důvodů, proč jsme v jedné zre-
konstruované stáji vytvořili vlastní roz-
množovací chov kombinace BU x L.
Z něj teď pochází všechny prasničky
nově zařazované do užitkového cho-
vu,“ vysvětluje Ing. Vašourek.

Na všechny investice po-
dal předseda žádost
o podporu z ope-
račního progra-
mu. „Operač-
ní program
přesto ne-
považu j i

za spravedlivý, diskriminuje některé
skupiny oproti ostatním. Rozhodující
by měl být způsob hospodaření podni-
ku a jeho perspektiva, nic jiného,“ kon-
statuje předseda představenstva.

Rekonstrukce
míchárny

Míchárna krmných směsí v podniku
funguje již několik let. Před

dvěma roky, prakticky 
ihned po svém nástupu

do funkce, ji nechal
Ing. Vašourek zre-
konstruovat. Pro-
vozovna tak nyní
připravuje 3600
tun krmných
směsí do vlastní-
ho podniku roč-

ně. Její kapacita je
ale téměř dvakrát

vyšší. Krmné kom-
ponenty pocházejí vět-

šinou z vlastních polí,
v případě sóji a krmných do-

plňků hovoří předseda o nákupu.
Míchárna je řízena počítačem

a pracuje zde jeden zaměstnanec,
který míchá směsi dle požadavků zoo-
techniků.

Skladování pro lepší
ceny

Skladovací kapacity nebyly v době
nástupu předsedy do družstva do-
stačující: „Rok 2005 i 2006 nás vy-
školil,“ říká Ing. Karel Vašourek.
V době žní bylo nepříznivé počasí,
my jsme neměli sušičku a dispono-
vali jsme pouze starými sily a provi-
zorními sklady z bývalé bramborár-

Skladovací kapacity doplněny
Kvalitní skladování vlastních rostlinných komodit nabývá

v poslední době na významu z několika důvodů. Jedním z nich je

potřeba vlastního krmiva pro chovaná hospodářská zvířata, dalším

může být třeba čekání na optimální prodejní cenu, což se podniku

vyplatí víc než prodej komodity ihned po sklizni.

V nové stáji najdeme plemeno holštýn

Ing. Karel Vašourek
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ny, kde byl materiál na hromadách.
Protože kvalita obilí hraje v krmné
dávce významnou roli, následo-
valy zdravotní problémy u zvířat,
především u dojnic a prasnic, a spo-
lu s tím i problémy v reprodukci,“
vysvětluje.

Proto Pukličtí přistoupili k radikál-
nímu řešení situace. Zakoupili novou
sušičku, zrekonstruovali míchárnu,
příjmové cesty i vlastní skladovací
kapacity. Bohužel bez podpory
z operačního programu: „Finanční
injekce nám utekla doslova o fous.
Body nám chyběly například proto,
že nejsme členy žádného odbyto-
vého družstva,“ podotýká Ing. Va-
šourek.

Ve středisku Puklice jsou čtyři sklado-
vací sila o kapacitě 102 tun a jedno si-
lo navazující přímo na sušičku slouží
k příjmu mokrého obilí (na 81 tun). Po
sezóně je využitelné na skladování stej-
ně jako ostatní sila. Všechna sila se vy-
skladňují pomocí vyskladňovacích šne-
ků kromě sila na mokré obilí, kde je
trychtýř.

Ve středisku Střížov najdeme šest sil
s kapacitou 750 tun. V podlaze každé-
ho z nich je stavebně proveden vy-
skladňovací trychtýř, což je opera-
tivnější pro přísun komponent do mí-
chárny a také je to podle předsedových

slov méně náročné na čištění a ruční
práci.

Všechna sila jsou kruhová monto-
vaná, vyrobená z pozinkovaného
plechu se zpevňujícími prstencovými
profily. Jejich kontrola probíhá po-
mocí kontrolních lávek, které jsou
součástí dodávky. V silech jsou
umístěny radiální ventilátory, které
zajišťují provzdušňování uskladněné-
ho materiálu.

Všechny sklady jsou výsledkem
spolupráce s třeboňskou společnos-
tí Agrico, která Agrodružstvu nabídla
nejvýhodnější podmínky. Výhodou
je umístění nových sil do stávajících
objektů, nemusí se tedy počítat s je-
jich zastřešením, a tím se celý pro-
jekt zlevní.

„Celková investice činila osm milio-
nů korun, některé nabídky byly o mi-
liony vyšší,“ upřesňuje předseda.

Členský systém
Dnes má družstvo 90 členů a stejný

počet zaměstnanců. „Každý člen je
současně i naším zaměstnancem,“ při-
bližuje tento systém předseda. Po res-
titucích měli členové možnost svoje
podíly prodat a nadále v družstvu ne-
pracovat, nebo si podíly ponechat a být
zaměstnancem. Každý člen má majetek
v hodnotě 50 tisíc, ostatní majetek se
přeměnil na pohledávky, které jsou 
členům postupně vypláceny. Tento
systém podle Ing. Vašourka chrání
podnik před krachem tím, že vystupují-
cí členové nemohou najednou nároko-
vat vysokou částku za svůj podíl. „Na
druhou stranu jsme znevýhodněni,
protože máme nízkou hodnotu vlastní-
ho majetku a finanční instituce k nám
často nepřistupují jako k bonitnímu
partnerovi. Přesto budeme v investi-
cích pokračovat, protože jsem pře-
svědčen, že je to jediná cesta, jak
v dnešním agrárním sektoru přežít,“
uzavírá předseda představenstva.

Jana Velechovská
Foto autorka

Detail provzdušňovacího zařízení zvenku

Všechna sila jsou vyrobená z pozinkovaného plechu

a zevnitř …

Pohled do prostoru skladů, vpravo sušička


