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Vážený čtenáři, držíte v ruce speciální číslo farmářských novinek, které je věnováno 
ohlednutím za 20 letým vývojem od vzniku akciové společnosti LUKRENA.

ském roce kompletně nová míchárna krmiv 
s extrudérem. Zmodernizovala se správní bu-
dovy a zavedly nové informačních technologie 

- s nadledem o nich vypráví ekonomka Alena 
Vanišová... Objem investic přesáhl 20 mil. Kč.
Měl bych ještě zmínit i další investice - např. 
dvě solární elektrárnány na střechách hal 
v Dolní Lukavici a Řenčích, nový klimatizovaný 
seník v Libákovicích, kompostárna, masivní 
nákup zemědělské půdy, vstup do sousedních 
zemědělských podniků, ale to bych neměl psát 
úvodník, ale kroniku vývoje LUKRENY …
Co je z výše popsaného zřejmé – LUKRENA je 
po 20 letech ve velmi dobré kondici a svými 
výsledky snese srovnání s těmi nejlepšími v ČR 
v některých parametrech (např. reprodukce 
krav) dosahujeme světových výsledků. Od 
roku 2004 je trvale zisková, vyplácí svým ak-
cionářům pravidelně dividendy a má rozpraco-
vané další velké investice do rozšíření výroby. 
Možná i do znovuobnovení chovu prasat.
Jsou zde i nemalé rizika spojená se změnou 
klimatu,  dotační politiky EU, nedostatek kva-
lifikovaného personálu zejména v živočišné 
výrobě.
Věřím však, že díky nasazení a zápalu většiny 
našich spolupracovníků, důvěru dlouhodobým 
pronajímatelům půdy a spolupráce s obcemi či 
spolky z našeho regionu zvládneme i budoucí 
výzvy i změny a připravíme tak dalším gene-
racím dobré podmínky pro pokračování kva-
litního zemědělského hospodaření a naplnění 
našeho loga ,,Pečujeme o krajinu“.

 Ing. Pavel Netrval, předseda představenstva

Co se změnilo za 20 let - aneb  proměny v čase

Celé vydání jsme nazvali proměny v čase a za pomoci 
fotografií z doby minulé a současné se snažíme přiblížit 
Vám dynamickou přeměnu přežívajícího JZD v moderní 
a sebevědomou zemědělskou společnost 21 století... 
A jaké tedy bylo zemědělství před 20 lety a jaké je dnes? 
V době vzniku společnosti v polovině roku 1999 prochá-
zela naše země změnou na tržní hospodářství. V hektické 
době, kdy krachovaly banky, stálo zemědělství na okraji 
zájmu. Družstva nebyla v dobré ekonomické situaci 
a často končila v konkursu. 
Ani Lukrena nebyla v dobré kondici a po ničivých po-
vodních v r. 2002 a následujícím suchu v r. 2003 byla 
společnost v obrovské ztrátě a reálně hrozil její kolaps. 
Tři roky se nevyplácelo nájemné, výplaty mezd byly na 
splátky, investice minimální. Po změně vedení v červnu 
2004, finanční stabilizaci nastal čas velkých investic. Po-
drobně tutu etapu popisuje ve svém náhledu do historie 
místopředseda společnosti Ing. Pavel Tuháček.
O dění na farmě Řenče, kde se postavil zcela nový mo-
derní kravín s volným ustájením pro 300 ks dojnic včetně 
nové porodny a teletníku, vás poinformují zootechnici 
Štěpánka Holubová a Josef Přibáň. 
Obrovské investice byly vynaložené na obnovu zasta-
ralé techniky – kompletně se změnil způsob obdělávání 
polí pomocí bezorebných technologií. V období let 
2005–2010 bylo takto investováno více než 100 mil Kč, 
většinou s přispěním evropských dotací. Podrobně po-
pisuje tyto změny včetně dosažených  výnosů agronom 
Ing. Jaroslav Terš. Následovaly rovněž rozsáhlé investice 
- téměř 40 mil. Kč do rozvoje sadů Nebílovy, o čemž  se 
dočtete v příspěvku Jany Zikmundové. 
V hlavním skladovém areálu v Dolní Lukavici byla nejprve 
vystavěna 2 sila, poté instalována nová suška na zemní 
plyn, vystavěna linka na topné pelety z odpadů a v loň-

Slavíme 20 let
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pohled do historie společnosti

Novodobá historie zemědělství na dolnolukavicku 
začala transformací družstevního hospodaření  na 
konci minulého tisíciletí v r. 1999. V počátečních 
letech se veškeré úsilí věnovalo spíše transformaci 
majetku do nové akciové společnosti Lukrena, a.s. 
Naprostá většina družstevníků se stala akcionáři 
nově vzniklé společnosti. Menší úsilí bylo v počá-
tečních letech věnováno restrukturalizaci výrobních 
odvětví a jejich ekonomice. 
V roce 2004 došlo k významné změně ve 
vedení společnosti a byla postupně zahájena 
restrukturalizace výrobních oborů. Po důkladné 
přípravě začala masivní investiční podpora do 
stávajících hlavních oborů a těmi jsou rostlinná 
výroba, výroba mléka a sadařství se zpracováním 
ovoce.
V roce 2004 byla soustředěna rostlinná i živočišná 
výroba ve střediscích Dolní Lukavice, Řenče, 
Netunice. Živočišná výroba sestávala z pěti kravínů 
v nichž bylo ustájeno téměř 500 krav, celkem v šesti 
provozech byla chována prasata ve šlechtitelských 
chovech a užitkových chovech. Téměř v každé 
vesnici byl provoz živočišné výroby. V Horní Lukavici, 
Dolní Lukavici, Vodokrtech, Řenčích, Libákovicích, 
Oseku, Hájích, Netunicích, Prusínech, Předenicích 
a Lišicích. Složité ale nezbytné bylo uzavření 
chovu prasat. Zásadní část tohoto opatření byla 
realizována do konce r. 2005.
Zlomové investice do každého z oborů následovaly 
postupně do konce první dekády historie společnosti.
V letech 2005-2006 jsme poprvé zrealizovali 
investiční projekt nákupu techniky s investiční 
podporou - dva velkoobjemové návěsy Fliegel, žací 
lištu 9 m Taarup a nový krmný vůz pro výživu skotu.
V roce 2007 a 2008 byly zakoupeny výkoné 
traktory Fendt 936. Souběžně s těmito silnými stroji 
procházela obměnou i technologie zpracování půdy 
a zakládání porostů. 

V závěru roku 2007 jsme po obrovském úsilí 
zprovoznili v Řenčích nový kravín pro 300 krav. Do 
tohoto moderního provozu se sestěhovaly postupně 
všechny kravíny. Následně byla dokončena výstavba 
porodny a teletníku v Řenčích. Další investice 
následovaly do odchovu jalovic v Libákovicích.
V letech 2009 a dalších se začala realizovat rozsáhlá 
obnova sadových porostů. 
Toto investiční úsilí společně s budováním 
motivovaného kolektivu zaměstnanců přináší 
i ekonomický úspěch. Bohužel do současné doby je 
poměrně významně závislý na provozních dotacích. 
Ale to je společný problém současného zemědělství.
O tom, jak je současná doba dynamická svědčí i to, 
že většina zlomových investic, zejména do techniky, 
již dosloužila nebo dosluhuje. V oblasti přípravy 
krmiv máme již třetí generaci žací lišty, druhou 
generaci obracení a shrnování píce, moderní a velmi 
výkonnou řezačku. Provoz mléčné farmy se rozrostl 
o velmi moderní welfare provoz rozdoje krav. 
Úspěšný odchov telat je rozšířen s dostatečnou 
kapacitou. Vedení pracuje s moderní genetikou. 
Některé kusy v našem základním stádě jsou již 
sami přínosem v genetice oboru mléčného skotu. 
Užitkovost mléčného skotu se za 15 let usilovné 
práce ztrojnásobila z 10 na více než 30 l na krávu 
denně.
V oboru rostlinné výroby čelíme nové výzvě 
a to nepříznivé klimatické změně. Zažíváme období 
sucha, ale i katastrofických srážek. Částečně je 
možné dopadům čelit modernizací osevních postupů,  
využitím moderních technologií a agrotechniky.
Dalších dvacet let přinese možná i jiné výzvy. 
Cílem je projít generační obměnou i v personální 
oblasti tak abychom takovým úkolům mohli čelit. 
Vzdělaní a motivovaní spolupracovníci budou vždy 
nejdůležitějším kapitálem společnosti Lukrena, a.s.

Ing. Pavel Tuháček
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před 20 lety jsem musel mít hotové peníze

Letos v srpnu na velmi zdařilých dožínkách 
v Řenčích připomněl předseda představenstva, že 
letos slaví Lukrena 20 let vzniku. Lukrena vznikla na 
základech bývalých JZD a pak v 90. létech vzniká 
ZD. Proto se zakládá nová akciovka Lukrena se 
sídlem v Čejeticích v okrese Strakonice.
Já v té době měl na starost mechanizaci a MTZ, 
jezdil jsem v ZPČ a i v JČ kraji. Pro novou společnost 
se pak přeprodávala ze ZD mechanizace, 
budovy, zvířata a další zařízení, které bylo nutné 
k hospodářské činnosti. Technika, která měla SPZ 
se převáděla na dopravním inspektorátu, tam 

tehdy byly děsné fronty. Stinou stránku té doby 
vidím, že jsme prodávali naše produkty, tj. mléko, 
jateční zvířata, obilí a další a v té době byla hrozná 
platební morálka a většinou peníze byly za tyto 
dodávky téměř nedostupné. Já pokud jsem chtěl 
něco koupit do podniku, náhradní díly, pomocný 
materiál, apod. musel jsem mít hotové peníze. 
Jak jsem jezdil po kraji, tak jsem se i různě stavěl 
u dlužníků a pokud něco našetřili, tak mi dali hotové 
peníze do pokladny. Měsíčně jsem na dílech, oleje 
a další spotřební materiál utrácel cca 300-500 tis. 
Kč, podle jak byla sezona.

Proměny v čase

Kravín Řenče v roce 2007
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Proměny v čase

Dolní Lukavice - Suška

před 20 lety stačil jeden papír

Při psaní tohoto článku si člověk uvědomí, jak ubíhá čas a jak každý z nás stárne – což je to 
jediné spravedlivé na tomto světě. 
Jako pamětnice, která nastoupila po 
maturitě v roce 1980 do Jednotného 
zemědělského družstva „Stráž míru“ 
se sídlem v Dolní Lukavici a usedla 
na židli v účtárně (původně zasedací 
místnost) mezi dalších 10 účetních. 
Další mzdové, živočišné a účetní 
seděla ve střediscích v Řenčích, Netu-
nicích a ve dvoře v Dolní Lukavici. Ke 
stolu s kovovou propisovací deskou, 
inkoustovou tužkou, které se stále 
ulamovala špička a musela se neustále ořezávat, 
účetním deníkem, kopírovacím papírem a bednou 
účetních kont za zády a s jediným pomocníkem 
ASCOTOU na kličku. Když si vzpomenu na  měsíční 
sčítání deníků a karet, tak si říkám, že to snad ani 
není pravda! Ale pokrok se nezastaví, přišla doba 
děrných štítků, pak děrných pásek, první „slušo-
vický počítač“, který zabral celou buňku na stráni 
za administrativní budovou. Vzorně jsme v dané 
termíny čekaly s taškou pořízených dat na předání 
svozové službě z výpočetního střediska ve Starém 
Plzenci. V mezidobí se změnil několikrát název a sa-
mozřejmě i předsedové. 
A pak přišla revoluce a s ní velké změny i v země-
dělství. V březnu 1999 vznikla LUKRENA, a.s. ještě 
s adresou Čejetice 106 - postupně se z družstva 
vkládal majetek a převáděli se jednotlivý zaměst-
nanci, v prvním roce jich bylo 27 v roce 2000 již 
155. Výpočetní stanice zanikly a podniky se vybavily 
prvními počítači, zavedly se nové účetní programy 
a účetní spadly po hlavě do neznáma, začátky byly 
krušné. Nastal rok 2004 a s ním změna ve vedení 

společnosti i v organizaci práce, zača-
lo se více investovat, ale přišel i útlum 
v živočišné výrově – ukončení chovu 
prasat. Postupně se začal snižovat 
počet účetních, přibylo papírování 
a práce se vesele rozdělovala mezi ty, 
kteří zůstali ve víře ve světlejší zítřky. 
Rozdíl byl poznat hned v prvním roce 
- rok 2003 jsme končily s více než 16-ti 
milionovou ztrátou a v roce 2004 to již 
byl zisk 4,7 milionu Kč.

Samozřejmě, že technika kráčí vpřed mílovými kro-
ky, máme stále modernější a výkonnější výpočetní 
techniku, novější programy (kde se ovšem každý 
nový úkon navíc musí zaplatit), takže vlastně v ně-
kterých směrech jsme se vrátily zpět (ruční sestavo-
vání daňových přiznání apod). Nicméně technika je 
technika, ale stále zůstává někdo, kdo musí účetní 
systém „nakrmit“ a to představuje rok od roku 
stále více faktur, stále více podkladů pro jednotlivé 
operace. Pro srovnání v roce 2000, když se účtoval 
již celý účetní rok bylo vystaveno 382 a přijato 
1028 faktur. V roce 2018 bylo vystaveno 1157 z toho 
166 zahraničních a přijato 2710 faktur. Ty tam jsou 
porevoluční sliby, že se sníží administrativa. Kde 
před 20 lety stačil jeden papír, jsou dnes nejméně 
čtyři a více. Stav účetních se snížil na čtyři. Takže 
z 39 let strávených v jedné kanceláři, i když dnes na 
modernější židli, mohu říci BUDE ASI HŮŘ (alespoň 
na ekonomickém úseku).

Alena Vanišová, ekonom

Vzpomínka - v Lukreně byl traktor Ford, na podzim 
měl již tak sjeté pneu, že s tím nešlo orat. Byli jsme 
s J. Uzlem v Semčicích na přezutí celého traktoru, 
pneu jsme vezli na Avii, tam nám to přezuli komplet, 
v té době to tu nikdo nedělal a cena za celý traktor 
750.000 Kč samozřejmě hotově, peníze jsem vezl 
s sebou. Bylo to někdy dosti riskantní, protože 
všelijaké tlupy tyto obchodní příručí v té době 
přepadávali. Jinak mám tu peněženku schovanou, 
kterou jsem používal asi 10 let a prošlo přes ní asi 
35 milionů korun v hotovosti, bylo to za zeměděl. 
družstvo a i za Lukrenu. V roce 2005-6 se platební 
morálka zlepšila a byla předfakturace.

Jinak já jsem již penzionovaný mechanizátor, 
pracoval jsem zde od roku 1966 a skončil jsem na 
Silvestra 2011 a musím s potěšením napsat, jak se 
za tu dobu akciovka vylepšila, rád se tam vracím. 
Vidím stále posun dopředu ve všem, technika, prac. 
podmínky, zázemí a samozřejmě i hospodářský 
výsledek.
Také soukromě jezdím po různých zemědělských 
akcích v kraji i mimo po výstavách a když se tam 
bavím tak bez ostychu říkám, že jsem dělal v Lukreně 
a oni ji znají a to mě těší.

Karel Prach, mechanizátor v.v.
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Proměny v čase

Živočišná výroba

vzpomínka na minulost

Dne 1. 9. 1999 jsem nastoupil jako zootechnik 
do střediska Netunice, kde jsem měl na 
starosti chov plemenných přeštických prasat 
a kravíny. V Předenicích byla porodna - 120 prasnic 
a odchovna pro 200 prasniček. Na Prusínech byl 
kravín - 180 dojnic, 65 jalovic, 180 telat, 110 býků. 
V Netunicích kravín - 96 dojnic, 65 jalovic, 30 ks 
telat. Veškerá práce se většinou dělala ručně - ráno 
vyházet ze žlabů zbytky krmení, hnůj shrnout na 
škrabák, slámu na stlaní naložit na vozíky a poté 
rozházet na stání. Šrot se vozil kolečkem a krmení 
se nakládalo na vůz, ze kterého se muselo vysypat 
na žlab - fůra siláže a fůra senáže. Na každém 
provozu bylo třeba velkého počtu lidí, všechny 
dojnice a jalovice stály přivázány u žlabu na řetězu. 
Průměrná dojivost byla 10 litrů na krávu.

Dnes je veškerý dobytek ve stájích na volno. Převážná 
část prací se dělá mechanizací - vyhrnávání hnoje, 
čištění žlabů, stlaní postýlek separací a nastýlání 
slámou. Krmení vozí samochodný vůz, ve kterém 
má každá kategorie zvířat naprogramovanou vlastní 
krmnou dávku.
Od 12. 11. 2007 je veškerý chov dojnic soustředěn 
na farmě Řenče.
I přestože je většina prací zmechanizovaná, 
je momentálně největší problém se kterým 
se v živočišné výrobě potýkáme nedostatek 
zaměstnanců a nízký zájem o práci v zemědělství.

Josef Přibáň, zootechnik ŘN.

Živočišná výroba 2019
Vážení čtenáři, chtěla bych vás seznámit s provozem 
na farmě Řenče. Zde je v současné době chováno 
cca 500 krav v mléčné produkci, jejich telata 
a vysokobřezí jalovice.
V loňském roce počet telat 
narozených na farmě poprvé 
přesáhl 600 ks (celkem 606), 
ztráty se povedlo udržet na 
výborných 4,8 %. Telata jsou 
nejprve krmená mléčnou 
výživou, ve věku 8-10 týdnů je 
odstavujeme a přecházejí na 
speciální MIX (seno, granule, 
melasa atd.) poté si postupně 
zvykají také na siláž a senáž. Po 
dosažení věku cca 11 měsíců 
přecházejí do odchovny 
mladého dobytka – OMD 
v nedalekých Libákovicích. Býky 
vykrmujeme do stáří 24 měsíců. 
Jalovičky se připouštějí a pak se 
vrací zpět na farmu do Řeneč. 
Největší změnou, které si každý, 
kdo se pohybuje v okolí farmy 
všimne je to, že v loňském 
roce se u nás poprvé objevily 
telátka černé barvy. Důvodem 
je vyšší užitkovost. Začali jsme 
na cca ¾ z celkového počtu 
dojnic připouštět býky plemene 
Holštýn. Zbytek krav budeme 
i nadále připouštět býky ČESTR, 
tedy český strakatý skot, což by mělo zajistit větší 
obsah tuku a bílkovin v mléce.

Březím jalovicím to na pastvině svědčí, zůstavají 
zde do doby dva měsíce před otelením, pak probíhá 
aklimatizace na farmě.

V mléčné produkci jsme v loň-
ském roce také překonali jednu 
magickou hranici a to tím, že 
jsme dodali 4.004.231 litrů 
mléka, tedy bezmála 28 litru 
na dojenou krávu. Naším od-
běratelem je i nadále bavorská 
mlékárna Goldsteig.
Jak jistě víte, součástí naší 
živočišné výroby jsou také 
dvě masná stáda, která 
mají zimoviště na Hájích 
a v nově zrekonstruované stáji 
na Prusínech. Telení probíhá 
v zimních měsících, aby bylo 
možné brzy na jaře vypustit 
krávy s telaty na pastviny. Zde 
vidíte 1) kříženku plemene 
masný siementál, ty jsou 
zastoupeny na farmě Prusíny 
a 2) kříženku plemene Charolais 
z farmy Háje. Obě stáda mají 
vlastního plemenného býka 
a oba tatínci odvádějí svoji 
práci výborně, takže se každý 
rok narodí cca 100 ks telat, 
z nichž část putuje do výkrmu 
a část zůstává na další chov.

Štěpánka Holubová, zootechnik ŘN



Úsek rostlinné výroby

V letošním roce je to už 20 let, kdy Zemědělské družstvo Dolní Lukavice založilo jako svou 
dceřinou společnost společnost LUKRENA, a.s. Kdo z vás si pamatuje, dobu kolem roku 1989 sám 
velice dobře ví, k jakým změnám po tomto roce došlo. Vlastnictví půdy opětovně nabylo svého významu 
a majetek družstva byl rozdělen mezi oprávněné osoby. V té době mělo Zemědělské družstvo Dolní Lukavice 
339 zaměstnanců a výměra zemědělské půdy činila 4.500 ha. 
Zavzpomínám-li na strojní vybavení, základem byly 
traktory Zetor, kterých jsme měli přes 100 ks a druž-
stvo mělo v té době ještě 3 ks kloubových traktorů 
ŠT 180. Všechna orná půda se orala roudnickými 
pluhy, následovaly smyky, brány a klasické roudnic-
ké sečky se záběrem 6 m. Výkvětem techniky byly 
sklízecí mlátičky Fortschritt E 512, kterých jsme měli 
11 ks, dále E 516 2 ks a E 517 2 ks. K tomu ještě 
jezdily i kombajny Niva. O pícniny se nám staralo 
9 ks rotačních sekaček ŽTR 165 se záběrem 1,65 m, 
samochodný žací mačkač E 301 a E 303 a senáže 
jsme sklízeli řezačkami Toron 35, kterých jsme 
měli 2 ks a řezačka SPS 
420. Je vám asi jasné, 
že pokud se takové 
množství techniky dalo 
do pohybu, potřebovali 
jsme opravdu hodně 
zaměstnanců a velice na 
pilno měly i 3 opravář-
ské dílny. 
Velké změny, co se 
týká obnovy strojového 
parku a restruktualizace výroby, nastartovaly 
rokem 2004. Už v roce 2000, kdy nová společnost 
LUKRENA, a.s. měla „jen“ 155 zaměstnanců, jsme 
měli 3 ks silných traktorů Fendt, Ford a Case. Celý 
strojový park se postupně obměňoval, a v současmé 
době, kdy v naší společnosti pracuje 51 trvale 
činných zaměstnaců a z toho v rostlinné výrobě 
23 zaměstnanců, již není možné využívat kdysi 
zavedené pracovní postupy. Jen pro ilustraci – orbu 
provádíme na cca 20 % orné půdy a to hlavně pro 
výsev jarních plodin. Zbytek se provádí bezorebně 
radličkovými kypřiči, kde produktivita práce je 
minimálně 3x větší, než u klasické orby. O sklizeň 
obilovin a olejnin se nám starají 3 sklízecí mlátičky, 
sklizeň pícnin a kukuřice nám zajišťuje jedna sklízecí 
řezačka. Setí zajišťují 2 sečky se záběrem 8 a 9 m. 
V současné době naše společnost hospodaří na 
3.300 ha zemědělské půdy a z toho orné půdy je 
2.800 ha, sadů máme 48 ha a 452 ha luk. 140 ha 
luk využíváme jako pastviny pro 2 stáda hovězího 
dobytka bez tržní produkce mléka. 
V posleních letech se kromě nastavování regulace 
a pravidel hodpodaření ze strany EU potýkáme 
i s nepříznivými klimatickými podmínkami. Jistě 
sami pozorujete úbytek srážek a zvyšování teploty. 
V naší oblasti bývalo v průměru kolem 600 mm 

ročních srážek. V roce 2018 spadlo pouze 340 mm 
a do konce listopadu letošního roku zatím jen 
380 mm. Spolu s vysokými teplotami kolem 40 oC 
je dopad do výnosu plodin naprosto zřejmý. Např. 
u řepky, kde jsme dosahovali běžně výnosu přes 
4 t/ha jsme v letošním roce sklidili pouze 3,1 t/ha, 
u pšenice ozimé z výnosů kolem 8 t/ha máme letos 
sklizeno pouze 6,5 t/ha. Možná se čísla někomu 
nezdají tak propastná, ale uvědomíme-li si, že jen 
propad výnosu u ozimé pšenice 1 t/ha a při výměře, 
na které jí pěstujeme, činí rozdíl v tržbách 4 miliony 
Kč. Z ostatních plodin – ječmen ozimý 6,5 t/ha, 

mák 0,7 t/ha, hrách 2,5 t/
ha, sója 2,4 t/ha. Veliké 
problémy máme se 
zajištěním krmného fondu 
pro naši živočišnou výrobu. 
U kukuřice na výrobu 
siláže jsme s výnosem 
33 t/ha sklizené hmoty 
hluboko pod plánovanou 
výrobou cca 40–42 t/ha. 
U kukuřice se ale nemalou 

měrou na tak nízkém výnosu podepsaly i škody 
páchané černou zvěří. Na napadených polích byly 
výnosy jen kolem 15 t/ha. Ještě větší problémy 
máme s výrobou senáže. Jistě jste viděli sami, 
že se louky po první seči začaly „vypalovat“ 
a neobrůstaly a ještě horší situace byla u jetelů, 
které úplně zaschli.  Bude-li podobná situace 
pokračovat i v příštích letech, neobejde se to bez 
snižování  stavu zvířat. Tak jako u kukuřice nám 
veliké problémy dělá černá zvěř i na porostech luk 
a pastvin.  Ještě bych se zastavil u již zmiňovaných 
opatřeních EU. V posledních letech dochází k silné 
regulaci a omezování aplikace. Už teď máme 
veliké problémy ve vodárenském pásmu kolem 
řeky Úhlavy s použitím chemických ochranných 
prostředků, zvyšují se odstupové vzdálenosti od 
vodotečí. Podobné omezení se týká i používání hnojiv. 
Jistě jste slyšeli, že od letošního roku nesmí být 
výměra jedné plodiny na orné půdě větší než 30 ha. 
Mám-li shrnout uplynulých 20 let, troufám si tvrdit, 
že jsme prožili opravdu převratnou dobu. Snižo-
vání počtu zaměstnanců, vývoj nových technologií, 
vstup do EU a způsob podpory zemědělství posunuli 
zemědělství na úplně jinou úroveň. Jen si myslím, 
že připravovaná restriktivní politika EU směrem 
k zemědělství, už takový pozitivní dopad mít nebude 
...         Ing. Jaroslav Terš, agronom

www.lukrena.cz
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Proměny v čase

Rostlinná výroba
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20 let nebílovskýCh sadů v lukreně

Dlouho jsem přemýšlela jak začít. 20 let je 
dlouhá nebo krátká doba, vlastně je to docela 
pěkné manželství. Historie sadů sahá daleko 
dál, až do 18 století, kdy vznikají první štěpnice 
při Nebílovském zámku, další velký rozmach se 
datuje kolem 70 let minulého století. Jejich rozloha 
dnes obepíná Nebílovy ze všech stran. V dobách 
minulých se zde pěstovali převážně švestky a jablka, 
jejich pouť končila převážně ve zpracovatelském 
průmyslu. Změny začaly v roce 1999, kdy se 
zemědělské družstvo Dolní Lukavice proměnilo ve 
společnost Lukrena, a.s. a od té doby se začíná psát 
nová historie.
Jen malá zmínka, co znamená Lukrena. Jsou to po-
čáteční písmena středisek zemědělského družstva 
Lukavice, Řenče a Netunice. V roce 2004 přichází 
do Lukreny nový svěží vítr. Změnilo se vedení firmy 
a Lukrena se nadechla k velkým změnám. V sadech 
dochází k prvním investicím v roce 2009 výstavbou 
nové moštárny firmy Voran v prostorách bývalé 
odchovny malých selátek, tím se rozběhl kolotoč 
změn. V roce 2011 následovala sušárna ovoce 
a v roce 2012 pěstitelská pálenice. 
Od roku 2014 se začalo i s obnovou přestárlých 
švestkových sadů za nové výsadby jabloní, hrušní 
a třešní. Nové výsadby jsou opatřeny protikroupo-
vým systémem a závlahou. Tento trend pokračuje 
další výsadbou v roce 2018. Novinkou v sadech je 
výsadba kanadských borůvek. Nesmím opomenout 
velké investice do techniky manipulační, sklizňové 
i techniky určené k ochraně proti mrazům.
Na Prusínách vznikají nové moderní sklady, jenž 
nám umožní uchovávat ovoce v kvalitnějších 
podmínkách. V budoucnosti se počítá s výstavbou 
nové třídící linky, technologii na výrobu jablečného 
cideru a i novou reprezentativní prodejnu.
Myslím, že na dvacetileté manželství to není málo. 
Závěrem chci popřát nám všem hodně zdraví 
a štěstí do časů příštích.

Jana Zikmundová

Sad Nebílovy

Nebílovská pálenice

Proměny v čase
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výročí zaměstnanCů lukreny, a.s. 2019
Přibáň Pavel    Přeštice  traktorista  55 let
Kohout Jiří   Chlumčany   vedoucí sušky  60 let
Polák Jan   Dolní Lukavice  pracovník sušky 60 let
Šindelářová Miroslava  Libákovice  pracovník ŽV  50 let
Hraběta Václav  Libákovice  dílna ŘN  50 let

odChod do důChodu

Dubská Anna   Nebílovy  pracovník sadu

Upozorňujeme všechny vlastníky pozemků na 
spekulativní investory, kteří v poslední době operují 
na trhu se zemědělskou půdou. Tito spekulativní 
investoři Vás neustále zavalují nabídkami na 
nákup půdy. Jejich záměrem je obratem ji prodat 
s maximálním ziskem v co nejkratším období. 
Využívají především písemného oslovování vlastníků 
formou hromadné korespondence s nabídkou na 
odkup půdy a čekají, kdo na nabídku „rychlých“ 
a zdánlivě zajímavých peněz zareaguje. 
Takto nakoupená zemědělská půda je těmito 
spekulanty dále nabízena s nehorázným 
ziskem k prodeji zemědělcům  hospodařícím 
v dané lokalitě.
S tímto problémem se setkáváme poslední dobou 
velmi často a téměř všechny pozemky odkoupené 
těmito spekulanty v lokalitách obhospodařovaných 
naší společností jsou nám obratem nabízeny 
k odkoupení, a to za cenu až o 100% vyšší než 
byla kupní cena od původních vlastníků.

Rádi bychom touto cestou apelovali na 
všechny vlastníky půdy, aby nepodlehli 
těmto spekulativním nabídkám a v případě 
potřeby prodávali svoje pozemky s rozvahou.
V této souvislosti bychom Vás chtěli informovat, 
že naše společnost, která věří v budoucnost 
zemědělství, je připravena odkoupit Vaše 
pozemky za aktuální tržní cenu. Pokud 
uvažujete o prodeji půdy, rádi Vám připravíme 
konkrétní nezávaznou férovou cenovou nabídku 
a zajistitíme veškeré administrativní záležitosti 
s prodejem spojené. Současně se na nás můžete 
obrátit s případnými dotazy nebo porovnáním již 
obdržené nabídky na odkup půdy. 

V případě zájmu kontaktujte naše pracovníky:
Ing. Petr Zoubek, +420 724 721 133
Martina Žofáková,  +420 737 260 033

Samozřejmě jsou připraveni Vás rovněž osobně 
navštívit a vše podrobně prodiskutovat.

Ing. Pavel Netrval
předseda představenstva

Va
še

jako terč spekulativních investorů
pozemky


