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Vážení akcionáři, kolegové, 
po roce vám již v šestém vydání přinášíme spoustu informací a novinek z vývoje našich společností 

Lukrena a Polana. Loňský rok byl poznamenán opět velkými rozmary počasí, červnové povodně se svým 
rozsahem přiblížily ničivým povodním z roku 2002. Jak se ve Farmářských novinkách dočtete, naše 
společnosti utrpěly značné škody, ale přesto se nám  podařilo dosáhnout velmi dobrých výnosů obilnin 
i olejnin a i hospodářské výsledky narostly ve všech ekonomických parametrech.   

Svědčí to o obrovské změně, které díky masivním investicím a zvýšené produktivitě práce za 
posledních deset let obě společnosti prošly - vždyť po povodních z roku 2002 balancovaly po 
desetimilionových ztrátách na hranici existence. Je zřejmé, že díky moderním technologiím a výkonným 
strojům jsme schopni lépe se nepřízni počasí přizpůsobit, byť nikdy nebudeme schopni „vrtochy“ přírody 
zcela eliminovat.  

Je to již 15 let, kdy byla a.s. LUKRENA založena a jsem rád, že dnes patříme mezi nejvýkonnější 
a nejrespektovanější společnosti nejen plzeňského regionu, ale sneseme srovnání i s těmi nejlepšími 
zemědělci v celé republice. Doufám, že tak napomáháme k znovuzískání správné „selské“ hrdosti a vztahu 
k zemědělství a našemu regionu, který se v minulosti vytrácel. Děkuji zaměstnancům, kteří svou prací 
přispívají k takto dynamickému růstu a přeji vám všem především pevné zdraví a těším se na setkání na 
tradičních dožínkách na konci léta či na stále populárnějším Dnu jablek, který pořádáme poslední neděli 
v září v Nebílovských sadech… 
Pohodové léto a úspěšný rok 2014.   

Pavel Netrval, předseda představenstva LUKRENA a Polana Horšice  

Povodně 2013 
Na počátku června loňského roku, zasáhly Čechy vydatné deště. Ty byly příčinou rozvodnění mnoha 

vodních toků a tudíž i řeky Úhlavy. Naši společnost, která hospodaří v jejím okolí, zasáhly povodně 
především na zhruba 100 ha dobrých produkčních luk. Jaké je štěstí, že společnost začíná sklízet 1. seče 
luk již v první polovině května a to v nejlepší kvalitě. Tím jsme zachránili velkou část produkce luk před 
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velkou vodou, i když část již hotových senáží ve žlabu byla zaplavena a znehodnocena. Zbytek 
zaplavených luk jsme museli po jejich vyschnutí pracně usušit i s bahnem a pískem. Toto nalisované seno 
se hodilo pouze pro teplárnu. 

Další velkou ranou pro naše hospodaření byly zamokřené pozemky s kukuřicí, kde voda zůstala stát 
mnoho dní. To bylo také jednou z příčin mnohem nižšího výnosu silážní kukuřice než na jaký jsme zvyklí. 
To vše se negativně projevilo na produkci objemného krmiva pro skot, tak i BPS. Celkové škody dosáhly 
částky přes 5 mil Kč, zčásti pomohla dotace od SZIF ve výši přes 600 tis Kč. 

                                                                                                                  Pavel Mašek, vedoucí střediska Dolní Lukavice 

Rostlinná výroba 
Rostlinná výroba, jak vyplývá z jejího charakteru, je do značné míry závislá na vývoji počasí. Mnoho 

záludností, které nám příroda přichystá, jsme schopni korigovat řízeným vývojem rostliny – kvalitou 
přípravy pozemků před setím, setím, zakořeněním, přípravou na přezimování, lepším využitím vody při 
suchu atd. Není ale v našich silách dlouhodobě předvídat a změnit vývoj počasí. Jistě si vzpomenete na 
loňský rok, kdy jsem si „stěžoval“ na krutou zimu 2012/2013, veliké mrazy bez sněhové pokrývky, na 
vymrznutí části porostů a rychlý nástup vysokých teplot na jaře roku 2013.    

Pravým opakem byl průběh počasí od podzimu 2013 do jara 2014. Jak jistě víte, zima prakticky nebyla, 
sněhu byl jen poprašek a teploty se k velikým mrazům ani nepřiblížily. První mrazíky, pominu-li teplotu do 
-1 ºC začátkem října, přišly až koncem tohoto měsíce a pomohly nám při podzimních pracích a sklizni 
kukuřice. Závěru roku ale předcházely veliké deště na přelomu května a června s povodněmi (u nás 
napršelo přes 230 mm) a pak do konce června tropické teploty kolem 35 stupňů. Rostliny, které měly celé 
jaro dobré podmínky, netvořily dlouhé kořeny a příchod vysokých teplot a vysušení vrchní vrstvy půdy 
způsobilo jejich předčasné dozrávání. Nejhůře se vysoké teploty projevily na plochách ozimého ječmene 
a kukuřice. Přesto, že celkově byly výnosy větší než v předcházejícím sklizňovém roce, vývoj porostů do 
poloviny června rozhodně sliboval lepší výsledky. V porovnání s ostatními podniky v našem okolí se 
srovnatelnými klimatickými podmínkami byly naše výsledky nadprůměrné. U výnosu kukuřice na siláž 
nedosáhly některé podniky ani k 20 t/ha. 
Sklizeň plodin uzavřela první etapu ročních prací a zároveň se rozběhla druhá etapa, tj. příprava půdy pod 
setí, setí ozimých plodin a sklizeň kukuřice. 

Bylo dosaženo těchto výnosů: 
Řepka ozimá 37,27 q/ha 
Pšenice ozimá 63,61 q/ha 
Ječmen ozimý 40,81 q/ha 

Žito ozimé - senáž 268,00 q/ha 
Žito ozimé - zrno   57,66 q/ha 
Kukuřice na siláž 306,00 q/ha 

 

Setí řepky o výměře 529 ha jsme začali 8. srpna, ale hned 9. 8. napršelo 21 mm a setí pokračovalo na 
propustnějších půdách až 11. 8. Dvousměnným nasazením techniky se nám podařilo většinu výměry 
řepky zasít do 24. srpna. Následující den opět spadlo 21 mm srážek a poslední plochy byly dosety až 
31. 8. 2013. Setí ozimého ječmene, žita, triticale a ozimé pšenice pokračovalo až po 21. září, protože do té 
doby spadlo 67 mm srážek a do polí nebylo možné zajet. V říjnu spadlo 47 mm a podmínky na setí nebyly 
optimální. Přesto se podařilo do 31. října dosít i poslední zbytky ploch ozimé pšenice.  

Další vývoj počasí nás nepřestával přesvědčovat, že zima roku 2013/2014 bude výjimečná.  Jak jsem již 
uvedl, mrazy a sníh prakticky nebyly, ale horší bylo, že od 5. listopadu prakticky do poloviny května 
nebyly žádné srážky. Poměrně vysoké teploty a újezdné pozemky nám dovolily začít s jarním 
přihnojováním již 28. února. Druhá polovina května přinesla 140 mm srážek a v červnu se zdálo, že se 
bude opakovat loňský rok. 11. června teplota vystoupala až na hodnotu 35 stupňů a naštěstí jeho závěr, 
jak sami vidíte, je o poznání chladnější, ale bohužel stále bez deště. Toto suché a počátkem června i horké 
počasí se stačilo podepsat na raných odrůdách ozimých pšenic, a kdo jezdí z Přeštic na Plzeň, za 
Přešticemi po pravé straně vidí i hrách, který začíná na výsušných místech pozemku žloutnout. Dochází 
k jeho předčasnému dozrávání.  

Shrneme-li zatímní průběh hospodářského roku 2013/2014, lze říci, že vývoj ozimých porostů 
odpovídá ztíženým podmínkám při jejich zakládání (mokro). K vývoji napomohl mírný průběh zimy, ale 
nedostatek srážek v průběhu jara a v červnu se na výnosech může projevit negativně. Jarní plodiny 
(kukuřice, luskoobilní směsky a hrách) byly zasety v rámci možností včas a jejich vývoj nás zatím naplňuje 
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optimismem. Vše ale může zvrátit nedostatek srážek. Nezbývá než doufat, že příroda našim „kytičkám“ 
na polích pomůže a na dožínkách se budeme moci chlubit pěknými výsledky.  
                                                                                                                                      Ing. Jaroslav Terš, hlavní agronom 

Prusíny opeť ožívajú... 
V roku 2013 z vlastných zdrojov sa Lukrena  

a.s. rozhodla rozšíriť mäsové stádo a preto 
zvolila zrekonštruovať nepoužívanou maštaľ 
na Prusínech na zimovisko pre MS.  
V roku 2013 tu už prezimovalo 47 ks MS - 
jalovičky. Nádherné moderné boxy dostali 
naši dvaja plemenný býky, ktorý  v roku 2013 
vykonali kvalitnú prácu, z 68 ks pripustili 
68 ks kráv, z čoho sa nám narodilo a v roku 
2014 odišlo na pastvu 61 ks teliatok (je to 
najlepší výsledok v odchovu teliat v MS).  

Pri príležitosti osláv "Dne jablek" v minu-
lom roku, prispela ŽV ukážkou 2 teliatok a jed-
nej jalovičky na "naučné stezce“, kde si je mohli prítomní návštevníci a najmä deti pohladiť  a ofotiť sa so 
živou kravkou a teliatkom. Úspech bol neoceniteľný.  

Práca v ŽV ani v roku 2013 nezastala, priam naberala na aktivite. Dodávka mlieka do mliekarne  bola 
v roku 2013 2 869 364 litrov, oproti roku 2012 je to o 132 tisíc litrov mlieka viac.  Na 1 kravu a deň je to 
20,7 litrov, v roku 2012 to bolo 20,4 litrov. Celkový stav dojného stáda sa zvýšil z 367 ks na 380 ks kráv. 
V odchove teliat sme ostali v našich výborných číslach: úhyn + mŕtvo narodené teľatá 6 %, pri celkovom 
počte narodených teliatok 446 ks v roku 2013. 

Lukrena a.s. si aj na rok 2014 dala nové, smelé ciele v úžitkovosti a zvyšovaní počtu kráv, 
v modernizácii dojárni, priestor pre odchov teliat a pokračovaniu v rekonštrukcií Prusín.  

ŽV Bakoš Emil, hlavný zootechnik 

Nákup techniky 2013 – 2014  
V lednu 2013 posílil flotilu obilní sklízecí 

techniky zánovní kombajn New Holland CR 
9080, s 9 m dlouhou lištou. Nahradil tak méně 
výkonný a již 15 let starý kombajn Case 2188. 
Před sklizní obilovin byl z důvodu navýšení 
podílu lisované slámy zakoupený lis na 
hranaté balíky Kverneland VICON LB 12200, 
r. v. 2007. Stávající sedmiradličný pluh doplnil 
nový „osmiradličák“ rovněž od firmy 
Kverneland - typ PB 100. 

Největší změny dostála technika na sklizeň 
pícnin, kdy obraceč Claas Volto 770 doplnil 
moderní obraceč Lely Lotus Profi se záběrem 
10 m. Do sklizně letošních senáží byl nasazený nový žací mačkač Pöttinger Novacat o záběru také 10 m, 
nesený neúnavným Fendtem 920. Pro minimalizaci popelovin v pícninách byl po dlouhém zvažování 
zakoupený pásový nahrabávač ROC RT 1000, o celkovém záběru 10 m. Tento stroj tahá traktor New 
Holland TVT 170, pořízený v roce 2013. 

V lednu 2013 se živočišná výroba dočkala malého teleskopického manipulátoru Weidemann 2070 CX 
80 T, který je hlavně využívaný k vyhrnování chlévské mrvy z porodny, zimovišť, teletníku a při svozu 
lisovaného sena a slámy. Nově zrekonstruovaný teletník v Libákovicích se zastélá rozdružovačem lisované 
slámy Kverneland Taarup 853. Celkově tak investice do techniky v roce 2013 přesáhly částku 10 mil. Kč. 
V letošním roce ještě zvažujeme výměnu traktoru do krmného vozu. 

                                                                                                              Dušan Kindl, vedoucí střediska Řenče 

http://slovnik.seznam.cz/cz-sk/?q=masov%C3%BD
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První novodobý výkonný obilní kombajn v Polaně Horšice a.s. 
V r. 2013 byl do Polany Horšice a.s. zakoupený 

obilní kombajn Claas Lexion 750 Terra Trac. Jedná se 
o pásový stroj o výkonu 480 koní, vybavený 10,5 m 
dlouhou lištou, zakoupený od firmy Agroservis 
Sedláček s.r.o. Olešnice. 

A proč pásový kombajn? Jeho výhody jsou: pře-
pravní šířka 3,28 m, menší tlak na půdu, vysoký 
komfort jízdy – 40 km/h, větší stabilita na nerovnos-
tech a svahu a delší provozní doba. 
Kombajn bude nasazen i na pozemcích obhospo-
dařovaných Lukrena a.s. a bude tak zaručena jeho 
vytíženost a návratnost a především dojde ke 
zkvalitnění a zrychlení sklizňových prací. Posádku 

poskytuje středisko Řenče. 
 Josef Honzík, vedoucí provozu Polana Horšice  

Obnova a výsadba sadů v Nebílovech 
V loňském roce jsme začali s rozsáhlou obnovou 10 ha sadů. Jedná se hlavně o pozemek pod halou, 

kde byla přes 30 let stará výsadba švestek. Kmeny 
byly za výhodných podmínek nabídnuty zaměst-
nancům a pronajímatelům půdy, větve následně 
seštěpkovány.  

V druhé polovině roku 2014 zde proběhne výstav-
ba moderního opěrného systému, protikroupových 
sítí a kapénkové závlahy.  

V podzimním období zde budou vysázeny jabloně 
Šampion red, Angold, Rozela, Sírius a Admirál v poč-
tu 16 500 kusů. Současně bude založen nový sad 
o rozloze 5 ha, kde budou vysázeny třešně a hrušně. 
Investice bude financována z části z dotačních titulů, 
ale i tak se jedná o mimořádně nákladnou a v historii 
Nebílovských sadů největší investici.                                                                      Jana Zikmundová, vedoucí sadů 

 

Asfaltové plochy a výsadba zeleně – středisko Řenče 
V roce 2013 konečně došlo k vyasfaltování horní části areálu 

střediska Řenče od horní brány do areálu kolem seníku k mycí 
rampě, dále pak kolem porodny až k dílně.     

Tato investice si vyžádala částku 1 295 000 Kč. V letošním roce 
pokračují práce na další - již III. etapě budování asfaltových 
povrchů v centrální části areálu, které budou opět investičně 
nákladné, ale jsou nezbytné pro další rozvoj tohoto  
klíčového střediska. 

Za poskytnutou dotaci na potlačení prašné a hlukové zátěže 
od MŽP ve výši 151 000 Kč jsme vlastními silami v řenečském 
areálu provedli výsadbu odrostků javorů a keřů nad porodnou 
směr k Oseku, dále od hlavní brány při plotu za tvrzí a parčíkem 
směrem k dílnám bývalé přidružené výroby a rekultivovali jsme 
svah pod senážní jámou u příjezdu do obce Řenče, což se setkalo 

s kladným ohlasem u veřejnosti.                                                                                                
                                      Dušan Kindl, vedoucí střediska Řenče 
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Areál Vodokrty 
Řada občanů má jistě v podvědomí, že vodokrtský areál sloužil řadu let jen jako sklad nápojů. Po 

ukončení nájemní smlouvy z jara letošního roku se bývalý objekt bramborárny proměnil v jedné polovině 
na sklad strojů a zemědělské techniky. Druhá polovina je po menších úpravách využívána ke 
krátkodobému skladování obilí. Jistě jste všichni zaznamenali proměnu okolního svahu, kde byla vysázena 
okrasná zeleň. Bývalý karanténní objekt pro selata prošel celkovou rekonstrukcí podlah, obvodových stěn 
a střechy a dnes skýtá pěkné zázemí pro prostředky rostlinné výroby. Taktéž přístřešek bývalé třídírny 
brambor po opravě střechy a hromosvodů je nyní využíván ke skladování techniky. U bývalého skladu 
píce byla opravena střecha, opláštění a podlaha. Po montáži provzdušňovacích ventilátorů je zde 
skladováno až 1 200 tun obilí, které lze díky provzdušňování uchovat až do jarních měsíců v dobré kvalitě. 
Celý areál je nově oplocen a udržován, včetně mýcení náletových dřevin.       

Jiří Kohout, vedoucí sušky DL 

Krádeže – bohužel i to patří k dnešnímu provozu 
Lukrena a.s. vlastní v rámci své působnosti téměř v každé obci areál zemědělské výroby. Postupně se 

snažíme tyto objekty modernizovat, nebo alespoň opravit tak, aby nedocházelo k dalšímu znehodnocení. 
Bohužel tyto stavby jsou cílem nájezdů zlodějů, kteří když už nám nerozeberou střešní krytinu, tak 
ukradnou železné zábrany nebo elektroinstalaci. Naše firma vynakládá nemalé finanční prostředky na 
ostrahu objektů, kamerové systémy a fotopasti. V případě usvědčení nenechavců jsme se dosud snažili 
tyto záležitosti řešit jakousi výstrahou, případně náhradou škody. 

Ovšem po nedávném odcizení větráků ze seníku v Libákovicích, kdy nám vznikla škoda přesahující 
100 000,-Kč jsme došli k rozhodnutí, že každou zjištěnou krádež budeme striktně řešit v součinnosti 
s Policií ČR a podařilo se nám díky tomu pachatele dopadnout a dovést případ k trestnímu stíhání.  Tímto 
žádáme všechny akcionáře a majitele pozemků Lukreny a.s., aby nám případné zjištěné škody na majetku 
firmy nebo pohyb cizích osob v areálech ihned oznámili. Děkujeme Vám. 

 Dušan Kindl, vedoucí střediska Řenče 

Nové využití dotací pro financování investic 
V roce 2013 společnost Lukrena a.s. dokončila řadu investic započatých v roce 2012 - jedná se 

především o zdárné proplacení projektu na snížení emisí amoniaku vznikajícího v živočišné výrobě. 
V rámci tohoto projektu byly pořízeny 4 nové stroje, a to teleskopický manipulátor Weideman, kolový 
nakladač JCB, štěrbinový aplikátor kejdy a radličkový podmítač.  Investice byla ve výši 6,5 mil. Kč, dotace 
činila 3 mil. Kč, tj. 45% celkových investičních výdajů. 

Dále byla uvedena do provozu pěstitelská pálenice, tato investice byla financována částečně ze zdrojů 
EU a celková dotace činila 40%, tj. 1,3 mil. Kč. S dotační podporou byla rovněž dokončena výrobna džemů 
a ovocných šťáv jako další varianta zpracování ovoce. Jednalo se rozpočtově o malý projekt do 0,5 mil. Kč. 

V letošním roce bude dokončena rekonstrukce zchátralého hnojiště a jímky na Prusinech, na které 
byla předschválena dotace ve výši 35%. Dále se v letošním roce předpokládá rozsáhlá investice do 
restrukturalizace starých švestkových sadů, a to výsadba 15 ha nového sadu a zároveň opěrných 
konstrukcí, protikroupového systému a kapénkové závlahy v části sadů. Na všechny tyto investiční akce 
by měly být využívány dotační tituly, jak národní, tak z fondů EU. 

Z malých investic byla na sklonku roku provedena výsadba izolační zeleně v Řenčích v okolí 
zemědělského areálu, která má snížit prašnost a hlučnost. Výsadba bude probíhat i v roce 2014, a to na 
Prusinech v okolí stáje pro mastný skot, kde bude plnit především izolační a estetickou funkci, a dále jako 
protierozní výsadba u meliorační rýhy v oblasti Na Mrtoli u obce Netunice 

 Ing. Marie Herzigová, ekonomka společnosti 

Čtvrtý Farmářský bál  
Dne 21. února 2014 jsme v sále hostince v Předenicích uspořádali náš již čtvrtý bál.  K tanci a poslechu 

hrála již tradičně skupina ASFALT a večer zahájili mažoretky ze ZUŠ v Přešticích.  Mile nás potěšila velká 
účast. Celý večer byl velmi příjemný a každý si snad odnesl nejen krásný zážitek, ale i cenu z opravdu 
bohaté tomboly. První cenu - pěknou motorovou sekačku letos vyhráli manželé Herbočkovi z Horní 
Lukavice. Bylo připraveno tradiční půlnoční překvapení, které se snad i letos všem líbilo a budeme se těšit 
na pátý Farmářský bál.                                                                                                                 Martina Žofáková 
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Dožínky Lukreny  
jsou již tradicí a tak se 24. srpna 2013 od 12,00 hodin konal již třetí ročník dožínkových slavností 

v areálu koupaliště v Horní Lukavici. K tanci a poslechu hrála jihočeská dechovka BABOUCI, děti ze 
souboru LUKAVÁČEK a hudební skupina ASFALT.  Návštěvníci tančili, pochutnávali si na výborném guláši, 
grilovaném masu, koláčcích. A samozřejmě nechyběl dožínkový věnec, který od dětí převzal předseda 
společnosti Ing. Pavel Netrval a agronom Ing. Jaroslav Terš.  

Velké poděkování patří panu Krsovi za skvělé zázemí a příjemnou obsluhu. Měli jsme velkou radost 
z Vaší návštěvy a chtěli bychom Vás pozvat 30. 8. 2014 na další dožínkovou slavnost. Nezapomeňte, že 
z důvodu omezené kapacity areálu, je nutno se zarezervovat na telefonu 737 260 033     Martina Žofáková 
 

Slavnosti jablek v novém kabátě  
Poslední zářijovou neděli se konal již pátý ročník Slavností jablek. Aby 

Slavnosti dostaly jiný ráz a prostor, rozhodli jsme se je uspořádat přímo 
v areálu sadu. Obnášelo to mnoho příprav, protože se nám slavnost roz-
rostla o výstavu zemědělské techniky, o kterou se postarali naši dodava-
telé, o naučnou stezku pro děti přímo v sadech v režii prusínského Ame-
tystu, o ukázky dojení a výroby másla od rodinné farmy Moulisových 
a o koutek se živými zvířaty naší společnosti. Výhrou pro nás bylo 
samozřejmě počasí, uskutečnila se tradiční soutěž o nejlepší štrůdl a 
návštěvnici - těch bylo všude plno, odhadem kolem třech tisíc. Doufáme, 
že všichni byli spokojeni a strávili s námi krásné odpoledne a moc se na 
vás těšíme opět u nás v sadu na konci září. 
  

Nebílovská pálenice 
Doufáme, že v letošním roce bude dostatek ovoce a naše v loňském roce dokončená pěstitelská 

pálenice se rozběhne naplno. Až na zahradách uzraje první ovoce a budete chtít mít něco na zahřátí, tak 
se na vás moc těšíme v nejmodernější pálenici na Plzeňsku! Přijďte si k nám vypálit svůj ovocný destilát... 
Info na tel. 737 260 025.                                                                                          Jana Zikmundová, vedoucí sadů 
 

Investice v Horšicích 
Polana Horšice, a.s. má nově zrekonstruovanou 

administrativní budovu, která vznikla z bývalého skladu 
náhradních dílů. Tvoří malé, ale o to hezčí zázemí pro 
všechny zaměstnance. V nové budově se nachází 
prostorná kancelář, malá kuchyňka s jídelnou a sociální 
zařízení. Daří se i zeleni, která byla vysázena po dokončení 
venkovních úprav. Pás zeleně byl ohraničen betonovými 
obrubníky, protože do budoucna Polana plánuje také 
položení asfaltového koberce na parkoviště osobních aut 
a prostranství mezi hlavní budovou a opravárenskou 
dílnou.                Josef Honzík, vedoucí provozu Polana Horšice  
 

Výročí zaměstnanců LUKRENY a.s. v roce 2014 
Přibáň Pavel,                                  Přeštice                                              řidič,                                                      50 let 
Kohout Jiří,                                     Chlumčany,                                       vedoucí sušky,                                      55 let 
Polák Jan,                                       Dolní Lukavice,                                  pracovník sušky                                   55 let    
 

Odchod do důchodu v roce 2014 
Hodic Zdeněk                                Dolní Lukavice                                   pracovník sušky        
  

Výročí zaměstnanců Polany  a.s. 2013 - 2014 
Honzík Josef,                                 Příchovice,                    vedoucí provozu                          50 let 
Pexidr Karel JUDr.,                       Vícov,                                  člen DR                            80 let 
Týml Bohuslav,                             Skašov                                 řidič                            60 let  


