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Vážení spolupracovníci, čtenáři, milí kolegové,
dostává se Vám do rukou další vydání našeho podnikového časopisu „ZEOSÁK“. 
Jeho obsahem jsou především informace o aktuálním stavu naší zemědělské 
výroby včetně činnosti úseku obchodu a služeb. Něco málo si povíme i o sou-
časné situaci v zemi a plánech EU pro následující období.
 Jak dopadl loňský suchý rok už všichni víme. Rok letošní se mu naštěstí už 
moc nepodobal. Pokud se podíváme na mapy webového portálu INTERSUCHO 
začátkem října, je situace na většině území České republiky podstatně lepší než 
loni. Vrchní vrstvy půdy jsou prakticky všude nasyceny, ve spodních partiích 
je částečný nedostatek především v severních oblastech republiky a okolo 
Prahy. Přísun dešťových srážek do naší oblasti byl v posledních letech dost 
sporadický. Během května a června se však tato bilance podstatně změnila, 
protože nám jen za toto období napršelo přes 350 mm srážek. V řadě lokalit to 
však přineslo spoustu problémů. Bez ohledu na to, zdali se jednalo o čerstvě 
nasetou kukuřici, mák, nové pícniny či jarní obiloviny, přívalové deště zaplavily 
řadu míst, která měla být dle příruček Ministerstva zemědělství pro tyto pří-
pady erozně dostatečně stabilní. Realita však byla jiná. Následně jsme proto  
z těchto důvodů prováděli v dotčených lokalitách řadu terénních úprav, aby-
chom řádění dešťových srážek aspoň částečně omezili. Pro naše agronomy to 
pak byla dostatečná zkušenost, aby se nespoléhali jen na ministerské příručky, 
ale vzali v potaz skutečný stav pozemků v daných lokalitách a přizpůsobovali  
v nich osevní postupy a protierozní opatření reálným podmínkám. A především, 
aby vždy počítali s tím nejhorším, co by mohlo přijít …
Jak se nám letos dařilo?
 Ve srovnání s loňským rokem určitě lépe. Dostatek dešťových srážek během 
druhého čtvrtletí znovu ukázal, že jsme schopni i v našich podmínkách dosaho-
vat v rostlinné výrobě slušných výsledků. Jak můžete vidět z přiloženého grafu, 
vrátili jsme se letos ve výnosech plodin na úroveň roku 2017. Totéž můžeme 
říci i o výrobě objemných krmiv, kdy jsme se po řadě let dočkali i druhých 
a  dalších sečí. I bramborám dostatek vody svědčil. Proti minulým rokům jsme 
změnili typ odrůd a částečně upravili hnojení a chemickou ochranu. Ostatní 
agrotechnika zůstala srovnatelná. Dle ohlasů ze samosběru jsme si letos snad 
velkou ostudu u této plodiny neudělali. Deštivé a chladné druhé čtvrtletí však 
mělo nemalý vliv na dozrávání některých plodin a posunulo tak jejich termín 

SLOUPEK AGRONOMA
První heslo, které mi vytane na 
mysli, když se ohlédnu za uplynu-
lým hospodářským rokem, je ur-
čitě déšť. Po úmorných ročnících 
18 a 19, kde bylo vody asi tak málo 
jako pochvalných článků o pěsto-
vání řepky ozimé, jsme se letos za-
slouženého přídělu dočkali. Jak už 
to ale bývá jeden trumf vás při hře 
potěší, partičku však většinou nevy-
hraje. Již na podzim jsme šli štěstí 
naproti a snažili se, aby založené 
ozimy šly do zimy v perfektní kondi-
ci. U jarních obilnin jsme zariskovali 
a před obligátním ošetřením proti 
plevelům jsme nejdříve podpořili 
tvorbu odnoží. Přihnojení probíha-
lo u všech plodin jako po drátkách. 
Díky přísunu vody byl v profilu ak-
tivní půdní roztok a translokaci živin 
tak nestálo nic v cestě. Vše se tak 
koncem jara rozjíždělo velmi slib-
ným směrem.
 Bohužel každá strana mince má 
dvě strany. Prvním zádrhelem byl 
silný nástup houbových chorob, 
kterým byly dopřány optimální 
podmínky pro vývin. Díky kombi-
naci odolných odrůd a vhodných 
fungicidních zásahu se nám poda-
řilo situaci zvládnout. Druhou pi-
hou na kráse bylo několik erozních 
událostí. Příděl vody byl v někte-
rých dnech tak prudký a vydatný, 
že došlo k orničním splachům. Pro 
příští sezónu proto zintenzivníme 
protierozní opatření. Ke stávajícím 
protierozním pásům a diverzifikova-
nému osevnímu postupu (obsahuje 
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sklizně. V našich podmínkách se to tý-
kalo především silážní kukuřice, která 
narůstala dost pomalu a bilanci chy-
bějících teplot doháněla až koncem 
prázdnin. 
 Do dalších let nás čeká v rostlinné 
výrobě další obměna a doplnění po-
třebného technického vybavení. Po-
třebujeme především urychlit operace 
v přípravě půdy a aplikaci statkových 
hnojiv. S ohledem na počty našich 
zaměstnanců v RV dojde v příštích 
několika letech k dalšímu zjednodu-
šování přípravy půdy pro setí a opti-
malizaci vybraných aplikačních opera-
cí. U krátkodobých či sklizňových prací 
počítáme s dalším rozšířením služeb 
zvenčí. Příští rok tak například mimo 
jiné rozšíří technické vybavení v Nové 
Vsi nové nesené rozmetadlo, návěs 
Annaburger a válce Cambridge, ve 
Stružinci pak žací mačkače KUHN, shr-
novač píce Pottinger či nový obracecí 
pluh. S ohledem na chystané změny 
ze strany EU s vysokým podílem eko-
logických a protierozních opatření, 
předpokládáme další zvýšení nároků 
na naše osevní postupy, druhy pěsto-
vaných plodin, agrotechniku, snižová-
ní podílu chemické ochrany (v ní jsme 
aktuálně na cca 45 % průměru apliko-
vaných prostředků na ha z.p. v rámci 
celé naší republiky) a v řadě lokalit nás 
čeká i další zmenšování (dělení) půd-
ních bloků.  
 Živočišná výroba je stále naším 
nosným zaměřením. Aktuálně si drží-
me stav dojnic okolo 830 ks, z toho 
necelých 400 ks v Syřenově, zbytek 
pak na Rváčově. Dodávky mléka me-
ziročně i nadále rostou, realizovaná 
cena je přes současné podmínky stále 
přijatelná (viz přiložené GRAFY). Po-
kračující nárůst užitkovosti vidíme jak 
na Rváčově, tak v Syřenově. Po strán-

ce nákladové je výroba mléka stále 
nejefektivnější na provozu Rváčov. 
S ohledem na požadavky na welfare 
zvířat průběžně vylepšujeme jejich 
stájové prostředí. Na kravínech to je 
především posílení ventilace a ochla-
zování v letním období, v Syřenově 
nás příští rok čeká první etapa výměny 
lehacích matrací. Na VKT v Nové Vsi 
od loňska realizujeme postupné dílčí 
úpravy ustájení, které budou spojené 
s následnou přestavbou poloviny sou-
časného mléčného pavilonu na stla-
ný režim včetně zavedení technologií 
automatického a robotického krmení. 
Koncem letošního října bude do pro-
vozu uvedeno nové hnojiště v Syře-
nově. V horizontu několika dalších let 
pak plánujeme realizaci podobného 
hnojiště na provozu „B“ v Nové Vsi 
a výstavbu silážního žlabu na Rváčově.
Na úseku Obchodu a služeb je letošní 
rok zatím slabší než ten loňský. Zisko-
vost je na cca poloviční úrovni (žádný 
z provozů ale není ve ztrátě), objem 
obchodů (především s ohledem na 
omezení okolo COVID-19) však citel-
ně poklesl. Nejvíce to zatím vidíme 
na středisku „Prodeje a servisu země-
dělské techniky“, které bylo v prvním 
pololetí jen na cca 70 % svého loň-
ského obratu. V případě dílny Olymp 
využíváme dočasné nižší vytížení pro 
práce a zakázky v rámci potřeb ZEO-
Su (výroba vrat…). Od začátku roku se 
nám také výrazně podařilo posunout 
stav na naší prodejně Olymp. A to jak 
v sortimentu nabízeného zboží, tak ve 
způsobu řešení vlastního provozu…  
 Další číslo ZEOSÁKU je tedy zde 
a věřím, že opět rozšíří Vaše informa-
ce o tom, co se u nás (a nejen v ZEO-
Su) v současné době aktuálně děje.

Ing. Jiří Lacina
předseda představenstva

více než 12 plodin) přidáme účelné 
dělení problémových půdních blo-
ků. U takto rozdělených půdních 
bloků se budeme snažit uplatňo-
vat rozdílné doby setí, část oseje-
me ozimou plodinou a část jařinou. 
Ze zkušenosti se nám potvrzuje, že 
mozaikovitá krajina je odolnější 
k nepříznivým vlivům. Homogen-
ní prostředí je v mnoha případech 
zranitelné. Velmi názorně lze toto 
tvrzení potvrdit u probíhající kůrov-
cové kalamity ve smrkových mono-
kulturách.
 Žně dopadly nad očekávání. 
Všechny pěstované obilniny i olej-
niny se vyznamenaly. Naprosto re-
kordní byl ovšem výsledek u pícnin. 
Trvalé travní porosty, jetelotravní 
směsi na orné půdě i čisté jetele 
a vojtěšky nabídly tučný rok. Naše 
dlouhodobá snaha o zefektivnění 
výnosu a kvality píce při zachování 
všech ekologických mantinelů ko-
nečně našla ohlas.

Ing. David Kocour 
agronom  

SILO-KRZ
Vážení čtenáři,
žně 2020 jsou úspěšně za námi a já 
bych vám ráda představila společ-
nost SILO-KRZ s.r.o., založenou 
v roce 2006 v areálu bývalého ZZN 
Semily, jejímž vlastníkem je i ZEOS 
LOMNICE a. s.    
 V současné době máme, tak 
jako každý rok, plně využitou kapa-
citu obilného sila a staráme se o cca 
2 500 tun zemědělských komodit. 
Po hektickém naskladnění v době 
žní, nás teď čekají další práce jako 
je sušení, čištění a příprava na ex-
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pedici. Silo s téměř 50 letou tech-
nologií jsme po žních v roce 2019 
doplnili novými ventilátory v ceně 
276 tisíc Kč pro lepší provzdušňo-
vání buněk. O kvalitu skladovaných 
komodit a hladký chod sila se od 
jara loňského roku stará pan Bohu-
mír Podzimek, který s přehledem 
převzal tento nelehký úkol po dlou-
holetém silmistrovi panu Zdeňku 
Novákovi. O rok dříve, v roce 2018, 
jsme naopak investovali 560 tisíc 
Kč do nové digitální váhy s nosností 
60 tun.
 Naší další významnou devizou je 
prodejna v přízemí administrativní 
budovy o rozloze cca 250 m2 se stá-
le se rozšiřujícím sortimentem zbo-
ží pro zemědělce, chovatele a za-
hrádkáře. Když jsem v roce 2011 do 
firmy nastoupila, bylo mým hlavním 
úkolem „rozjet“ prodejnu a zajistit 
chod společnosti a myslím, že se 
nám to zatím daří. Po ukončení vy-
sokoškolského studia v roce 2017 
sem nastoupil Ing. Přemysl Šulc, 
přinesl s sebou další nové nápady 
a rozšířil sortiment prodejny. V sou-
časné době dosahujeme ročního 
obratu okolo 8,5 mil. Kč. Největ-
ší část tvoří prodej krmného obilí 
a brambor, které nakupujeme od 
ZEOS LOMNICE a.s., a krmné směsi 
pro drůbež, králíky aj. od rodinné 
firmy Sehnoutek a synové s.r.o. 
Pro zahrádkáře je to především 
široký sortiment substrátů, hnojiv 
a zahradnických potřeb. Mimo jiné 
nabízíme i regionální výrobky míst-
ních výrobců Fabio Produkt s.r.o. 
a Moštovna Lažany, výroba nápo-
jů, s.r.o. a dále pak pracovní oděvy, 
drogerii, železářství, základní sorti-
ment pro rybáře aj.BIOS VE STRUŽINCI

Provoz BIOS ve Stružinci se věnuje 
posklizňovým službám (čištění, sušení 
komodit do jakosti dle ČSN), sklado-
vání komodit a také provozu mísírny 
krmných směsí. Od roku 2018 má ten-
to úsek tři zaměstnance. Období žní je 
tím nejnáročnějším obdobím za celý 
hospodářský rok.
 Žně roku 2020 byly oproti minulým 
rokům na sklizené množství komodit 
bohatší, avšak toto vítané množství 
přineslo i komplikace ve skladovacích 
kapacitách. Původní množstevní od-
hady při plánování byly podceněny, 

a tak samotné rozvržení při uskladnění 
komodit bylo o to náročnější. Poskli-
zňová linka a sklady společnosti musí 
v období žní přijmout a ošetřit do po-
žadované kvality řepku a rozdílné dru-
hy obilovin. Pro strukturu skladovacích 
ploch je to strategicky náročný úkol. 
 První naskladněnou komoditou 
byl ječmen ozimý (20. červenec) a do 
dnešního dne posklizňová linka přijí-
má k ošetření další komodity. Charak-
ter počasí ve žních nebyl zcela vstřícný, 
a proto si službu sušení do skladova-
cích parametrů vyžádal příjem zhru-
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ba u 2/3 řepky a 1/3 přijmu obilovin.
 ZEOS LOMNICE a.s. se věnuje ne-
jen vlastním komoditám, ale i výkupu 
obilí a řepky od soukromých farmá-
řů za účelem spotřeby k vlastnímu 
krmení nebo obchodu. Od soukro-
mých farmářů bylo k těmto účelům 
uskladněno a je vykupováno přibližně 
1 700 t komodit. Ve skladech společ-
nosti je tak průběžně skladováno ne-
celých 8000 t komodit. Toto množství 
se neustálou činností mění. Zároveň 
probíhalo k vyskladnění obchodních 
kontraktů sjednaných v jarním období 
v množství 800 t a další komodity jsou 
expedovány v průběhu podzimu. Ja-
kost sklízených komodit se z pohledu 
obchodního (ČSN) jeví jako dostateč-
ná. Při expedicích nejsou prozatím za-
znamenány výrazné odchylky od tech-
nických norem. Celkově v těchto žních 
obiloviny nejvíce zatěžovali výskyt plís-
ní, fuzárií a nízká objemová hmotnost. 
Kvalitní komodita bez příměsí a nečis-
tot tak znamená zajištění kvalitního 
krmení pro celý příští rok a prodej bez 
srážkového systému u zpracovatelů.
 Při hodnocení „zvládnutí“ žní 2020 
z pohledu skladů se jeví jako slabé 
místo možnost sušení komodit. Tato 
technologie je zastaralá a výhledově 
by bylo vhodné ozdravení nebo ná-
hrada za výkonnější a pro potřeby 
společnosti vhodnější technologii. Ná-
ročným je také příjem pouze jednoho 
příjmového roštu z pohledu potřeby 
naskladnění více rozdílných druhů 
komodit v jednom období. Bohužel 
samotná podstata systému příjmu 
komodit je technologicky daná samot-
nou stavbou a nelze v tomto směru 
provést zásadní revitalizaci. Tento 
handicap je nahrazen snahou obslu-
hy a komunikací při naskladňování tak, 

aby byl zajištěn co nejpraktičtější pří-
jem do skladu. Při nejnáročnějším ob-
dobí na příjem obilí se obsluha linky 
střídá tak, aby byl zajištěn co nejkrat-
ší termín ošetření a uskladnění obilí. 
Středisko BIOS zajišťuje nejen poskli-
zňové služby komodit, ale také provoz 
mísírny krmných směsí, a to zároveň 
s náročnými pracemi ve žních. Mě-
síčně zajistí produkci průměrně 320 t 
krmných směsí a jejich rozvoz do stájí 
společnosti ZEOS a stájí soukromých 
farmářů dle požadavků. Při dodáv-
kách se daří s farmáři komunikovat 
a vzájemná snaha na obou stranách 
je viditelná. Bohužel jako v každé pro-
vozní činnosti, nelze vždy a každému 
vyhovět přesně v daném okamžiku.
 Interní komunikace, mezi odpověd-
nými zaměstnanci ZEOSu (plánování 
sklizně, průběžné jakosti a aktualiza-
ce informací) je od techniků střediska 
Stružince dostačující. Při zajištění pod-
kladů z Nové Vsi ještě existuje prostor 
pro konzultaci při plánech a následné 
potřeby využití posklizňové linky. Při 
slabé komunikaci pak vázne celková 
součinnost všech subjektů. Možným 
podnětem pro další období je zvážit 
zainteresování jednoho koordinátora, 
u kterého se budou sbíhat všechny 
informace, jak aktuálního dění přímo 
na poli (posloupnost sklizně, aktuální 
vlhkosti, množství komodit ve skla-
dech…), situace a kapacita příjmu, 
tak i struktura komodit dodávaných 
farmáři. Důležitou osobou v zeměděl-
ských společnostech je agronom, kte-
rý bývá nosným prvkem pro zajištění 
dobré úrody a aktivní zájem o jakost 
komodit sklízených společností by ne-
jen posklizňová linka jistě uvítala. 

Monika Podzimková

 První a druhé patro budovy, 
které dříve sloužilo jako kanceláře 
pro ZZN a zaměstnávalo podstatně 
více lidí, postupně rekonstruujeme 
(výměna oken a dveří) a prona-
jímáme. Od roku 2016 u nás sídlí 
také SH ČMS Okresní sdružení ha-
sičů a Českomoravská myslivecká 
jednota, z.s. OMS Semily. Na jaře 
v době 1. vlny „coronaviru“ jsme 
zdarma propůjčili zasedací místnost 
Českému červenému kříži, který si 
zde zřídil kontaktní místo pro oblast 
Semily. 
 V zabezpečeném areálu prona-
jímáme námi nevyužité venkovní 
prostory k parkování firmám HEI-
KO, s.r.o. a TREVOS, a.s. a skladova-
cí halu o rozloze cca 1 000 m2 firmě 
EXTRAVIT, s.r.o.
   Závěrem bych ráda poděkovala 
všem zemědělcům, zákazníkům, ná-
jemcům a v neposlední řadě i ma-
jitelům společnosti, firmám ZEOS 
LOMNICE a.s., Kozákov – družstvo 
Záhoří a Cerea a.s. za projevenou 
důvěru.
 Těšíme se na spolupráci a další 
nové zákazníky. 

Eva Šulcová
vedoucí provozu

Z DOZORČÍ RADY 
SPOLEČNOSTI…
Na řádné valné hromadě společ-
nosti konané dne 11. 7. 2020 pro-
běhla volba členů dozorčí rady na 
období 2020–2025. Dne 11. 8. 
2020 na prvním zasedání nově 
zvolené dozorčí rady došlo k volbě 
předsedy a místopředsedy dozorčí 
rady. Na základě těchto skutečností 
má dozorčí rada následující složení:

Mgr. Petr Velda,  
předseda DR

Ing. Pavel Podlipný, 
místopředseda DR

Dana Křepelková

Radek Fejfar

Vladimír Tomášek

 Dozorčí rada na svém prvním 
zasedání také zvolila nové před-
stavenstvo a schválila jednotlivým 
členům představenstva smlouvy 
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ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA
Začátek letošního roku z meteorolo-
gického hlediska vůbec nenapovídal 
tomu, že by se mohl lišit od přede-
šlých suchých let. Jelikož zima byla ve-
lice mírná, téměř beze sněhu, s oba-
vami jsme očekávali, jaké bude jaro. 
Zároveň jsme však doufali, že nějaké 
srážky snad už konečně přijdou a na-
roste tak dostatek objemného krmiva 
pro naše zvířata (zásoby z minulého 
roku v té době již nebyly nic moc…). 
V březnu nějaké srážky přece jen při-
šly, podařilo se nahnojit louky kejdou 
a ty hůře přístupné pak průmyslovými 
hnojivy. Přišel duben, kdy byly teploty 
skoro letní a znovu beze srážek. Už to 
vypadalo, že se opět budou opakovat 
předešlé roky, ale od konce dubna 
do půlky května nakonec spadlo přes 
100 mm srážek. Následně panovalo 
teplé počasí a jak tráva na loukách, 
tak i pícniny na orné půdě, rostly díky 
jarnímu nahnojení jako z vody. Z prv-
ních sečí jsme na obou zemědělských 
střediscích sklidili o 25 % objemných 
krmiv více než v posledních dvou le-
tech za celý rok. Po hodně dlouhé 
době se na orné půdě v Bradlecké 
Lhotě (zhruba na 40 ha) sklízela loni 
zasetá vojtěška. O tu se rovným dílem 
nakonec podělila obě dvě střediska. 
Vojtěška tak skončila jak v Syřenově, 
tak na Rváčově.
 Výkupní cena mléka na začát-
ku roku začala těsně pod hranicí  
9 Kč/lt. Prognóza byla, aniž by v té 
době bylo něco známo o tom, že celý 
svět zasáhne pandemie koronaviru, že 
během roku dojde k jejímu poklesu na 

úroveň okolo 8 Kč/lt. Přesto, že cena 
mléka postupně opravdu klesala, tak 
to za devět měsíců nakonec bylo jen 
o cca 35 hal/lt. Viz přiložený GRAF. 
Celkové tržby za stejné období byly 
i přes tento pokles meziročně o cca 
460 tis. Kč vyšší, a to z důvodu pokra-
čujícího nárůstu užitkovosti na obou 
farmách a na Rváčově i navýšením 
počtu dojnic o necelých 20 ks.
 Farma Rváčov se letos už po šes-
té v řadě zúčastnila celostátní sou-
těže „Mléčná farma roku“. Po třech 
třetích, jednom čtvrtém a jednom 
pátém místě se letos znovu umístila 
jen o pověstný chlup od třetího místa 
na místě čtvrtém. Původně byla při 
stejném počtu bodů nejdříve společ-
ně s farmou Zakřany na místě třetím, 
ale losem vybrané pomocné kritéri-
um (v tomto případě délka laktace) 
nás o dvě desetiny bodu posunulo až 
na místo čtvrté. Ale i tak je to pěkný 
úspěch. Žádné z dosud přihlášených 
farem se za dobu existence této sou-
těže zatím nepodařilo, aby se šestkrát 
za sebou umístila mezi pěti finalisty 
jako náš Rváčov. Letos bylo přihlášeno 
v naší kategorii 64 farem z celé repub-
liky, a to jsou mezi nimi šlechtitelské 
chovy a farmy z řady špičkových ze-
mědělských podniků. Patří proto velké 
poděkování všem, kteří mají na tom-
to úspěchu zásluhu: ošetřovatelkám, 
zootechnikům, ale i těm, kteří se po-
dílejí na výrobě a přípravě krmení.
 Rekonstrukce odchovny jalovic na 
Rváčově z roku 2018 už přináší své 
ovoce. Zlepšené welfare je patrné na 

o výkonu funkce. Členové před-
stavenstva si na prvním zasedání 
představenstva vybrali ze svého 
středu předsedu a místopředsedu 
představenstva. Na základě těchto 
skutečností má představenstvo ná-
sledující složení:

Ing. Jiří Lacina,  
předseda představenstva

Miloš Kubánek, 
místopředseda představenstva

Přemysl Šulc

 Dozorčí rada se plánuje pro 
nejbližší období zapojit na tvorbě 
strategie pro období 2021–2025, 
schválit pravidla pro schvalování 
žádostí o převod akcií na třetí oso-
bu, připravit návrh výkupu akcií 
samotnou společností a jejich ná-
sledný prodej zájemcům ze strany 
akcionářů a být nápomocna před-
stavenstvu při prosazování opatření 
ke zlepšení fungování společnosti, 
bude-li o to požádána. Dozor-
čí rada si je vědoma toho, že nás 
čeká nelehké období, ve kterém se 
bude společnost muset vypořádat 
s opatřeními a následky způsobe-
nými výskytem koronaviru na území 
ČR, s novými dotačními podmínka-
mi EU po uplynutí přechodného 
období, s plány na ochranu klima-
tu a životního prostředí, s nedo-
statkem vláhy a erozí a také s nut-
ností nalézt vhodné kandidáty do 
orgánů společnosti a na uvolněná 
místa po odchodu zaměstnanců 
do starobního důchodu. Z tohoto 
důvodu žádám všechny zvolené 
členy orgánů, akcionáře a zaměst-
nance společnosti, buďte aktivní 
(neboť lhostejnost a lenost zabíjí 
činorodost), buďte otevření (ne-
boť beze změn a nových nápadů 
to nepůjde), buďte odvážní (neboť 
sázka na jistotu již nemusí stačit), 
buďte zvídaví (neboť pochopení je 
podmínkou pro přijetí) a zároveň 
buďte ohleduplní (neboť vzájemný 
respekt a pokora jsou nezbytnými 
předpoklady řádného fungování 
celku). 

Mgr. Petr Velda
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tích několika letech nás pak čeká jeho 
postupná rekonstrukce. Polovina sou-
časných ustajovacích „buněk“ bude 
upravena na stlaný provoz s krmnými 
automaty a dostatečným, vzdušněj-
ším prostorem. Pokud to bude mož-
né i následné krmení objemnou pící 
bude na této stáji zajišťováno robo-
tickou technologií. I pavilon rostlinné 
výživy by měl doznat úprav tak, aby 
bylo v jeho prostorách lepší proudění 
vzduchu. Plánujeme otevření bočních 
stěn a instalaci svinovacích plachet.
 Co se týká letošních investic v ži-
vočišné výrobě, tak na farmě Rváčov 
byly uvnitř stáje k dosavadnímu „skrá-
pěcímu systému“ doinstalovány 4 obří 
vrtule, které rozmíchávají vzduch při 
teplotě nad 20 °C a tím efektivněji eli-
minují v letním období tepelný stres 
u ustájených dojnic. Na farmě v Syře-
nově byla jedna podobná vrtule insta-
lována v čekárně před dojírnou a na 
VKT pak dva testovací kusy menšího 
provedení v jedné sekci (buňce) mléč-
ného pavilonu. V Syřenově se aktuál-
ně dokončuje nové statkové hnojiště 
a na příští rok je zde v plánu první eta-
pa výměny matrací v lehacích boxech 
stáje VKK-320. Ve stejné stáji pak po 
vzoru Rváčova dojde i k instalaci dal-
ších dvou „míchacích“ vrtulí. V příštím 
roce plánujeme také stavební rozšíře-
ní porodny na Rváčově, která již sou-
časnému stavu dojnic a velkým výky-
vům v počtu souběžně se telících krav 
už svou kapacitou prostě nestačí…

Miloš Kubánek

DÍLNA - SERVIS DOJENÍ-
PRODEJNA - PHM
Vážení spolupracovníci, kolegové  
a zákazníci,
od 11. března 2020 kdy Světová zdra-
votnická organizace (WHO) prohlásila 
šíření coronaviru COVID-19 za pande-
mii, žijeme pod tíhou souvislého me-
diálního toku poplašných, negativních 
a ponurých zpráv doplňovaných řadou 
politických slibů, šarvátek a mediál-
ních vystoupení „nejvyvolenějších“ 
tohoto světa. Přesto si myslím, že 
jsme si v naší firmě zachovali soud-
nost, nadhled a smysl pro povinnost 
a věřím i pro humor. 
 Letošní rok ukázal, že zeměděl-
ská prvovýroba, ač je po spoustu let 
odsouvaná v žebříčku atraktivity na 
okraj, tak v těžkých dobách má své 
strategicky nezastupitelné místo. Spo-
lečnost se přesvědčila, že může dočas-
ně existovat bez umění, bez festivalů, 
bez cestování za hranice a spousty 
dalších vymožeností 21. století, ale 
bez potravin to nejde – viz jarní ná-
kupní horečka trvanlivých potravin. 
Faktem je, že na začátku výrobního 
procesu v potravinářství se musí na-
krmit, aby se mohlo podojit nebo po-
razit a zasít, aby bylo co sklízet, zkr-
movat a zpracovávat.  
 Stav rostlinné a živočišné výroby 
Vám přiblíží kolegové specialisté a já 
se zastavím u dílny, prodejny, servisu 
dojení a prodeje PHM.

 Provoz dílny Olymp je i v letoš-
ním roce úzce navázán na kooperaci 
se společnostmi Kobit a Kosit a naše 
výsledky a ekonomika přímo souvisí 
s počtem realizovaných vzájemných 
zakázek. Jejich počet bude nižší než 
v roce 2019, ale výrobní a montážní 
kapacitu využíváme pro realizaci v mi-
nulosti odkládaných akcí pro vlastní 
firmu – proběhla demontáž a likvidace 
zařízení staré kotelny, demontáž skla-
dových přístřešků hutního materiá-
lu, aktuálně vyrábíme a montujeme 
nová vrata pro střediska. V letošním 
roce jsme nakoupili pulzní svařovací 
agregát, který je vhodný na provaření 
silnějších materiálů a rozšířil tak naše 
výrobní možnosti. Parta našich mecha-
niků umí dobré řemeslo a opraváren-
ství i zámečnickou výrobu rádi poskyt-
neme dalším firemním i individuálním 

přírůstcích a zdravotním stavu, což 
umožňuje zapouštět jalovice téměř o 
3 měsíce dříve, než tomu bylo ve sta-
ré odchovně. Tím se zrychlil a zlevnil 
jejich odchov, což nám umožňuje pře-
bytek březích jalovic následně nabíd-
nout k prodeji. Řada jalovic tak napří-
klad absolvovala cestu dlouhou přes 
5 tis.km až do dalekého Uzbekistánu. 
 Na VKT v Nové Vsi nad Popelkou 
jsou již cca 2/3 ustájovací kapacity vy-
užívány pro odchov zástavových telat 
od firem Kulmon a Blatiny. Naše zvířa-
ta tvoří tedy už menšinu. Cena zásta-
vu se v letošním roce pohybuje mezi 
65–70 Kč/kg. V současné době je spíše 
u spodní hranice. Velkým problémem 
tohoto provozu je však nestabilní 
zdravotní stav naskladněných zvířat. 
Jelikož jsou svážena pomalu z poloviny 
republiky, přinášejí si sebou spoustu 
různých nemocí a patogenů. V telet-
níku, který je již za hranicí své život-
nosti, je pak opravdu těžké za těchto 
podmínek takto různorodá zvířata 
odchovávat. Proto jsme od loňského 
roku začali postupně mléčný pavilon 
upravovat, aby byl vzdušnější a snížil 
se tak infekční tlak na zvířata. V příš-
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zákazníkům. Pro posílení pracovní sku-
piny dílny stále hledáme 1 až 2 šikov-
né zámečníky – svářeče, lidi z regionu. 

 Servis dojení se nadále specializuje 
na technologie Farmtec, na které drží-
me i sklad náhradních dílů. Z důvodu 
úbytku počtu pracovníků servisu a pod-
stavu mechaniků dílny bohužel nemů-
žeme realizovat montážní zakázky no-
vých technologií ŽV (dojírny, shrnovací 
lopaty, hrazení, přiháněče) jako v mi-
nulosti. I nadále zajišťujeme smluvní 
pohotovostní servis pro naše obchod-
ní partnery včetně servisu chlazení.

 Prodejna hospodářských potřeb 
pracuje s následující nabídkou:
DÍLENSKÉ A HOSPODÁŘSKÉ NÁŘADÍ, 
ŽEBŘÍKY, DROGISTICKÉ ZBOŽÍ, AUTO-
KOSMETIKA, ZÁKLADNÍ ELEKTROMA-
TERIÁL 12/24/230/400V, POTŘEBY 
PRO DŮM A ZAHRADU, HNOJIVA, 
ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY, BRUDER 
HRAČKY ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, PRA-
COVNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY, SPOJO-
VACÍ A HUTNÍ MATERIÁL, SVAŘOVACÍ 
MATERIÁLY ESAB, BRUSIVO, KRMIVA 
PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA – OBILÍ 
A ŠROTY, NÁHRADNÍ DÍLY NA ZEMĚ-
DĚLSKOU TECHNIKU, KLÍNOVÉ ŘEME-
NY, LOŽISKA A GUFERA, OLEJE – moto-
rové, převodové, hydraulické, BARVY, 
ŘEDIDLA, výměnou propan-butan 
láhve 5, 10, 33 kg.
 Aktuálně prodáváme konzumní 
brambory v balení 25 a 5 kg, krmné 
brambory v balení 50 kg, mák, kmín, 
českou cibuli.
 Umíme pro Vás nakoupit stroje 
Makita, Bosch, Milwaukee, Metabo, 
Narex, Stanley, Dewalt, Stiga 
 V souvislosti s aktuálními hygie-
nickým opatřeními máme v nabíd-
ce ochranné prostředky – rukavice, 
roušky, respirátory i dezinfekce – naše 
ceny nejsou spekulativní.
 V průběhu roku jsme v prodejně 
zřídili bezhotovostní platební termi-
nál, akceptujeme platební karty.

 Uspořádání sortimentu se neu-
stále zlepšuje a rozšiřuje, evidence 
a výdej zboží se děje prostřednictvím 
čárových kódů, což přispívá k zvýšení 
přesnosti a rychlosti prodeje a umož-
ňuje postupný přechod na částečně 
samoobslužný prodej.
 Věřím, že kdo v naší prodejně delší 
dobu nenakupoval, tak změnu prostře-
dí zaregistruje a bude mile překvapen. 
Aktuálně rozšiřujeme prodej hutního 
materiálu, včetně jeho dělení. Na ob-
jednávku můžeme zajistit místně i in-
dividuální dodávku ocelových profilů 
a armatur pro stavby včetně dopravy.
 Součástí naší nabídky je smluvní 
prodej technických plynů včetně do-
pravy, jsme součástí distribuční sítě 
AIR PRODUCTS.

PROVOZNÍ DOBA PRODEJNY: 
Pondělí–Pátek 7:00–15:30 hodin
Adresa: K urnovému háji 1276, Lomni-
ce nad Popelkou. 
na tel. 777 462 533 a 602 127 127 
rádi přijmeme Vaše poptávky a objed-
návky e-mail: mtz@zeoslomnice.cz

 Čerpací stanice PHM na Olympu od 
druhé poloviny července 2019 pracuje 
s novým výdejním stojanem v režimu 
NON-STOP provozu v případě tanko-
vání na čipovou kartu ZEOS LOMNICE 
nebo při platbě bankovní kartou. 
Prodej s obsluhou je možný aktuálně  
PO–PÁ od 6:00–12:00 a 12:30–
15:00 hodin. Přes nový stojan jsme 
do konce září 2020 vytočili více než 
1 000 000 litrů pohonných hmot.  
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Z tohoto množství zhruba 6 % bylo 
nově placeno bezhotovostně ban-
kovní kartou. I v letošním roce se daří 
nakupovat naftu se sníženým podílem 
rostlinné biosložky, tj. pod 7 %, což se 
příznivě projevuje na provozu nafto-
vých motorů i servisním intervalu. 
Tato skutečnost nás řadí k prodejcům 
kvalitních pohonných hmot, protože 
výběr pouze přes cenu na „totemu“ 
nemusí být v konečném výsledku ten 
nejlevnější. Budu rád, když se o tuto 
informaci podělíte i s novými poten-
ciálními zákazníky.
 Věřím, že i zbývající část roku nám 
umožní smysluplně pokračovat v za-
počatých změnách, že nepodlehneme 
covidové hysterii a zachováme si zdra-
vý selský rozum.
 Kolegové, pracujeme v obcho-
dě a službách a věřte, že nikdo lep-
ší zboží, než dobrou náladu nemůže 
nabídnout. Je to zboží mnohdy nedo-
statkové, každý ho může potřebovat 
a pokud to nedopustíme, tak se ne-
kazí. Rozdávejte ho jako bonus každý 
den a držte se.  

Jiří Dudek

DOPIS LÉKAŘŮ
Od konce února letošního roku je naše 
veřejnost průběžně seznamována s ak-
tuálním vývojem zatím přetrvávající ce-
losvětové pandemie COVID-19. Média 
se předhánějí v uvádění počtu naka-
žených, spousta „rádoby“ odborníků 
se každý den k této situaci neustále 
vyjadřuje, v části populace roste ne-
spokojenost se zaváděnými opatřeními. 
Mnohdy reálné zkušenosti zdravotníků 
se raději „bagatelizují“ a narůstá počet 
různých konspiračních teorií. Rozhodli 
jsme se proto uvést v tomto aktuál-
ním vydání našeho časopisu stanovisko 
zdravotníků JIP, kteří každý den bojují 
o životy těch skutečně těžce nakaže-
ných … 
COVID-19 (otevřený dopis od zdra-
votníků JIP)
říjen 2020
 Od jarních měsíců bojujeme o zdraví 
a životy lidí, kteří se nakazili onemocně-
ním COVID-19. Pečovali jsme souhrnem 
o stovky pacientů s těžkým průběhem. 
Je to práce namáhavá psychicky i fy-
zicky. Když se pak unavení dostaneme 
domů a sledujeme mediální výstupy 
mnohých odborníků, nevěříme vlast-
ním očím. Debaty, zda se umírá „na 
COVID“ nebo „s COVIDem“, jestli je 
virus prostředkem vlády k omezování 
osobní svobody, zda je opravdu nutné 
si ve vnitřních prostorách nasadit rouš-
ky… Sledujeme, že nálada v týlu je dia-
metrálně odlišná od situace na frontě. 
To se od jara hodně změnilo. A přitom 
nepřítel se po jarním taktickém ústupu, 
ke kterému ho donutil razantní přístup 
vlády a odpovědné chování většiny spo-
lečnosti, vrátil s větší silou než předtím.
 Nechceme vyvolávat paniku a zdě-
šení, ale asi to musíte slyšet. Na na-
šich odděleních bojujeme o životy lidí, 
kteří by, nebýt koronavirové infekce, 
měli před sebou dalších 10 až 20 let 
kvalitního života. Jsou to padesátníci, 
šedesátníci, aktivní sedmdesátnici, kteří 
mají pouze nadváhu, nebo vysoký tlak 
či lehkou cukrovku. Snažíme se všemi 
prostředky zabránit tomu, aby skončili 
na ventilátoru, protože pokud se na něj 
dostanou, přežije jich sotva polovina. 
Ano, mladí a zdraví překonají COVID 
většinou bez potíží. Avšak lidí, u nichž 
může skončit fatálně, je v naší populaci 
opravdu hodně, včetně mnohých z vás 
a vašich blízkých.

 Na jaře jsme od vás poslouchali 
potlesk a dostávali do nemocnic ob-
čerstvení. Děkujeme za to, cítili jsme 
vaši podporu v zádech. Teď od vás ale 
očekáváme a žádáme o hodně víc. Po-
kud chceme tuhle válku vyhrát, potře-
bujeme pomoc každého z vás.
Proto žádáme:
Odborníky z různých oblastí medicíny, 
kteří se rádi vyjadřují v médiích, ale v ob-
lasti infekčních nemocí jsou pouze po-
učenými laiky s vyhraněným názorem:
Prosíme, raději MLČTE! Pokud mlčet 
nedokážete, přijďte před svým me-
diálním výstupem na jednu pracovní 
směnu na covidovou jednotku, uvítáme 
vaši pomoc.
Vládu a státní orgány ČR:
Spolupracujte s nejlepšími českými 
epidemiology a ekonomy, ne s marke-
tingovými poradci. Vysvětlujte veřej-
nosti konsistentním a srozumitelným 
způsobem, proč a která opatření za-
vádíte a neměňte je obden. Konejte a 
mluvte tak, aby vám veřejnost mohla 
důvěřovat. Zajistěte dovoz dostatečné-
ho množství remdesiviru, abychom jej 
mohli podat všem pacientům, kteří z 
jeho podání budou mít prospěch.
Všechny občany:
Nebojte se! Respektujte ale, že CO-
VID-19 je zákeřný protivník. Projevujte 
úctu k životu a zdraví lidí kolem sebe. 
Časté mytí rukou, roušky a rozestupy 
jsou minimum, co můžete bez větších 
obětí udělat pro sebe i druhé. Dodržuj-
te vládní nařízení a doporučení odbor-
níků. Nesnažte se vymýšlet, co se dá 
obejít. Přemýšlejte nad svým konáním, 
jak minimalizovat riziko přenosu nákazy 
do rizikové populace, může se to týkat 
i vás a vašich blízkých.
 I nadále budeme bojovat o zdraví 
a životy každého z vás. Bez vaší pomoci 
to ale nedokážeme. 
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