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Společnost P & L, spol. s r. o.,
je partnerem zemědělců již 
32. rokem. Za dobu svého pů-
sobení prodala tisíce strojů, na 
které následně poskytuje pro-
fesionální záruční i pozáruční 
servis. V současné době provo-
zuje celkem 14 středisek, jede-
náct v České republice a pro-
střednictvím dceřiné společnosti 
P & L Slovakia spol. s r. o. další 
tři na Slovensku. Základnou spo-
lečnosti a jednoznačně největ-
ším střediskem je s rozlohou 
téměř čtyři hektary středisko ve 
Velkém Meziříčí. Kromě vlast-
ního prodeje a servisu techniky 
zajišťuje toto strategicky velmi 
vhodně zvolené středisko ještě 
další úkoly. Je v něm vybudován 
centrální sklad náhradních dílů, 
montuje se zde technika doveze-
ná v kontejnerech ze zahraničí 
a v neposlední řadě se zde vy-
rábí modré stroje se značkou 
P & L. A právě v tomto středis-
ku se připravuje pro zákazníky 
společnosti, ale i další zeměděl-
ce a příznivce zemědělské, ko-
munální, lesnické, manipulační
a dopravní techniky a také no-
vých nastupujících technologií, 
čtyřdenní akce, která nemá v his-
torii fi rmy obdoby. 

Setkání na konci května
Doposud největší a nejdelší 

dny otevřených dveří se usku-
teční ve středisku Velké Mezi-
říčí ve dnech 17. až 20. května, 
vždy od 9 do 16 hodin. Přestože 
by se mohlo zdát, že je to ještě 
daleko, přípravy na čtyři „neza-
pomenutelné dny plné nevšed-
ních zážitků, strojů a seminářů“ 
jsou již v současné době v plném 
proudu. Zajistit veškerou výstav-
ní techniku, domluvit schůzky 
se zástupci výrobců, rozplánovat 
jednotlivé přednášky, diskuze 
a semináře je nelehký úkol. 
Odměnou by měla být vysoká 
návštěvnost a spokojenost hos-

tů. Pořadatelé akci plánují pro 
500 návštěvníků každý den vý-
stavy, celkovou účastí by rádi 
atakovali číslovku 2000. A proto-
že se Velké Meziříčí nachází ve 
středu republiky a v těsné blíz-
kosti dálnice D1, je pro zájem-
ce o tuto akci z různých koutů 
země velmi dobře dostupné. 

Vycházejí z tradice
Připravované Výstavní dny 

P & L navazují na tradiční DOD 
v tomto středisku, které měly 
spíše lokální charakter. Letoš-
ní setkání pořadatel pojímá ve 
větším stylu. Vše začíná na re-
gistračním webu, na němž se 
návštěvník zaregistruje. Kromě 
obvyklých nacionálií vyznačí, 
o jakou techniku a prezentace 
má zájem. Pak se již může těšit 
na prohlídku areálu s návštěvou 
výrobní haly, v níž vznikají stroje 
vlastní konstrukce, servisního 
zázemí, centrálního skladu ná-
hradních dílů a dále servisní 
haly Tatra nebo haly, v níž se 
montují stroje Kioti. A samo-
zřejmě, a u většiny návštěvníků 
především, na vystavené stroje 
včetně letošních novinek. 

Technika a zase technika
Venkovní plocha bude zapl-

něna zemědělskou, komunální, 
lesnickou, manipulační a do-
pravní technikou. Na návštěv-
níky bude čekat více než stovka 
strojů. Výstavní expozice tak 
bude několikanásobně větší 
než na Techagru a historicky 
největší ve středisku Velké Me-
ziříčí. 

Vyjmenovat všechny zastupo-
vané značky je nad rámec toho-
to článku, namátkou jmenujme 
ze zemědělského sektoru trak-
tory Deutz-Fahr, New Holland 
a Kioti, sklízecí mlátičky Sampo 
či samojízdné aplikátory kej-
dy Vredo, ze závěsné techniky 
rozmetadla Bergmann, cisterny 
Wienhoff, secí stroje Kinze, Köc-
kerling a P & L, dopravní techni-

ku Bergmann či půdozpracující 
stroje Köckerling. Samostatnou 
kapitolou jsou stroje vlastní vý-
roby. Je jich již celá řada, od 
kultivátoru s přihnojením přes 
meziřádkový kypřič s aplikací 
kapalných minerálních hnojiv 
do půdy, modulátor hrůbků pro 
povrchovou a podpovrchovou 
kultivaci hrůbků a brázd, stroj 
na pásové zpracování půdy až po 
podpovrchový aplikátor návnad 
pro hraboše polního.

Zapomenout nesmíme ani na 
značku Tatra, která nabízí nejen 
nákladní automobily v mnoha 
konfi guracích vhodných pro 
práci v zemědělské výrobě, ale 
také Tatra traktor Phoenix, u ze-
mědělců velmi oblíbený pro-
dukt, poskytující řadu výhod. 

Prezentace nejen novinek
Na návštěvníky bude také če-

kat několik novinek. O tom, ko-
lik jich nakonec bude, se ještě 

jedná, ale bude mezi nimi prav-
děpodobně nový model sklíze-
cí mlátičky Sampo Comia C24 
a nový model ze stáje Vredo. 

Dalšími novinkami budou no-
vé značky v portfoliu společnos-
ti. Od 1. 1. 2022 získala společ-
nost P & L výhradní zastoupení 
švédské fi rmy Trejon a její lesní 
techniky – strojů Multiforest. 
Druhou značkou mířící se svou 
technikou do lesa je fi nská Pro-
Silva. A do třetice lesní technika 
– tentokrát ne novinka, ale prak-
tické předvádění strojů Palax. 
Vršící se kulatina na výstavní plo-
še poslouží pro divácky atraktivní 
praktické ukázky. 

A rovněž celá řada vystave-
ných strojů bude určena pro 
předvádění a návštěvníci si bu-
dou moci do nich sednout a po-
soudit komfort obsluhy. 

Čerpání informací
Železo na venkovních plochách 

doplní celá řada přednášek, od-
borných seminářů, školení a kon-
zultací s produktovými manaže-
ry. Po dobu čtyř dní konání vý-
stavy budou tyto akce probíhat 
vždy v dopoledním a odpoled-
ním bloku. Zaměřeny budou na 
diskutovaná témata a současné 
a budoucí trendy v zemědělské 
výrobě (například problematika 
eroze, obnova travních porostů, 
precizní zemědělství a další). 
Přednášet budou odborníci z růz-
ných institucí, výzkumných ústa-
vů a vysokých škol. 

Další důležité informace, pře-
devším z oblasti čerpání potřeb-
ných fi nančních prostředků na 
nákup techniky, budou moci 
návštěvníci načerpat v info stán-
cích Podpůrného a garančního 

rolnického a lesnického fondu – 
PGRLF a Národní sítě Místních 
akčních skupin České republiky 
– NS MAS. Chybět nebudou ani 
zástupci Českomoravského sva-
zu zemědělských podnikatelů – 
ČMSZP. 

Vzdělávací a informační akce 
doplní také zajímavá setkání se 
zástupci výrobců, a to i zahranič-
ní techniky, z portfolia společ-
nosti P & L.

Doplňkové služby
A protože nejen technikou živ 

je člověk, nebudou chybět ani 
stánky s občerstvením, prodejci 
regionálních potravin, stánky lo-
kálních farmářů, víno z vinařství 

Vinselekt Michlovský nebo pivo 
ze Svatojakubského pivovaru. 

Kulturní tečkou pak bude di-
vadelní představení Přátelák, 
s pěticí talentovaných herců 
v hlavních rolích. 

Nevím jak vy, ale já se již na no-
vou podobu výstavy ve Velkém 
Meziříčí upřímně těším.  

Kontakt na firmu:
P & L, spol. s r. o.

Velké Meziříčí
E-mail: velmez@pal.cz

Provozovna Hrubčice
E-mail: hrubcice@pal.cz

Provozovna Kroměříž
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www.pal.cz

Brno nahradí Velké Meziříčí
Příznivci zemědělské techniky se v letošním roce svého oblíbeného veletrhu Techagro opět nedočkají. V mnoha případech si tak prezentaci techniky jednotlivých 
fi rem budou muset odpustit. Tato smutná zpráva se však netýká společnosti P & L, spol. s r. o. Ta se rozhodla, a to nejen pro své zákazníky, jako náhradu 
za brněnský veletrh, uspořádat velkou výstavní akci v geografi ckém středu republiky, ve svém hlavním středisku ve Velkém Meziříčí.

Výstavní akci připravuje a návštěvníkům bude k dispozici obchodní tým zaměstnanců ze všech středisek firmy P & L  Foto archiv

Středisko ve Velkém Meziříčí je s rozlohou téměř čtyři hektary největším střediskem společnosti  Foto archiv 

Venkovní plochy zaplní zemědělská, komunální a lesní technika. 
Na návštěvníky bude čekat více než stovka strojů  Foto archiv

Chybět nebudou ani stroje z dílny P & L  Foto Jiří Hruška

Jiří Hruška

Výstavní dny P & L, spol. s r. o. 17. – 20. 5. 2022


