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Soukromý zemědělec Michal 
Darebníček hospodaří v okolí 
obce Stará Ves, ležící nedaleko 
hranice Zlínského kraje. Země-
dělství má v krvi, předkové po 
otci i matce byli zemědělci.

Zemědělskou výrobu začal pro-
vozovat po maturitě v roce 1992, 
poté, co jeho matka získala v re-
stituci dříve zabavený majetek. 
„Začínali jsme se starou techni-
kou na 40 ha zemědělské půdy, 
z nichž byla část vlastní a část 
pronajatá. V živočišné výrobě 
jsme se věnovali chovu prasat,“ 
vzpomíná. V současné době 
hospodaří na 170 ha, z nichž je 
166 ha orné půdy a 4 ha trvalých 
travních porostů, a věnuje se již 
pouze rostlinné výrobě. 

Ta je zaměřena na pěstování 
tržních plodin. V osevním postu-
pu se střídají obilniny – ozimá 
pšenice, jarní ječmen a oves 

nahý, které doplňuje kukuřice či 
sója a řepka. 

Na převážně těžkých půdách 
volí Michal Darebníček kombi-
nované zpracování s orbou i bez 
ní. Po sklizni následuje podmít-
ka talířovým podmítačem a pro 
ozimy hluboké kypření radlič-
kovým kypřičem do hloubky 
25 až 30 cm. Poté příprava před-
seťovým kombinátorem a setí. 
Pro jařiny hospodář půdu na 
zimu oře a následně zpracová-
vá opět předseťovým kombiná-
torem. 

Většinu prací na statku vyko-
nává Michal Darebníček sám, 
v pracovních špičkách v době 
setí a při žních mu pomáhá star-
ší syn.

Kvalitní technika je základ
Při zajišťování úkolů v země-

dělské výrobě je kvalitní a spo-
lehlivá technika naprosto ne-
zbytná. Její správný výběr, vzhle-

dem k tomu, že je hospodář na 
vše sám, je proto velmi důležitý. 
V parku techniky bychom našli 
stroje různých značek od ně-
kolika prodejců, velmi důležité 
postavení mezi nimi však má 
společnost P & L, spol. s r. o., 
konkrétně její středisko v Kro-
měříži, s nímž při nákupu a ná-

sledném servisu techniky Mi-
chal Darebníček již dlouhá léta 
spolupracuje. 

Pevné obchodní vztahy
„Při prvním kontaktu jsem 

ještě žádnou techniku od fi rmy 
P & L nekupoval. Bylo to na 
počátku devadesátých let. Při-

vezl jsem si tehdy z Německa 
starší secí stroj Amazone a ona 
mně zajišťovala servis,“ vzpomí-
ná hospodář. Obchodní vztahy 
mezi oběma subjekty vznikly 
mnohem později, v polovině dru-
hé dekády tohoto století, o to in-
tenzivnější však od té doby jsou. 

Prvním strojem, který si Mi-
chal Darebníček v Kroměříži 
koupil, byl v roce 2015 traktor 
Deutz-Fahr 6160 Powershift. 
O rok později následoval do-
pravní přívěs Wielton s užiteč-
nou hmotností 14 tun, a protože 
se při plnění dopravních úkolů 
osvědčil, doplnil ho v roce 2017 
ještě návěs stejné značky, v tom-
to případě s užitečnou hmotností 
18 t. Oba jsou vytíženy převážně 
v období žní a v případě potřeby 
i v rámci výpomoci mezi soused-
ními farmáři.

Další technika na sebe nene-
chala dlouho čekat. Již v roce 
2018 dodala fi rma P & L, spol. 
s r. o., do Staré Vsi fekální cis-
ternu Pomot o objemu 6700 l. 
„Tuto cisternu využívám pro 

dopravu vody k postřikovači. 
Ten má objem nádrže 3000 l, 
cisterna tak zcela postačuje,“ 
vysvětluje hospodář. A protože 
je třeba pečovat i o travní poros-
ty, vybral si Michal Darebníček 
z nabídky prodejce obraceč se-
na tuzemského výrobce Strojír-
ny Rožmitál. Na nákupy bohatý 
rok zakončil velikostí malý, ale 
velmi užitečný secí stroj na pří-
sev meziplodin značky APV, kte-
rý Michal Darebníček agreguje 
s talířovým podmítačem. 

V roce 2019 dodalo kroměříž-
ské středisko do Staré Vsi v po-
řadí druhý traktor Deutz-Fahr, 
model 6215 Powershift, s nímž 
přišel na statek větší výkon. 

Zatím poslední dva stroje do-
dala fi rma P & L, spol. s r. o., 
v loňském roce. Nejdříve šesti-
metrový předseťový kombiná-
tor Köckerling Allrounder-profi -
line 600, který byl do Staré Vsi 
původně jen zapůjčen, ale ve 

zkouškách si vedl natolik dobře, 
že na statku již zůstal.

Zatím posledním dodaným 
strojem z Kroměříže je v pořadí 
již třetí zelený traktor – Deutz-
-Fahr 6205, který doplnil trak-
torový park na konci loňského 
roku. 

Traktor je základ
Všechny traktory, které si Mi-

chal Darebníček pořídil, mají 
své úkoly. Traktor Deutz-Fahr 
6160 je obutý do kultivačních 
kol a agregován buď s postři-
kovačem, nebo s rozmetadlem 
minerálních hnojiv, popřípadě 
je využit v dopravě. Deut-Fahr 
6215 Powershift a nyní také 
6205 Powershift budou využí-
vány na polní práce a setí, tedy 
v agregaci s pětimetrovým talířo-
vým podmítačem, hloubkovým
kypřičem, pluhem, šestimetro-
vým předseťovým kombináto-
rem a šestimetrovým secím 
strojem. Při sklizni pak také 
v dopravě. „Druhý silnější trak-
tor je pro mne zárukou, že v pří-

padě poruchy jednoho z nich, 
budu moci vykonávat všechny 
potřebné práce bez přerušení,“ 
vysvětluje hospodář a dodává: 
„Zanedlouho mně bude moci po-
máhat i druhý syn, a tak budou 
ve špičkách využity všechny tři 
traktory.“ 

Michal Darebníček si země-
dělskou techniku nejen pečlivě 
vybírá, ale také se o ni příkladně 
stará, objekt bývalých chlévů 
upravil na stání pro stroje, které 
pod střechou, vždy umyté, čeka-
jí na další úkoly. 

Důvěryhodný partner
Intenzita a objem obchodů 

uzavřených mezi hospodářem 
a prodejcem svědčí o vzájemné 
důvěře, kvalitě prodávané tech-
niky i spolehlivém a profesionál-
ním servisu. „Techniku nabízí 
prodejci často svými užitnými 
vlastnostmi podobnou, ale rozdí-
ly jsou v poskytovaných servis-

ních službách. A právě kvalita 
servisu je pro mne zcela zásad-
ní. Rychlost servisu i přístup 
k zákazníkovi je u fi rmy P & L 
příkladný,“ konstatuje Michal 
Darebníček. 

Vzájemného obchodního vzta-
hu si váží i vedení společnosti 
P & L, spol. s r. o., protože věrný 
a vracející se zákazník je cílem 
každého obchodníka. Proto kla-
de na kvalitu servisu velký důraz. 
„Nezáleží na velikosti či počtu 
strojů, právo na kvalitní a rych-
lý servis má každý stejné, ať je 
to velká akciová společnost, 
nebo soukromý farmář,“ potvr-
zuje na závěr vedoucí kroměříž-
ského střediska Ing. Vladimír 
Jemelka.“ 

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

Altýře 4416/1e
767 01 Kroměříž

Ing. Vladimír Jemelka
Tel.: +420 702 136 707
E-mail: kromeriz@pal.cz

www.pal.cz

Důležitá je kvalitní technika i servis
Výběr kvalitní a spolehlivé zemědělské techniky je velmi důležitý, u soukromého zemědělce, který vykonává téměř veškeré práce sám, dvojnásob. Bezproblémový provoz 
pak musí zajistit profesionální a rychlý servis. Soukromý zemědělec Michal Darebníček ze Staré Vsi našel obojí u společnosti P & L, spol. s r. o., v Kroměříži. 

Soukromý zemědělec Michal Darebníček (vlevo) s vedoucím 
kroměřížského střediska společnosti P & L, spol. s r. o., Ing. Vladimírem 
Jemelkou a obchodním zástupcem Miloslavem Řepkou

Šestimetrový předseťový kombinátor Köckerling Allrounder-profiline 600 v agregaci s traktorem 
Deutz-Fahr 6215 Powershift  Foto archiv farmy

Traktory Deutz-Fahr s dopravní technikou Wielton při odvozu zrna  Foto archiv farmy

Talířový podmítač vybavený secím strojem APV pro přísev meziplodin  Foto archiv farmy

Umyté stroje pod střechou čekají na další úkoly  Foto archiv farmy

Jiří Hruška


