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Zaměstnanci našli v novém 
středisku důstojné zázemí a  vel-
ká vytápěná servisní hala s por-
tálovým jeřábem umožňuje bez-
problémový servis i opravy ně-
kolika strojů současně. Ve stře-
disku pracují čtyři zaměstnanci, 
z toho dva jsou zkušení servisní 

technici s plně vybavenými ser-
visními vozy. Stálé zaměstnance 
doplňují v sezóně ještě dva bri-
gádníci. 

„Naše středisko pokrývá svý-
mi službami Písecko, Strako-
nicko, Táborsko, Příbramsko, 
Rokycansko a Benešovsko. Na 
náš servis se obracejí i zeměděl-
ci z regionu, kteří si své stroje 
koupili jinde. Pokud je to tech-
nicky možné, pracovníci servisu 
nikoho neodmítnou,“ vysvětluje 
 vedoucí střediska a prodejce Mi-
roslav Fučík. 

Nejčastěji se v dílně servisují 
traktory New Holland a Deutz-
-Fahr. Traktory a sklízecí mlá-
tičky doplňuje závěsná techni-
ka všech prodávaných značek. 
V zimním období probíhají ve 

středisku posezónní prohlídky 
traktorů a příprava sklízecích 
mlátiček na novou sezónu. 

Počtem zaměstnanců by se 
někomu mohlo zdát středisko 
v Kostelci nad Vltavou malé, ale 
obratem se již po roce provozu 
řadí mezi úspěšná střediska fi r-
my, a to jak prodanou technikou 
na jednoho zaměstnance, tak 

i vyfakturovaným časem servis-
ních techniků. 

Specialisté na služby
Jedním z prvních zákazníků 

nového střediska je Ing. Stani-
slav Žák, jednatel společnosti 
TERRAKO s. r. o., sídlící v Klu-
čenicích – Voltýřově, na dohled 
od Orlické přehrady. „Naší hlav-
ní činností jsou zemědělské služ-
by se zaměřením na sklizňové 
práce,“ představuje fi rmu Ing. 
Žák a pokračuje: „Mezi naše vý-
znamné a věrné zákazníky patří 
pět velkých zemědělských pod-
niků, s nimiž spolupracujeme již 
téměř třicet let. Zpočátku jsem si 
myslel, že u sklizně a sklízecích 
mlátiček zůstanu i v budoucnu, 
ale přišel požadavek jednoho 

zákazníka na sklizeň silážní ku-
kuřice, a tak jsme si pořídili také 
samojízdnou řezačku. No a od 
toho nebylo daleko k úvaze, že 
když kukuřici sklízíme, tak by-
chom ji mohli také sít.“

První byl mechanický
Psal se rok 2011 a Ing. Žák 

koupil první přesný secí stroj. 
„Jsem příznivec americké ze-
mědělské techniky, proto také 
všechny sklízecí mlátičky mají 
značku John Deere, a vím, že 
stejně kvalitní se v Americe 
vyrábějí i secí stroje. A tak se 
prvním přesným secím strojem 
v naší fi rmě stal osmiřádkový 
mechanický secí stroj Kinze 
2000. Stroj byl zánovní, nechtěl 
jsem nový, protože jsem tehdy 
netušil, kolik pro něj budeme 
mít práce,“ vzpomíná.  

Secí stroj následně potvrdil 
ve službách pověst naprosto 
bezproblémového stroje, schop-
ného zasít do jakékoliv půdy. 
„Občas sejeme i na špatných 
pozemcích a v hůře připravené 
půdě, ale jako službaři si nemů-
žeme dovolit nezasít perfektně. 
Proto si cením kvality secích 
strojů Kinze, které jsou pro služ-
by ideální. Požadovaného výko-
nu nedosahujeme vysokou pra-
covní rychlostí, ta je maximálně 
8 km/h, aby secí stroj odvedl 
stoprocentní práci, ale sejeme 
nonstop, 24 hodin denně. Na 
stroji se střídají dvě dvoučlen-
né posádky,“ vysvětluje fi lozofi i 
službaře. 

Secí stroj projde ve Voltýřově 
před každou sezónou komplet-
ní kůrou, je rozebrán, všechny 
díly zkontrolovány a případně 
vyměněny. I díky tomu pracoval 
Kinze 2000 ve službách dlou-
hých deset let. Když si ho fi rma 
v roce 2011 pořídila, nikdo netu-
šil, kolik hektarů celkem zaseje. 
Bylo jich 7900 a rekordu dosáhl 
v posledním roce, kdy zasel 878 
ha. Drtivou část z těchto hekta-

rů tvořila kukuřice, v malé míře 
pak také slunečnice a v posled-
ní době i čirok setý na 75 cm 
po žitě. Poté, co Kinze 2000 ve 
Voltýřově nahradil nový model, 
v kopřivách neskončil, zůstal 
v regionu a seje další hektary 
u soukromého zemědělce.

Druhý je podtlakový
Na počátku roku 2021 objed-

nal Ing. Žák u společnosti P & L, 
spol. s r. o., nový stroj a v březnu 
stál osmiřádkový K inze 3500 
ASD s podtlakovým výsevním 
ústrojím na nádvoří fi rmy TER-
RAKO. 

O měsíc později mu začala 
první sezóna, v níž zasel 780 ha. 
S jeho prací je Ing. Žák velmi 
spokojen, oceňuje i systém vypí-
nání sekcí, kterým starší model 
nebyl vybaven. Pole je přesně 
zaseté a zákazníkovi ještě zby-
de osivo. Ke kvalitnímu zasetí 
přispívá také hmotnost stroje 
a výsevní jednotky vybavené 
koltry. A protože čas jsou peníze 
a u službaře to platí dvojnásob, 
důležité jsou i d va centrální zá-
sobníky, které podstatně zkra-
cují čas plnění osivem. Čas še-
tří i systém otočení stroje do 
pracovní polohy na centrálním 
sloupu. Dříve musely posádky 
přepřahat. 

U secích strojů Kinze jednatel 
společnosti oceňuje i nízké ná-

klady na servis a opotřebitelné 
díly. Zákazníci zase ocení per-
fektně zasetá pole.

Setí po strip-tillu
Ke klasickému setí přibyl před 

několika lety také požadavek na 
setí kukuřice na erozně ohro-
žených pozemcích. A tak Ing. 
Žákovi nezbylo, než si pořídit 
ještě osmiřádkový kypřič pro 
pásové zpracování půdy me-
todou strip-till se současným 
přihnojením minerálním hnoji-
vem. Na zakázce posádka trak-
toru nejdříve zpracuje kypřičem 
danou výměru a poté přepřáhne 
a seje secím strojem Kinze. Vše 
pomocí navigace a placeného 
signálu s nejvyšší přesností, bez 

problému i v noci. Z celkového 
počtu zasetých hektarů je těch 
po strip-tillu kolem 200 až 300. 

„Výhodou u takto zpracova-
ných a zasetých pozemků je 
skutečnost, že stejné posádky 
pozemek nejdříve zpracují strip-
-tillem, poté zasejí a následně 
i sklidí. Všechno jedeme v jedné 
koleji a to moje kluky baví,“ říká 
na závěr jednatel společnosti 
Ing. Stanislav Žák.  
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Z Kostelce nad Vltavou za zákazníky
Servisní a prodejní středisko společnosti P & L, spol. s r. o., v Kostelci nad Vltavou bylo otevřeno v únoru loňského roku a na jihu Čech tak doplnilo již 
existující středisko v Kašperských horách. Významným způsobem se tím zlepšilo pokrytí tohoto regionu jak z pohledu nabídky a prodeje zemědělské techniky, 
tak také zajišťování profesionálního servisu na všechny značky z portfolia společnosti P & L, spol. s r. o.

Jednatel společnosti TERRAKO s. r.o. Ing. Stanislav Žák (vlevo) se 
Zuzanou Váňovou z marketingového oddělení P & L, spol. s r. o. 
a vedoucím střediska Kostelec nad Vltavou Miroslavem Fučíkem 
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Servisní hala umožňuje bezproblémový servis i opravy několika strojů současně  Foto archiv

Nové Kinze 3500 ASD vloni zaselo 780 ha  Foto archiv

Dva centrální zásobníky podstatně zkracují čas plnění osivem  Foto archiv
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