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Odjakživa Köckerling 

„Agrodružstvo Morkovice je 
naším dlouhodobým a váže-
ným zákazníkem,“ popisuje 
nám pan Miloslav Řepka, který 
působí jako regionální zástup-
ce společnosti P&L, spol. s.r.o. 
a jenž nás doprovodil během 
návštěvy morkovického druž-
stva. „Dodali jsme sem vícero 
různé zemědělské techniky 
a konkrétně od výrobce Köc-
kerling tu momentálně mají 
šest strojů,“ pokračuje ve vy-
světlování pan Řepka zatímco 
vstupujeme do sídla agrodruž-
stva v obci Morkovice-Slížany. 
Přivítal nás Ing. Tomáš Zezu-
lák, který – kromě toho, že 
v místním družstvu zastává 
funkci místopředsedy předsta-
venstva – působí i jako vedoucí 
rostlinné výroby. A je jasné, že 
v takto velkém zemědělském 
podniku se opravdu nenudí. 
„Máme dvě střediska. Jedno 
je přímo tady v Morkovicích, 
kde hospodaříme na 3074 
hektarech orné půdy a spadá 
to do řepařské výrobní oblasti. 
Druhé středisko je pak v Liten-
čicích. To už je bramborářská 
výrobní oblast a máme tam 
1627 hektarů orné plochy. 
Pěstujeme hlavně pšenici, dále 
sladovnický ječmen, cukro-
vou řepu, řepku ozimou, mák 
setý a – s ohledem na naši ži-
vočišnou produkci – také ku-
kuřici a vojtěšku. Zabýváme 
se i dalšími plodinami, napří-
klad dodáváme ostropestřec 
mariánský pro farmaceutické 
účely a pěstujeme také žito 
na senáž,“ vyjmenovává pan 
Zezulák. Vzhledem k velké ob-
hospodařované ploše a pestré 
škále pěstovaných plodin je 
zřejmé, že dobře promyšle-
né a zvolené musí být nejen 
veškeré agrotechnické zásahy 
i osevní plány, ale také vyu-
žívaná zemědělská technika. 
Ptáme se tedy Tomáše Zezu-
láka, proč se rozhodli právě 
pro Köckerling. A dostáváme 
trochu překvapivou odpověď: 
„Protože Köckerling tady byl 
odjakživa,“ odvětí náš hostitel 
zcela bez váhání. A s úsměvem 
dodává: „No, co si pamatuji, 
tak tady prostě vždycky něja-
ké stroje Köckerling byly za-
parkované na dvoře. Už někdy 
od počátku devadesátých let. 
A vždycky fungovaly dobře a je 
na ně zkrátka spoleh. Takže 
nebyl a není nejmenší důvod 
měnit značku.“

Přípravu půdy vyřešily 
v Morkovicích podmítače 
Allrounder 

Jak se později dozvídáme, 
v morkovickém družstvu již 
opravdu působilo několik 
různých strojů značky Köc-
kerling. Aktuálně zde „slouží“ 
secí stroj Vitu, dva kypřiče 
Vector a tři univerzální stroje 
Allrounder –pro iline-. „Tech-
nika Köckerling je tu prakticky 
pořád v zápřahu. V podstatě 
veškerou přípravu půdy dě-
láme stroji Allrounder, ty jsou 
prostě perfektní,“ vysvětluje 
inženýr Zezulák a pan Řepka 
k tomu doplňuje: „Allrounder 
má masivní, ale přitom vysoký 
rám s dobrou průchodností. 
Výsledkem je optimálně při-
pravená půda, a to i za zhor-
šených podmínek.“ Ostatně, 
o preciznosti práce tohoto 
univerzálního stroje jsme se 
mohli v Morkovicích přesvěd-
čit na vlastní oči, když jsme 
zavítali na pole, které zrovna 
brázdil Allrounder –pro iline- 
ve čtrnáctimetrovém záběru. 
V agregaci s kolosálním páso-
vým traktorem o výkonu 692 
koní tak rázem vznikla impo-
zantní a především velmi vý-
konná a mimořádně efektivní 
pracovní dvojice, jejíž práci 
bylo radost sledovat. Navzdo-
ry mimořádnému pracovní-
mu výkonu by však s jedním 
podmítačem v Morkovicích 
rozhodně neobstáli. A tak čtr-
náctimetrový Allrounder pro-
iline je ve zdejším strojovém 

parku zastoupen hned dvakrát 
a jako bonus i menší „kolega“ 
– Allrounder –pro iline- s pra-

covním rozsahem 10 metrů. 
A díky své univerzálnosti tyto 
stroje rozhodně nezahálí. „Teď 
na jaře je ideální na přípra-
vu secího lůžka a zpracování 
zimní orby. Zajistí perfektní 
urovnání povrchu a také me-
chanicky likviduje plevele. 
Půda je provzdušněná a má 
optimální drobtovitou struk-
turu. Takže skvělé podmínky 
pro zasetí a vzcházení plodin,“ 
vysvětluje pan Řepka a vzápětí 
doplňuje, že Allrounder lze vy-
užít i na zapravení kejdy nebo 
meziplodin a dobře připraví 
i pozemek na setí do mulče. 
Hlavním pracovním nářadím, 
které se stará o dosažení op-
timálního zarovnání plochy, 
je hydraulický levelboard. 
Při mělkém jarním zpracová-
ní půdy se obvykle využívají 
šípové radličky, které půdu 
dobře provzdušní. STS válce 
s přídavným hřeblem pak dob-
ře utuží secí lůžko a připraví 
kýženou drobtovitou struk-
turu. Společnost P&L dodává 
kombinátory Allrounder –pro-
iline- v několika pracovních 

záběrech od 6 do 14,5 metrů. 
Za zmínku určitě stojí i vyso-
ký plošný výkon těchto stro-
jů – díky lehkému tažení tak 
dosahují spotřeby nafty pou-
ze 4,5 l/ha. Což je – zejména 
s přihlédnutí k současným ce-
nám pohonných hmot – určitě 
velmi příjemný bene it. 

Flexibilita pro maximální 
využití

„Köckerling se u nás uplatní 
i při samotném setí. Máme 
k dispozici více strojů, ale dis-

kový secí stroj Vitu je vždy zá-
rukou kvalitního zasetí - díky 
technickému řešení dvojitých 
výsevních disků,“ pokračuje 
pan Zezulák ve výčtu pracov-
ních úkolů strojů Köckerling. 
„A neobešli bychom se ani bez 
kypřičů Vector, které využívá-
me hlavně na hluboké kypře-
ní.“ A pan Řepka dodává: „Ve-
ctor je poměrně všestranný 
- kromě hlubokého kypření 
ho lze dobře využít i na mělké 
kypření pro mulčovací setí. Je 
to Köckerling, takže robustní 
a odolný stroj, který je ovšem 
překvapivě snadno ovlada-
telný a manévrovatelný.“ Jak 
se dále dozvídáme, uživatelé 
u tohoto stroje oceňují systém 
Easy-shift, který umožňuje 
nastavení pracovní hloubky 
během jízdy a to přímo z ka-
biny traktoru. Multifunkčnost 
stroje je ještě více podpoře-
na modulární stavbou rámu, 
čímž je umožněno dodatečné 
rozšíření pracovního záběru 
– jednoduše našroubováním 
vnějších přírubových rámů. 
Kypřič je tak možné lehce při-
způsobit aktuálním podmín-
kám na poli i výkonu tažného 
traktoru. Zájemci o Köcker-

ling Vector mohou vybírat ze 
základních pracovních záběrů 
4,6 m (lze rozšířit na 6,2 m), 
5,7 m (rošíření na 8 m) nebo 
7 m (rozšíření na 9 m).

Velká variabilita je i v mož-
nosti využitých pracovních 
orgánů. Při mělkém zpracová-
ní (do 15 cm) se využívá pou-
ze 8 cm široké dláto a šípové 
radličky s různým úhlem, při 
střední hloubce (okolo 25 cm) 
lze použít jen dláto a odhr-
novací plech na slupici a pro 
maximální hloubku (35 cm) 
se na slupice namontují úzká 
dláta. Díky této lexibilitě 
je vždy zajištěn optimální 
pracovní výkon stroje – a to 
v různých podmínkách a při 
rozličné hloubce zpracování 
půdy. Standardně se na kypři-
či Vector využívají nivelátory 
a smykové desky které jsou 
výškově stavitelné a obstarají 
urovnání půdy. A, samozřej-
mě, nechybí dvojitý STS válec, 
který je zárukou optimálního 
utužení povrchu. Závěrečným 
pracovním krokem jsou zavla-
čovače pro celkové urovnání 
půdy a vyvláčení plevelů.

Kromě samotné kvality 
práce strojů Köckerling si 

Tomáš Zezulák pochvalu-
je i odolnost a výdrž strojů. 
„Stroje nám dodala společ-
nost P&L, která zajišťuje 
i servis. To jsou opravdu pro-
fesionálové, takže dodávka 
náhradních dílů i další služby 
fungují skvěle. Nějaké větší 
opravy v podstatě ani nejsou 
nutné, technika Köckerling 
funguje spolehlivě a hodně 
vydrží. Pokud už je náhodou 
něco potřeba seřídit či opra-
vit, tak to v drtivé většině 
případů zvládnou naši chlapi 
na dílně sami. Takže pokud 
jde o údržbu a servis, tak 
opravdu nemám výhrady.“ 

„Tím, že pěstujeme kuku-
řici a další speci iké plodiny, 
musíme, pochopitelně, dbát 
na dodržování protierozních 
opatření a zohlednit to při 
zpracování půdy. A Köckerling 
nám s tím hodně pomáhá,“ 
uzavírá pan Zezulák spokoje-
ně a s úsměvem poznamená: 
„My jsme Köckerlingu věrní 
z jednoho prostého důvodu – 
zatím zkrátka nikdo nevymy-
slel nic lepšího.“

 Text: Petra Bártlová
Foto: autorka, Miloslav Ře-

pka a archiv Köckerling

Agrodružstvo Morkovice, družstvo hospodaří na 4701 hektarech 
půdy a touto rozlohou se řadí mezi největší zemědělské podni-
ky na Kroměřížsku. Zaměstnává 105 lidí a celkový roční objem 
dosahuje zhruba 300 milionů korun. Kromě rostlinné výroby se 
zde věnují i chovu holštýnského skotu, přičemž základní stádo 
čítá 850 dojnic. Z uvedených čísel je zřejmé, že jde o profesionál-
ní zemědělský podnik a takový si žádá i profesionální zeměděl-
skou techniku. Určitě tedy nepřekvapí, že v široké lotile využí-
vaných strojů nechybí značka Köckerling.

Spokojený tým u stroje Köckerling Allrounder (zleva): Tomáš 
Zezulák, Patrik Ulehla (mechanizátor), Miloslav Řepka a Petr 

Žižlavský (obsluha stroje).

Köckerling Vector o pracovním záběru 9 m.

Foto z předávání kypřiče Vector Agrodružstvu Morkovice. Kypřič Köckerling Vector má široké možnosti uplatnění.

Univerzální stroje Allrounder zajišťují v Morkovicích veškerou přípravu půdy.

MECHANIZACE


