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Řada M do postřikovače a živočišné produkce
Dle slov pana Jurčíka byla hlavním důvodem pro nákup 

nových traktorů John Deere blízkost a kvalita servisního 
zá ze mí střediska v Dobřanech. První traktory John Deere ve 
sku pině ZEVYP pořídili v roce 2018. „Vybírali jsme menší, 
na ovlá dání jednoduchý traktor do živočišné výroby a také 
uni ver zální trak tor okolo 200 koní pro postřikovač. Zásadní 
pro nás byla blízkost servisu. Nakonec jsme se i díky ceně 
roz hodli pro traktory řady M, a to konkrétně 5090M s čelním 
nakla da čem, 6175M a 6195M, který jsme se z důvodu využití 
s pos tři kovačem rozhodli vybavit i navigací.“ 

Stěžejní traktory
Sehnat schopnou pracovní sílu do zemědělství není v sou

časné době obecně lehké, navíc obstát v silné konkurenci 
pří hra ničních logistických center a snadné dostup nosti práce 

Od roku 2000 hospodaří na Tachovsku skupina společností ZEVYP. Celkem se jedná o tři společnosti – ZEVYP, spol. s r. o., 
ZEVYP – pozemky, s. r. o., a ZEVYP – EKO, s. r. o., které obdělávají celkovou výměru 2 700 ha, z toho 800 ha v rámci ekologického 
zemědělství. V uplynulých letech investovali nejen do pozemků a budování posklizňové linky, ale také do obnovy strojového 
parku. „Na začátku bych nevěřil, že tu někdy budou jezdit traktory John Deere. Osobně jsem byl zastánce jiné značky,“ říká 
na úvod jednatel společností Ing. Radek Jurčík, který zde pracuje od roku 2018 a dodává: „Uplynuly dva roky a máme tu 
k naší spokojenosti od značky John Deere hned 7 traktorů a jeden lis.“

„Stát v sezoně 14 dnů si rozhodně nemůžeme dovolit,“ 
říká jednatel skupiny společností ZEVYP 

Ing. Radek Jurčík
“We Definitely Cannot afforD to interrupt the SeaSon for 14 DayS,”

says Radek JuRčík, executive of ZevyP GRouP

v Německu je o to náročnější. „V roce 2018 jsme začali 
řešit pro blém s nedostatkem pracovních sil a s nezvlá dáním 
agro tech nických lhůt. To byly hlavní důvody pro sázku na 
velké záběry a silné polní tahače, na kterých máme posta
ve nou celou technologickou linku na zpracování půdy 
a setí,“ komen tuje důvody nákupu traktorů John Deere 
9620RX a 8400R pan Jurčík a přibližuje jejich roli v celé 
lince: „9620 jezdí s diskovým podmítačem o záběru 12,5 m 
a 7,5m kyp ři čem. Traktor 8400R hlavně seje se secím strojem 
o záběru 6 m a na podzim jezdí s kypřičem. Ročně najedou 
oba okolo tisíce moto hodin.“ 

Maximální provozuschopnost
Oba traktory jsou ve skupině společností ZEVYP stě žej

ními stroji, proto se zde rozhodli pro využití FarmSight balíčku 
Ultimate, který jim mimo jiné zajišťuje záložní stroje a tím 

fiRemní sdělení

Obr. 2. John Deere 9620RX je využíván pro podmítku a kypřeníObr. 1. Ing. Radek Jurčík, jednatel společností ZEVYP
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maximální provozuschopnost. „To bylo zásadní 
hlavně u páso vého traktoru. Naštěstí jsme tuto 
možnost zatím nemu seli vyzkoušet, ale stát v sezoně 
14 dnů si rozhodně nemů žeme dovolit,“ komentuje 
přínos záložních strojů pan Jurčík. Balíček Ultimate 
dále zajišťuje předsezonní školení pro efektivnější 
provoz, podporu odborných servisních techniků, 
odborné kon zul tace a nejnovější technologie pro 
účely údržby, diag nos tiky a oprav vašeho stroje. 

Navigace, evidence a optimalizace
Silné traktory a velké pracovní záběry je potřeba 

využívat co nej efektivněji. Pan Jurčík vyzdvihuje 
přínosy telematiky a navi gací: „Díky navigacím 
na nových traktorech se nám hned v prvním roce 
podařilo ušetřit na naftě a času obsluh. Využí váme 
signálu SF3, díky tomu pracujeme na plné záběry, 
navíc ve spolupráci s FarmSight konzultantem 
panem Kučerou jsme hranice pozemků převedli 
do Operačního střediska, resp. do displejů traktorů 
a také provedli optimalizaci trajektorií pohybu 
techniky po pozemcích. Navíc má náš agronom 
evi denci o chemické ochraně rostlin a pracovních 
operacích. V nepos lední řadě nám to ušetřilo čas 
při dělení půdních bloků.“

Lešek Podhorský, STROM Praha, a. s.

Obr. 3. Ve skupině ZEVYP využívají celkem 8 strojů John Deere, jed ním 
z nich je od roku 2019 i traktor 8400R (na obrázku), v letošním 
roce zakoupili ještě traktor John Deere 7310R

POdhORSKý: „Stát v sezoně 14 dnů si rozhodně nemůžeme dovolit,“ říká jednatel skupiny společností ZEVYP Ing. Radek Jurčík


