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Bohumilice – Začínali před
dvaceti lety jako „rodinná fir-
ma“. Původně šlo jen o dodáv-
ku a montáž dojících techno-
logií. Dnes firma Agromont
Vimperk působí na českém a
slovenském trhu jako vý-
hradní dodavatel zeměděl-
ských staveb a technologií pro
živočišnou výrobu. A nejen to.
Dále se věnuje také energeti-
ce, stavbám pro zpracování
mléka, masa a stavbám pro
rostlinnou výrobu.

Podle slov Jitky Divišové z
marketingového oddělení fir-
my v současné době společ-
nost zaměstnává zhruba stov-
ku lidí ve dvou provozech v
Bohumilicích a ve Vimperku.
Majiteli a hlavními předsta-
viteli firmy jsou Josef Kordík,
Jaroslav Smola st. a Jaroslav
Smola ml., dalším ze zaklada-
telů společnosti je však také
František Kříž.

Máte dva výrobní závody.
Mnozí si nedokáží představit,
co v nich vlastně firma vyrábí.
Přibližte vaše výrobky...

Výrobní střediska se zabý-
vají výrobu ocelových kon-
strukcí, stájových technologií
a další kovovýrobou jakou je
například výroba přiháněčů k
dojírnám, napájecích žlabů,
krmelců nebo vozíků na mlé-
ko. Navíc jsme ale investovali
do vlastního zemědělského
podniku, který bude sloužit k
chovu zemědělských zvířat,
ale i k vývoji vlastních výrob-
ků, jde o Školní statek Plasy.

Disponujete nejen středisky
výrobními, ale máte také vý-
vojové. Proč?

To nám pomáhá zajistit vy-
sokou kvalitu námi vyrábě-
ných výrobků. Zároveň ale
spolupracujeme také s Vý-
zkumným ústavem živočišné
výroby v Praze Uhříněvsi, s
Jihočeskou univerzitou a Čes-
kou zemědělskou univerzitou

v Plzni. Právě tam naše vý-
robky testují a pomáhají nám
je uvádět do ostrého provozu.
Navíc v současné době pracu-
jeme na vývoji novinky, kte-
rou je kruhová stáj pro 1200 až
2000 ks skotu vč. dojírny a zá-
zemí.

Jak jste k takovému nápadu
vyrobit kruhovou stáj s dojír-
nou přišli?

V mnoha ohledech čerpáme
inspiraci v zahraničí, kterou
se následně snažíme doplnit o
vlastní zkušenosti. Vlastní
vývojové a projektové odděle-
ní úzce spolupracuje i v pří-
padě kruhové stáje, kde je
hlavním smyslem snížení ná-
kladů na výrobu mléka. Pení-
ze ušetří především levnější
provoz. Ale zatím jde jen o zku-
šební projekt. I když potenci-
ální zájemce už máme.

Jste schopni farmu postavit od
úplného základu?
Rozhodně. Jsme výrobcem
vlastních technologií, ale

mnoho dalších kvalitních za-
hraničních subdodavatelů v
České republice zastupujeme.
Umíme jednotlivým farmá-
řům a zemědělcům dodat pro-
dukty, ale také postavit celou
farmu na klíč. Naši zaměst-
nanci jsou schopni vypraco-
vat návrhy a studie, připravit
podklady pro získání financí,
vypracovat projekt podle
představ zákazníka a násled-
ně celou navrženou stavbu ta-
ké zrealizovat. I když je hoto-
vo nezříkáme se zodpověd-
nosti a poskytujeme také ser-
vis.

Reference a obrázky si každý
snadno najde na vašich webo-
vých stranách. Řekněte ale
místa, kam se mohou zájemci
podívat, aby viděli vaši práci
takzvaně na vlastní oči?

V blízkém okolí jsou to napří-
klad farmy Nebahovy, Kestřa-
ny, Kamenice na Lipou nebo
ZD Dubné. Ty nejzajímavější
projekty bych zmínila tři. Dva
jsou v České republice, tedy

přesněji v Trhovém Štěpáno-
vě a Koloveči. Na Slovensku je
to pak PVOD Kočín.

Jak dlouho trvá připravit pro-
jekt a jeho následná realizace?

To nelze takto jednoduše
stanovit. Každý návrh potře-
buje jiný čas. To stejné pak
platí o stavbě. Každá farma je
jiná a každou připravujeme
podle požadavků zákazníka.
Prostě připravujeme projekty
na míru podle specifických
požadavků jednotlivých far-
mářů. Dbáme zároveň na vy-
soký komfort ustájených zví-
řat. Nabízíme lehací boxy s
matracemi, drbadla, ventilá-
tory či zvlhčovače vzduchu.
Sortiment je velmi široký a
vybere si každý, drobný cho-
vatel, farmář či zemědělské
družstvo.

Kromě stájového vybavení
umíte zajistit i výrobky na pas-
tviny. Co si pod tím představit?

Pro chovatele masného
skotu nabízíme mobilní hra-
zení, které se skládá z jednot-
livých prvků a lze ho volně
kombinovat. Slouží také pro
nakládku, přehánění zvířat
nebo pro provádění veteri-
nární kontroly. Doplňky jsou
krmelce, fixační klece, váhy
ohradníky a další.

Firma má sídlo v Bohumilicích u
Vimperka. Existují pobočky v
České republice nebo v zahra-
ničí?

Nyní máme zastoupení na
Moravě, což je Agromont – M.
Za hranicemi máme zastou-
pení v Rusku, Slovensku, Ru-
munsku, Bulharsku a Mon-
golsku. Plánujeme rozšiřová-
ní obchodních míst jak doma,
tak v zahraničí. V každém pří-
padě bychom chtěli více ex-
pandovat na východní trhy.

Zmínila jste stovku zaměst-
nanců. Ti se musejí seznamovat
s novinkami na trhu a získávat
další vzdělání. Mají lidé za-
městnaní u vás tuto možnost?

Zhruba čtyřicet pět procent
zaměstnanců je výrobě a zby-
tek v administrativě. Podpo-
rujeme jejich další vzdělávání
formou různých školení a
kurzů, ale i zahraničními stá-
žemi na univerzitách či spo-
lupracujících firmách. Pře-
hled o legislativních změnách
či trendech je v našem oboru
totiž nezbytný. Navíc se sna-
žíme podporovat zaměstna-
nost v regionu Prachaticka,
což by měla umožnit nově vy-
budovaná svářečská škola,
která bude otevřena v lednu
příštího roku.

AGROMONT VIMPERK
Dodávky investičních celků pro zemědělskou prvovýrobu:
- studie proveditelnosti, včetně stanovení investice – zdarma
- projektové podklady, stavební řízení, financování, dotace, realizace na
klíč, uvedení do provozu, kolaudace, administrativa pro dotace, servis

Stavby a technologie:
- pro skot, prasata, drůbež, ovce, kozy, koně

Stavby a technologie pro energetiku:
- bioplynové stanice, fotovoltaika

Stavby a technologie pro zpracování
mléka:
- minimlékárny, automaty na mléko

Výroba – kovovýroba:
- výroba ocelových konstrukcí a drobných zámečnických výrobků, kon-
tejnerové minimlékárny, technologické prvky pro zemědělství
Servis a prodej náhradních dílů

PŘEDSTAVITELÉ firmy Agromont Vimperk, spol. s r. o. (zleva) Jaro-
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