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U zrodu společnosti Agro-

mont Vimperk stáli v roce 

1992 tři pracovní kolegové 

z bývalé STS Prachatice – Jo-

sef Kordík, Jaroslav Smola st. 

a František Kříž, kteří měli se 

zemědělskými technologie-

mi a jejich montáží dostatek 

zkušeností. Svou činnost za-

hájili jako dovozci dojících 

technologií rakouského vý-

robce Miele, které následně 

v České republice prodávali 

a uváděli do provozu. Fir-

mě se dařilo, a tak se počet 

zaměstnanců i obchodních 

činností rychle rozrůstal. Nej-

větší rozvoj společnost zazna-

menala v roce 2000, kdy se 

přestěhovala do nového sídla 

v Bohumilicích. Současně tak 

získala prostory pro vlastní 

výrobu zemědělských techno-

logií a ocelových konstrukcí. 

Po dvaceti letech působení 

na českém a slovenském trhu 

si firma vydobyla pozici vý-

hradního dodavatele staveb 

a technologií pro chov sko-

tu, prasat a drůbeže, a díky 

svým zkušenostem je dnes 

její název synonymem odbor-

né způsobilosti, spolehlivosti 

a flexibility.

Spolupráce 
s univerzitami

V současné době společnost 

Agromont Vimperk zaměst-

nává téměř 100 lidí a její 

výrobní prostory tvoří dva 

vlastní závody, jeden v Bo-

humilicích a druhý ve Vim-

perku. Tyto střediska zajišťují 

výrobu ocelových konstrukcí, 

stájových technologií a dal-

ších technologických prvků 

jako jsou přiháněče k dojír-

nám, napájecí žlaby, krmelce 

na pastviny, vozíky na mléko 

a podobně. „Vysokou kvalitu 

výrobků nám pomáhá zajišťo-

vat vlastní vývojové středisko, 

které úzce spolupracuje s Vý-

zkumným ústavem živočišné 

výroby v Praze Uhříněvsi, s Ji-

hočeskou univerzitou a Čes-

kou zemědělskou univerzitou 

v Praze. Tyto instituce naše 

výrobky testují a pomáhají je 

uvádět do provozu,“ informuje 

vedoucí obchodního oddělení 

Jaroslav Smola ml. Jak dále 

prozrazuje, firma momentál-

ně pracuje na vývoji žhavé 

novinky, kterou by měla být 

kruhová stáj pro 1200 až 2000 

krav sjednocená s dojírnou. 

„Takovou stáj jsme v menším 

provedení viděli v Dánsku. My 

jsme ji zvětšili a doplnili o další 

prvky a automatizaci. Jejím 

smyslem je co nejvíce snížit 

náklady na výrobu mléka. Pe-

níze by se měly ušetřit zejména 

díky levnějšímu provozu takto 

koncipované stáje,“ vysvětlil 

pan Smola s tím, že zatím jde 

ale pouze o zkušební projekt. 

Zájem o novou kruhovou stáj 

už prý ale projevilo několik 

potenciálních investorů.

Export na východ
Součastným počtem zaměst-

nanců a průměrným ročním 

obratem okolo 450 milionů 

korun už Agromont Vimperk 

sice nepatří mezi malé ro-

dinné firmy, ale stále se za ta-

kovou považuje. Její snahou 

bylo a je nabízet zemědělcům 

kvalitní výrobky za dostupnou 

cenu. „V budoucnu bychom 

si chtěli u nás a na Sloven-

sku udržet ten trh, co máme, 

a zvýšit export do východních 

zemí,“ prozrazuje pan Smola. 

Firma v současnosti vyváží 

zhruba 20 % produkce, nej-

častěji do Rumunska, Bulhar-

ska, Ukrajiny a také do Ruska. 

V Rusku a rovněž v Mon-

golsku má dokonce své ob-

chodní zastoupení. V rámci 

České republiky má firma dvě 

kontaktní místa. Jedním je 

hlavní sídlo v Bohumilicích 

a druhým dceřiná společnost 

Agromont-M v Kroměříži. 

Svoje produkty firma prezen-

tuje nejen na hlavních národ-

ních a regionálních výstavách, 

ale také prostřednictvím dnů 

otevřených dveří v zeměděl-

ských podnicích, kam firma 

dodávala své technologie. Ta-

kových akcí organizuje hned 

několik ročně.

Komplexní dodávky 
na klíč

Sortiment společnosti je mož-

né rozdělit do tří oblastí, kte-

rými jsou zemědělské stavby 

a technologie, zemědělské 

potřeby, a stavby a techno-

logie pro energetiku. „Naše 

portfolio je velmi široké. Jsme 

výrobci vlastních stájových 

technologií, ale zároveň mno-

ho zahraničních technologií 

na našem trhu pouze zastu-

pujeme. To se týká například 

dojíren, krmných automatů 

pro prasata, zařízení pro mi-

nimlékárny, či bioplynových 

stanic. Za naši velkou výhodu 

považujeme to, že jsme schop-

ni kromě dodání jednotlivých 

produktů postavit třeba celou 

farmu na klíč,“ říká obchodní 

ředitel Jaroslav Smola. „Při-

tom se všechno, včetně samot-

né stavby, snažíme řešit jako 

generální dodavatel,“ dodá-

vá. K činnostem firmy patří 

i vypracování návrhů a studií, 

příprava podkladů pro zís-

kání finančních prostředků, 

vypracování projektu podle 

potřeb zákazníka a následná 

realizace stavby prostřednic-

tvím proškolených pracovní-

ků. Na všechna zařízení firma 

samozřejmě poskytuje kvalitní 

a včasný záruční a pozáruční 

servis.

Zemědělské stavby
Agromont Vimperk je doda-

vatelem zemědělských sta-

veb různých typů jako jsou 

stáje pro hospodářská zví-

řata, zimoviště pro masný 

skot, sklady obilí, seníky, 

přístřešky pro zemědělskou 

techniku a podobně. Nosná 

konstrukce je navržena a po-

suzována pro každý projekt 

individuálně na základě po-

žadavků investora, účelu stav-

by a klimatických podmínek. 

K dispozici je několik typů 

nosných konstrukcí, střešních 

a obvodových plášťů včetně 

ventilačních systémů pro op-

timální odvětrávání stáje. 

Stájové technologie
Nedílnou součástí ustájení 

skotu je hrazení vyráběné 

z ocelových profilů. Ty jsou 

následně žárově pozinkovány 

a navíc mohou být opatřeny 

speciálním ochranným návle-

kem z oceli nebo nerezu, který 

zajišťuje vyšší ochranu sloup-

ků ve stájovém prostředí. Na-

bídka firmy zahrnuje hrazení 

pro krávy, telata, jalovice, skot 

ve výkrmu a prasata. V jejím 

sortimentu nechybí ani na-

pájecí žlaby. Všechny typy 

jsou dodávány i s vyhříváním, 

ve verzi vyklápěcí či s vypouš-

těcím ventilem. „Dalším od-

větvím naší výroby je kejdové 

hospodářství. Pro odkliz kejdy 

dodáváme hydraulickou shr-

novací lopatu, která zajišťuje 

jednoduchý a bezpečný úklid 

ve stájových chodbách. Odtok 

kejdy do skladovacích prostor 

pak zajišťují speciálně navrže-

né podlahy včetně stájových 

technologií. Dodáváme také 

technologie pro separaci kej-

dy, její skladování, míchání 

a čerpání z jímek,“ informuje 

obchodní ředitel. Ke zlepšení 

komfortu ve stájích pak zvířa-

tům slouží lehací boxy s mat-

racemi, drbadla, ventilátory 

a zvlhčovače vzduchu. Pro od-

chov telat v období mléčné 

výživy firma nabízí jak indivi-

duální kotce, tak mobilní plas-

tové boudy. Ty jsou navrženy 

tak, aby splňovaly komfortní 

podmínky a umožňovaly jed-

noduchou manipulaci, čištění 

a transport. Veškeré boudy lze 

dovybavit kovovou ohrádkou. 

Vybavení pastvin
Agromont Vimperk myslí 

také na chovatele masného 

skotu. Pro ty je určen sys-

tém mobilního hrazení, jenž 

se skládá z jednoduchých 

dílčích prvků, které lze dle 

přání a potřeb volně kombi-

novat. „Toto hrazení je velmi 

jednoduché na manipulaci 

a transport a přitom má širo-

ké uplatnění. Osvědčuje se na-

příklad při nakládce zvířat, 

přehánění, či provádění ve-

terinárních zákroků,“ říká 

pan Smola. K dalším produk-

tům v této kategorii patří kr-

melce na pastviny či fixační 

klece. Skvělé řešení pro ochra-

nu zvířat před nepříznivým 

počasím na pastvinách pak 

nabízí mobilní přístřešky slo-

žené z ocelové samonosné 

konstrukce s žárově zinkova-

nou úpravou, z kvalitní PVC 

plachty a mobilních dílců, 

které lze využívat společně 

s mobilním hrazením na past-

vinách. Mezi hlavní přednosti 

tohoto produktu patří rychlá 

a snadná montáž bez nutnosti 

betonových patek k ukotvení, 

široká využitelnost a nízká 

pořizovací cena. 

Lenka Nejdlová

Foto Agromont Vimperk 

MECHANIZACE

Z rodinné firmy „vyrostl“ přední dodavatel technologií
Společnost Agromont Vimperk spol. s r. o., která před dvaceti lety začínala jako doda-

vatel dojících technologií, ušla za dobu své existence dlouhý kus cesty. Její sortiment 

rozšířily zemědělské technologie pro živočišnou výrobu pocházející z vlastních výrob-

ních závodů. Nejnovější oblastí podnikání jsou pak bioplynové stanice.

Novostavba stáje pro skot s dojírnou v ZD Kestřany

Hlavní představitelé firmy Agromont Vimperk spol. s r. o. – 

Jaroslav Smola ml. Jaroslav Smola st. a Josef Kordík (zleva)

V posledních dvou letech se společnost věnuje také stavbě 

bioplynových stanic německého dodavatele MT-Energie


