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Soukromý zemědělec Jan Ří-
mal hospodaří v okolí obce Kar-
le v okrese Svitavy. Na dráhu 
farmáře se vydal v roce 2000, po 
25 letech práce technika v Tele-
comu. V obci Karle koupil starý 
statek a 14 ha zemědělské půdy. 
Manželka Alena dříve praco-
vala v zemědělském družstvu, 
synové Jan a Martin studovali 
zemědělské školy, a tak se do 

práce na statku zapojila celá ro-
dina. V následujícím roce koupil 
Jan Římal od místního země-
dělského družstva starý kra-
vín, známou devadesát šestku, 
a zrekonstruoval ho z vazného 
na volné ustájení. Položil tím zá-
klad budoucí živočišné výroby. 
„Protože na 14 ha se nedá kloud-
ně hospodařit, zaměřil jsem se 
v následujících letech na nákup 

další půdy,“ vzpomíná hospodář. 
Dnes rodina obdělává 200 ha 
téměř výhradně vlastní země-
dělské půdy, z níž je 150 ha orné 
půdy a zbytek tvoří trvalé travní 
porosty v ekologickém režimu. 
V loňském roce pak zeměděl-
skou půdu doplnilo ještě 12 ha 
švestkových sadů. 

V živočišné výrobě se Jan Ří-
mal zaměřil na chov masného 
skotu plemen limousine, cha-
rolais a belgické modré a chov 

ovcí. Z celkového počtu 140 
kusů skotu je přibližně 20 kusů 
společně s 30 ovcemi zařazeno 
do ekologického režimu a zvířa-
ta jsou chována pastevně. Skot 
v konvenčním chovu je volně 
ustájen na hluboké podestýlce.
Poražené kusy na jatkách roz-
bourají a vyrobí desetikilogramo-
vé balíčky, které farmář prodává 
ze dvora koncovým zákazníkům. 

Daří se mu tak maso ekonomic-
ky lépe zhodnotit. V budoucnu 
by navíc chtěl vybudovat boxy na 
zrání masa a nabídnout zákazní-
kům maso nejvyšší kvality. 

Rostlinná výroba musí v první 
řadě zajistit dostatek krmiv pro 
potřeby chovu. Krmné plodiny 
tvoří jetele a silážní kukuřice, na 
zbylé ploše farmář pěstuje trž-
ní plodiny – ozimou pšenici na 
70 ha a sladovnický ječmen na 
50 až 60 ha. Trvalé travní poros-

ty jsou zdrojem sena v bio kvali-
tě pro ekologický chov. 

Díky ustájení skotu na hluboké 
podestýlce má Jan Římal k dis-
pozici cenné organické hnojivo, 
které zlepšuje půdní vlastnosti 
a úrodnost půdy. 

Zemědělskou výrobu doplnil 
v roce 2019 i poskytováním uby-
tovacích služeb. Koupil a velmi 
citlivě zrekonstruoval historic-

ké stavení sousedící se statkem 
a otevřel v něm penzion Na 
Farmě s devíti apartmány a 32 
lůžky. Během velmi krátké doby 
navštívili penzion turisté nejen 
z Česka, ale z mnoha zemí světa. 

Technika je nezbytná
Hospodaření v rostlinné i ži-

vočišné výrobě není možné bez 
vhodné techniky. „Začínali jsme 
doslova s malou sekačkou na 
trávu a hráběmi. Když jsem kou-
pil statek, pořídili jsme si starý 
Zetor 50 Super a další techniku 
jsme kupovali z druhé ruky od 
zemědělských podniků. Po vstu-
pu do Evropské unie jsme začali 
využívat Program rozvoje venko-
va a dostali se i k nové technice. 

Červené stroje na statku
Při nákupu a servisu strojů Jan 

Římal spolupracuje také se spo-
lečností AgroKonzulta Žamberk 
spol. s r. o. „První stroj, rozdru-
žovač balíků, jsem koupil v roce 
2016. Požadovali jsme tehdy pro 
nás cenově dostupný stroj, kte-
rý dokáže v první řadě zastýlat 
a k tomu i krmit. Důležité byly 
i rozměry, nechtěli jsme kvůli 
vozu dělat rozsáhlejší stavební 
úpravy ve stáji. Seznámili jsme 
se s výrobky několika značek, 
často krmných vozů se zastýlá-
ním, ty ale pro nás byly většinou 
velké a drahé. Prakticky jsme si 
vyzkoušeli tři vozy a jako opti-
mální se ukázal být nejmenší ta-
žený rozdružovací a zastýlací vůz 
značky Jeantil, model PR 2000,“ 
popisuje výběr stroje hospodář. 
Stroj si následně s pomocí Pro-
gramu rozvoje venkova koupil. 
V uplynulých pěti letech vykonal 
rozdružovač mnoho práce. „Veš-

kerou slámu, seno, senáž, ale 
i kukuřici pro býky lisujeme do 
válcových balíků a posléze zastý-
láme nebo krmíme tímto vozem,“ 
vysvětluje Jan Římal. Rozdružo-
vací válec velmi dobře rozebere 
stelivo nebo krmivo a řetězový 
dopravník je posune k turbíně 
a komínu s koncovkou otočnou 
v rozsahu 270°. Farmář oceňuje 
nejen práci s tradičními mate-
riály, ale i schopnost rozebrat 
a rozprostřít na krmný stůl liso-
vanou kukuřici. Stroj poháně-
ný hydromotorem přes klou-
bový hřídel pracuje při zastýlá-
ní s 540 ot/min, při krmení 
s 270 ot/min. Každý den, 365 
dní v roce zastele čtyři balíky 
slámy a zakrmí dva balíky sena, 
dva balíky senáže a jeden až dva 
balíky kukuřice. Na pomyslném 
počítadle tak již má téměř 20 000 
balíků. Za pět let nepřetržitého 
provozu vyžadoval pouze jednou 
opravu hřídele. „Zavolal jsem 
tehdy do servisu AgroKonzulty 
a technik přijel do dvou hodin,“ 
říká s uznáním Jan Římal. Údrž-
ba stroje se omezuje na promazá-
ní a občasné přebroušení nožů. 

Návěs pro větší výkony
Druhý stroj značky Jeantil si 

pořídil Jan Římal v březnu le-
tošního roku. „Protože hospo-
daříme v několika katastrech, 
potřebovali jsme posílit dopravní 
techniku novým návěsem, ze-
jména s ohledem na odvoz zrna 
od výkonné sklízecí mlátičky,“ 
vysvětluje důvody koupě nové-
ho vozu. Objednávce předcházel 

opět pečlivý výběr, v tomto přípa-
dě z vozů pěti výrobců a zjišťová-
ní zkušenosti zemědělců v okolí. 
„Důležitá pro nás byla kvalita, 
cena a profesionální servis,“ vy-
jmenovává nejdůležitější kritéria 
farmář. Konečná volba padla na 
návěs Jeantil BR 17-24. I v tomto 
případě byl zakoupen za podpo-
ry Místní akční skupiny Svitava. 

Jak označení napovídá, návěs 
má užitečnou hmotnost 17 t 
a celkovou 24 t. Rám stroje je 
vybaven tandemovou nápravou 
s koly obutými do pneumatik 
600/55R26.5“. Vanová korba 
s jednostranným sklápěním do-
zadu má hladkou stěnu a snad-
no se vysypává. Návěs je vyba-
ven systémem blokace zadní 
nápravy při vyklápění. Čelo je 
zaoblené a nezůstávají na něm 
žádné nečistoty. Velkou před-
ností zlepšující stabilitu a jízdní 
vlastnosti je velmi nízko polo-
žené těžiště. Standardní výbavu 
návěsu doplňují 60 cm vysoké 
nástavky a zakrývací plachta. 

Kromě odvozu obilí od sklíze-
cí mlátičky bude návěs odvážet 
také kukuřici od řezačky a hnůj 
ze stáje do jednotlivých katastrů. 

Díky kvalitní technice zvládá 
Jan Římal s rodinou veškeré čin-
nosti na statku, kromě lisování 
kukuřice a chemické ochrany 
rostlin, vlastními silami.  

Kontakt na firmu:
AgroKonzulta Žamberk spol. s r. o.

Tel.: 465 676 767
E-mail: info@agrokonzulta.cz

www.agrokonzulta.cz

Červená technika na statku v Karle
Rodina Jana Římala začínala na statku v Karle doslova od píky. První pořízené stroje byly letité a velmi opotřebované. Dnes, po dvaceti letech, nakupuje 
hospodář již stroje nové, ale každý nákup dobře zvažuje a techniku vybírá velmi zodpovědně.
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Jan Římal starší (vlevo) se synem Janem, prodejcem strojů společnosti AgroKonzulta Ing. Tomášem 
Bezdíčkem a produktovým manažerem techniky Jeantil Radimem Hodaněm  Foto Jiří Hruška

Rozdružovací a zastýlací vůz Jeantil PR 2000 pracuje spolehlivě 
dlouhá léta Foto archiv

Návěs je určen pro odvoz obilí, kukuřice a hnoje  Foto Jiří Hruška


