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Zemědělské obchodní družstvo AGRISPOL se sídlem 
v Mořicích vzniklo dne 8. 12. 1992 zápisem do Obchodního 
rejstříku zakládajícími členy: Ing. Jaromírem Řezáčem, Ing. 
Stanislavem Coufalíkem, Ing. Josefem Novotným, MVDr. 
Aloisem Coufalíkem, Mgr. Pavlem Dostálem a panem Jiřím 
Horákem. 

V průběhu roku 1993 probíhalo přijímání členů s 
majetkovými podíly. Ke konci roku 1993 mělo již družstvo 329 
členů s majetkovou účastí ve výši 59 565 tis. Kč. 

 

 

 

 

 

„Vznik tohoto podniku ve formě vlastníků majetkových 
podílů byl motivován v průběhu celého procesu 
transformace a jeho konečná forma byla výsledkem 
vývoje názorů na takovou organizační formu společného 
podnikání v zemědělské výrobě, která by umožnila 
zachovat dosažené výhody zemědělské velkovýroby, 
umožnila využití již vybudovaných staveb, zemědělské 
techniky, a přitom narovnala majetkové vztahy a 
jednotlivým vlastníkům vrátila právo rozhodovat o 
hospodaření se svým majetkem.“ 

    Ing. Jaromír Řezáč, 1993 

Závěrem 

Tato stručná publikace nemohla a ani neměla ambici 
podat úplný a podrobný historický obraz o třicetiletém 
vývoji našeho podniku. Jejím hlavním cílem bylo spíše 
připomenout některé z okamžiků, spoluutvářejících dnešní 
obraz AGRISPOLU a které v řadě z Vás čtenářů možná 
vyvolají další a další vzpomínky. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Třicet let – to jest období představující jednu celou 
zemědělskou generaci; generaci členů, pracovníků a 
přátel. Na památku a jako poděkování všem těm, kteří 
se Zemědělským obchodním družstvem AGRISPOL jakkoliv 
spojili svůj život, byla vydána tato písemná vzpomínka… 



Vize a úkoly do dalších let 
Dosavadních třicet let historie Zemědělského obchodního 
družstva AGRISPOL je pro jeho současné vedení v mnohém 
zavazující. Podnik prošel řadou složitých období a 
zachování jeho existence až do dnešních dnů je 
jednoznačným úspěchem. 

Přestože je dnešní doba rovněž v mnohém složitá, 
turbulentní a nepřehledná, vedení podniku se snaží 
rozhodovat nikoliv jen v rámci krátkodobého výhledu, 
nýbrž především stanovit si dlouhodobý plán a vizi dalšího 
rozvoje. Ty zahrnují několik základních okruhů:  

 realizace investic v oblasti energetiky: úspory energií a 
vlastní výroba energií, s cílem posílit energetickou 
soběstačnost a ekonomickou stabilitu podniku 

 kompletní soustředění posklizňové úpravy a skladování 
výrobků rostlinné výroby na farmě Mořice, při současném 
zvýšení kapacity i kvalitativní úrovně uskladnění 

 modernizace ustájení a zvýšení pohody všech kategorií 
zvířat na farmě Vrchoslavice, včetně uplatnění 
nejnovějších technologií v chovu skotu (robotizace) 

 pravidelná obnova techniky a strojů, s cílem zvýšit 
efektivitu výroby a umožnit uplatnění moderních trendů a 
postupů (precizní zemědělství atd.) 

 postupná optimalizace využití farem družstva, s cílem 
dosažení provozních úspor a modernizace infrastruktury 
těchto areálů pro stávající i nové využití 

Vážení členové družstva 
Probíhající rok 2022 je jubilejním třicátým hospodářským 
rokem v historii Zemědělského obchodního družstva 
AGRISPOL se sídlem v Mořicích.  

Musíme s určitou vnitřní hrdostí konstatovat, že se nám i přes 
všechna úskalí a složitosti tohoto historického období 
podařilo vybudovat naše družstvo do podoby stabilního 
zemědělského podniku, vybaveného moderními 
výkonnými technologiemi, umožňujícími dosahovat vysoké 
produktivity práce a solidních ekonomických výsledků.   

Poděkování patří všem pracovníkům tří uplynulých dekád, 
na všech úrovních, za jejich poctivou práci i vysoké 
pracovní nasazení a samozřejmě také Vám členům – 
vlastníkům za to, že jste tento vývoj svým rozhodováním 
v celém dosavadním třicetiletém období umožnili. Věříme, 
že se nám společně podaří i v nadcházející složité době 
úspěšně pokračovat v hospodářské činnosti a dále se 
všestranně rozvíjet. 

V dosavadním vývoji AGRISPOLU došlo k řadě událostí, 
které byly v rámci rozvoje podniku důležité, ať už se jednalo 
o investice, historické okamžiky či události 
celospolečenského významu. 

Úkolem této krátké brožury je zavzpomínat na některé 
z nich; různě zásadní, různě rozsáhlé, různě tematicky 
zaměřené, ovšem pro náš podnik významné. 

představenstvo družstva 



Vedení družstva 
Od vzniku Zemědělského obchodního družstva AGRISPOL 
Mořice byl předsedou představenstva zvolen a v dalších 
volebních obdobích pokračoval na pozici předsedy 
představenstva Ing. Jaromír Řezáč z Vitčic.  

Za dlouholetého působení 
Ing. Jaromíra Řezáče v čele 
družstva, se stabilním kolekti-
vem vedení, byla zajištěna 
kontinuita vývoje a hospo-
daření družstva. 

Mimo svůj zásadní podíl na 
založení, fungování a rozvoji 
podniku se Ing. Jaromír 
Řezáč velmi zajímal a také 
se angažoval na národní 
úrovni zemědělské politiky. 
Byl činný ve vrcholných 
pozicích Zemědělského 
svazu ČR, aktivně působil v 
Agrární komoře ČR a také 

jako poradce na Ministerstvu zemědělství ČR. 

Srpen roku 2019 byl poznamenán smutnou událostí, kdy 
zakládající člen a dlouholetý předseda představenstva Ing. 
Jaromír Řezáč nečekaně zemřel. 

V roce 2022 je ve stavu cca 800 ks, z toho 295 ks dojnic, 110 
ks býků ve výkrmu, 39 ks vysokobřezích jalovic, 138 ks 
chovných jalovic a 218 ks telat.   

Předpokládáme, že se nám v roce 2022 podaří dodat více 
než 2 mil. litrů mléka, tedy 7000 litrů na krávu za rok. Daří se 
nám držet dobrý standart chovatelské péče.  

Úhyn telat v současné době nepřesahuje 5% a celkové 
ztráty včetně mrtvě narozených telat se drží v úrovni do 
10%. Na jatka dodáme okolo 150 ks býků ve váze asi 93 tis. 
kg. Díky příznivým realizačním cenám očekáváme, i přes 
významný růst cen vstupů, dobrou ekonomiku výroby.  

Počet pracovníků a jejich zařazení: 
 rostlinná výroba:   7 
 živočišná výroba:   11 
 dílny:     4 
 ostatní:    2 
 THP:     10   

Celkem:    34 
Osevní plán: 
 ječmen jarní:   259 ha 
 pšenice ozimá:  399 ha 
 řepka ozimá:   185,5 ha 
 pšenice jarní:   15,5 ha 
 hrách:    48 ha 
 cukrovka:    70 ha 
 vojtěška:   119 ha 
 kukuřice:   153 ha 
 směs pro krmný biopás: 10 ha 

Celkem - orná půda:  1 259 ha 



2022  
Třicátý rok hospodaření 
V současné době je hospodářská činnost družstva 
realizována v rámci úseků rostlinné výroby, živočišné 
výroby, technických služeb a ekonomického úseku.  

Rostlinná výroba 
Rostlinná výroba hospodaří na 1259 ha orné půdy, z nichž 
cca 146 ha je ve vlastnictví družstva. 

Průměrný výnos pšenice byl s hodnotou 6,82 t/ha na 
republikovém průměru t. r., ječmen pak 7,24 t/ha, řepka 
ozimá 4,16 t/ha a cukrovka 66,84 t/ha při cukernatosti 
15,49%. Výroba krmiv (hrachová a vojtěšková senáž, 
kukuřičná siláž a mačkané vlhké kukuřičné zrno) byla 
realizována v dobré kvalitě i potřebném množství. 

Nákladová strana výroby je silně ovlivněna probíhající 
energetickou krizí a válkou na Ukrajině, kdy ceny všech 
vstupů (především hnojiv a PHM) v některých případech až 
několikanásobně vzrostly. Prozatím je však tento nárůst 
kompenzován i zvýšenými realizačními cenami produkce. 

Živočišná výroba   
Živočišná výroba se zabývá chovem skotu s uzavřeným 
obratem stáda soustředěným na farmě Vrchoslavice. 
Výroba spočívá v produkci mléka, hovězího masa a 
mladého dobytka.  

Po úmrtí Ing. Řezáče v roce 2019 převzal jeho předsednické 
povinnosti Ing. Stanislav Coufalík z Vrchoslavic, další 
výrazná osobnost celé historie podniku; od založení 
společnosti místopředseda představenstva a vedoucí 
úseku rostlinné výroby.  
Pod jeho vedením pak dospělo družstvo k řádným volbám 
nových orgánů v dubnu roku 2021. 

Předsedou představenstva byl zvolen Mgr. Dominik Vlč 
Místopředsedou představenstva Ing. Roman Palát 
období r. 1992 až 2007 
Představenstvo:  Ing. Jaromír Řezáč, Ing. Stanislav Coufalík, 

Ing. Josef Novotný 
Kontrolní komise:  MVDr. Alois Coufalík, Mgr. Pavel Dostál,  

p. Jiří Horák 

období r. 2007 až 2019: 
Představenstvo:  Ing. Jaromír Řezáč, Ing. Stanislav Coufalík, 

Ing. Josef Novotný 
Kontrolní komise:  MVDr. Alois Coufalík, Mgr. Pavel Dostál,  

p. Oldřich Přecechtěl 

období r. 2019 až 2021: 
Představenstvo:  Ing. Stanislav Coufalík, Ing. Josef Novotný a 

Ing. Marek Novotný 
Kontrolní komise:  MVDr. Alois Coufalík, Mgr. Pavel Dostál,  

p. Oldřich Přecechtěl 

od r. 2021: 
Představenstvo:  Mgr. Dominik Vlč, Ing. Roman Palát,  

Ing. Josef Novotný, Ing. Marek Novotný, 
MVDr. Alois Coufalík 

Kontrolní komise:  p. Oldřich Přecechtěl, Mgr. Pavel Dostál, 
p. Mojmír Grepl 



1993 
První rok hospodaření 
Hospodářská činnost družstva byla v prvním roce jeho 
existence realizována v rámci úseků rostlinné výroby, 
živočišné výroby, opravárenství, ekonomického úseku a 
také v rámci přidružené výroby, soustředěné v obci Vitčice 
a zabývající se výrobou obuvnických svršků (SVIT) a 
výrobou pružného uložení užívaného ve stavebnictví.    

Rostlinná výroba 
Rostlinná výroba hospodařila na 1338 ha pronajaté orné 
půdy. Na počátku devadesátých let se potýkala 
s několikanásobným zdražením hnojiv a agrochemikálií, 
tvořících největší nákladovou položku ekonomiky rostlinné 
výroby. V rámci úsporných opatření tedy byly všechny 
zásahy v této oblasti prováděny cíleně, na základě 
půdních rozborů, jen u těch pozemků, které se vyznačovaly 
malou zásobou N-P-K. Průměrný výnos pšenice činil 5,43 
t/ha, ječmene pak 5,44 t/ha a u cukrovky 38 t/ha při digesci 
(cukernatosti) 16,97%.  

Živočišná výroba   
Živočišná výroba se zabývala chovem skotu s uzavřeným 
obratem stáda a chovem prasat s vlastní produkcí selat. 
Průměrný stav dojnic činil 494 ks a prasnic 140 ks. Živočišná 
výroba byla realizována na farmách Mořice, Vrchoslavice, 
Pavlovice u Kojetína a Vitčice. 

2019  
Kalamitní přemnožení 
hraboše polního 
Výrazně negativní vývoj hospodaření přinesl rok 2019. 
Vlivem dlouhotrvajícího sucha a celoplošného kalamitního 
přemnožení hraboše polního došlo k výpadku produkce 
pěstovaných plodin za cca 10 mil. Kč. I přes všechna 
biologická a chemická opatření v porostech se nepodařilo 
populaci hraboše polního výrazněji omezit.  

Jako zásadní pro možnost kvality aplikací přípravků na 
ochranu rostlin a tekutých hnojiv v dalších letech byl v roce 
2019 pořízen postřikovač HARDI ALPHA EVO II, doplňující 
řadu dosavadních investic do strojů pro rostlinnou výrobu. 



2016 
Požár dílen na farmě 
v Pavlovicích u Kojetína 
Rok 2016 byl poznamenán živelní událostí velkého rozsahu 
- požárem objektu administrativní budovy, dílen a kovárny 
na farmě v Pavlovicích u Kojetína.  
Zničeno bylo vnitřní vybavení budovy a stroje, které se 
nacházely v dílně (traktor FENDT 926 a nakladač UN 053), 
zcela zničena byla rovněž střecha objektu.  

Škoda byla vyčíslena na 7 mil. Kč, pojistné plnění dosáhlo 5 
mil. Kč. Tato událost významně ztížila provoz a zasáhla i do 
hospodaření družstva. Budova byla rekonstruována a 
současně byl pořízen nový traktor FENDT 936, který doplnil 
sestavu stěžejních traktorů, v dosavadních letech 
pořízených strojů JOHN DEERE 8310, FENDT 930 a FENDT 820. 

Do mlékárny bylo v roce 1993 dodáno cca 1 679 tis. litrů 
mléka, tzn. cca 3 660 litrů na krávu za rok.  

Počet pracovníků a jejich zařazení: 
 rostlinná výroba:   15 
 živočišná výroba:   36 
 stavební skupina:   3 
 dílny:     15 
 SVIT:     34 
 ostatní:    8 
 důchodci:    10 
 THP:     19   

Celkem:    140 
Osevní plán: 
 ječmen jarní:   255 ha 
 pšenice ozimá:  382 ha 
 hrách:    50 ha 
 bob:    40 ha 
 vikev jarní:    20 ha 
 cukrovka:    220 ha 
 krmné plodiny, pastviny  

(vojtěška, kukuřice):  371 ha 
Celkem - orná půda:  1 338 ha 



1997, 2002  
Konsolidace chovu skotu - 
farma Vrchoslavice 

Modernizace a postupné soustředění chovu skotu na jednu 
farmu bylo jedním z historicky nejdůležitějších strategických 
rozhodnutí, zásadních pro zachování chovu skotu a výroby 
mléka v našem podniku.  
Spočívalo v rekonstrukci odchovny mladého dobytka ve 
Vrchoslavicích na stáj s volným ustájením pro dojnice a 
současně v rekonstrukci kravína K 96 na dojírnu, porodnu a 
ustájení pro suchostojné krávy. Počtem ustájovacích míst 
pro 300 ks krav byl stanoven i rozsah této výroby.  
Došlo ke snížení stavu krav, zrušení kravínů v Pavlovicích, 
Vitčicích a Mořicích.  

Určitým pokračováním popsané investice do nadzemních 
jímek byla pak v roce 2017 modernizace stáje pro dojnice 
a rekonstrukce hnojiště. Opět s cílem naplnění norem pro 
ochranu životního prostředí, tzn. zajištění nepropustnosti 
hnojiště a zabránění únikům vod do podloží. Současně byla 
provedena rovněž rekonstrukce napájecího systému pro 
dojnice a s tím související rekonstrukce povrchů hnojných 
chodeb. Modernizace si vyžádala náklady v rozsahu přes 6 
mil. Kč. 

… 
Mimo zmíněných nejvýznamnějších investic, docházelo 
samozřejmě v průběhu let i k dalším investicím do živočišné 
výroby. V rámci obměny strojů byla pořízena souprava 
traktoru CASE a míchacího krmného vozu FRASTO či 
teleskopický kolový nakladač Schäffer.   
V rámci technologií byl instalován robotický přihrnovač 
krmiva LELY, byla provedena rekonstrukce ventilátorů ve 
stájích, instalovány rolovací vrata na všechny stáje, 
zaveden systém odchovu telat v boudách apod.  
Tradicí se během let staly výpravy za telátky pro děti a mládež 



2014, 2017  
Investice do hospodaření 
s organickými hnojivy 
V roce 2014 proběhla na farmě Vrchoslavice investice, 
spočívající ve vybudování systému hospodaření s tekutými 
organickými hnojivy (hnojůvka, močůvka). Zvyšující se 
požadavky na ochranu životního prostředí a tím i spodních 
vod, vedly náš podnik k výstavbě tří nadzemních nádrží 
ocelové konstrukce o objemu 1929 m3 a celkových 
nákladech cca 7 mil. Kč. Současně byla zrekonstruována 
podzemní jímka o objemu 110 m3.   

Součástí rekonstrukce byla i radikální změna technologie 
krmení. Přešli jsme na celoroční krmení konzervovanými 
krmivy a koupil se míchací krmný vůz, který umožnil využití 
nového způsobu krmení tzv. směsnou krmnou dávkou.  
Celkově rekonstrukce znamenala velký nárůst produktivity 
práce, velký nárůst produkce mléka a radikální posun 
v hygieně výroby.  

Celá konsolidace byla dokončena nákupem a úpravou 
druhé haly ve Vrchoslavicích v roce 2002, do které se 
podařilo soustředit jalovice a býky na výkrm, čímž byl 
završen přesun veškerého dobytka na jednu farmu - 
Vrchoslavice. 

 

  1993 2022 

Počet krav 494 krav 295 krav 

Dodané mléko 1 679 000 litrů 2 000 000 litrů 

Užitkovost za laktaci 3 660 litrů 7 000 litrů 



2004 
Vstup ČR do Evropské unie 
Jednou ze společensky nejvýznamnějších událostí 
novodobé historie našeho státu byl vstup České republiky 
do Evropské unie v roce 2004. Tato událost měla velký 
dopad rovněž na zemědělský sektor, jak v pozitivním, tak i 
negativním slova smyslu. V celostátním měřítku vedlo 
napojení na tzv. společnou zemědělskou politiku EU k 
zastavení propadu hospodářského výsledku odvětví a k 
jeho pozvolnému růstu. Přineslo ale také útlum živočišné 
produkce, nárůst dovozu a složité období přizpůsobování 
se pravidlům společné zemědělské politiky EU. 

2011  
Ukončení chovu prasat  
Pro živočišnou výrobu byl po roce 1997 rok 2011 druhým 
strategicky významným rokem. Po letech neustálého 
čekání na lepší výkupní ceny prasat a lepší ekonomiku 
výroby vepřového masa jsme stáli před závažným 
rozhodnutím, zda investovat do nových technologií 
porodny prasnic, jalovárny a rovněž do moderní 
technologie výkrmu. I přes dobré naturální výsledky tohoto 
úseku živočišné výroby, se představenstvo, po dlouhých 
letech ekonomické deprese výroby vepřového masa, 
rozhodlo pro ukončení výroby ke dni 26. 12. 2011. 

Investice v řádu desítek milionů korun se jevila, z hlediska 
nejistého vývoje cen vepřového masa, jako velmi riziková. 
Následný vývoj dal tomuto rozhodnutí za pravdu.  

Farma Pavlovice u Kojetína, bývalé centrum chovu (foto 2022) 



2009 
Rekonstrukce posklizňové 
linky na farmě v Mořicích  
Svým rozsahem velkou a významem důležitou investicí byla 
rekonstrukce posklizňové linky zrnin v areálu farmy Mořice, 
se sušárnou a skladovací halou, v roce 2009. Výstavba a 
instalace této technologie nám výrazně pomohla 
v přípravě obilovin a olejnin pro skladování a prodej. Tím, že 
jsme byli schopni docílit suchého a dobře vyčištěného zrna 
prodávaných komodit, jsme mohli docilovat vyšších 
realizačních cen a snadnějšího odbytu.  

Celkové investiční náklady akce překročily 17 mil. Kč. 

Hlavním cílem společné zemědělské politiky byla v době 
jejího zavedení podpora produkce potravin, v zájmu 
zajištění potravinové soběstačnosti členských států, tedy cíl 
produkční. Zde je třeba říci, že právě efektivita a vysoká 
produkční úroveň byly a jsou silnými stránkami českého 
zemědělství, v rámci rostlinné i živočišné výroby.  

Bohužel, v posledních letech se, namísto produkčních cílů, 
dostávají stále více do popředí cíle mimoprodukční či 
dokonce neprodukční, kdy tyto stojí mnohdy proti 
výstupům zemědělské vědy i praxe a přirozené snahy 
člověka dosahovat stále lepších výrobních výsledků.  

Vstup českých zemědělců do systému evropských dotací 
tedy ve své době jednoznačně umožnil finanční stabilizaci 
celého sektoru, kdy i v rámci našeho družstva došlo 
k uklidnění finanční situace, zvýšení nájemného vlastníkům 
půdy a možnosti dosahování lepších hospodářských 
výsledků. Současně ale přinesl řadu požadavků, omezení, 
podmínek a zátěže, která prodražila a neustále více 
ekonomicky zatěžuje výrobní činnost, v zájmu plnění 
nejrůznějších politických, environmentálních a jiných, 
mnohdy až příliš ambiciózních, cílů. 

Zemědělské dotace určené na alespoň částečnou 
kompenzaci nákladů spojených s výše zmíněnou a stále 
více rostoucí a omezující „společenskou objednávkou“ se 
již několik let snižují a předpokládá se, že tento trend bude i 
nadále pokračovat. Bez nich se však evropská produkce 
jeví jako nekonkurenceschopná v rámci světového trhu a 
v případě ČR i vůči ostatním Evropským zemím. 



2006  
Poslední dodávka řepy do 
cukrovaru v Němčicích n/H 
Další událostí, která výrazně ovlivnila činnost našeho 
družstva a bolestně zasáhla do tradic a historie celého 
regionu, bylo ukončení činnosti cukrovaru v Němčicích 
nad Hanou v roce 2006, v té době ovládaného britsko-
francouzskou společností EASTERN SUGAR. 
Stalo se tak 96 let od první kampaně Rolnického cukrovaru 
v Němčicích na Hané, která proběhla v roce 1910. Bohatá 
a úspěšná historie podniku, který přežil několik režimů a dvě 
světové války, nakonec skončila v rámci systému regulace 
cukerného průmyslu EU. 

Po uzavření němčického cukrovaru došlo v osevním plánu 
našeho podniku ke snížení výměry cukrové řepy, která se 
od té doby dlouhodobě pohybuje na úrovni cca 70 ha. 
Kompletní roční produkce, pohybující se kolem 4.900 tun 
čisté hmotnosti, byla od roku 2007 dodávána do cukrovaru 
v Hrušovanech nad Jevišovkou a od roku 2020 pak nově do 
regionálně nejbližšího Cukrovaru Vrbátky.   

V rámci související restrukturalizace společnosti EASTERN 
SUGAR ČR, a.s., resp. likvidace jí vlastněných cukrovarů 
v ČR, jsme se jako pěstitelé a dodavatelé cukrové řepy stali 
jedněmi z příjemců tzv. restrukturalizační a diverzifikační 
podpory. To nám v letech 2007 a 2008 umožnilo investovat 
do nových strojů, kdy byly s touto částečnou podporou 
pořízeny: řezačka CLAAS JAGUAR, rozmetadlo 
průmyslových hnojiv BREDAL, traktorová cisterna 12 m3, 
samochodný postřikovač HARDI ALPHA, diskový podmítač 
LEMKEN RUBIN a podrývač.   



2006  
Poslední dodávka řepy do 
cukrovaru v Němčicích n/H 
Další událostí, která výrazně ovlivnila činnost našeho 
družstva a bolestně zasáhla do tradic a historie celého 
regionu, bylo ukončení činnosti cukrovaru v Němčicích 
nad Hanou v roce 2006, v té době ovládaného britsko-
francouzskou společností EASTERN SUGAR. 
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a úspěšná historie podniku, který přežil několik režimů a dvě 
světové války, nakonec skončila v rámci systému regulace 
cukerného průmyslu EU. 

Po uzavření němčického cukrovaru došlo v osevním plánu 
našeho podniku ke snížení výměry cukrové řepy, která se 
od té doby dlouhodobě pohybuje na úrovni cca 70 ha. 
Kompletní roční produkce, pohybující se kolem 4.900 tun 
čisté hmotnosti, byla od roku 2007 dodávána do cukrovaru 
v Hrušovanech nad Jevišovkou a od roku 2020 pak nově do 
regionálně nejbližšího Cukrovaru Vrbátky.   

V rámci související restrukturalizace společnosti EASTERN 
SUGAR ČR, a.s., resp. likvidace jí vlastněných cukrovarů 
v ČR, jsme se jako pěstitelé a dodavatelé cukrové řepy stali 
jedněmi z příjemců tzv. restrukturalizační a diverzifikační 
podpory. To nám v letech 2007 a 2008 umožnilo investovat 
do nových strojů, kdy byly s touto částečnou podporou 
pořízeny: řezačka CLAAS JAGUAR, rozmetadlo 
průmyslových hnojiv BREDAL, traktorová cisterna 12 m3, 
samochodný postřikovač HARDI ALPHA, diskový podmítač 
LEMKEN RUBIN a podrývač.   



2009 
Rekonstrukce posklizňové 
linky na farmě v Mořicích  
Svým rozsahem velkou a významem důležitou investicí byla 
rekonstrukce posklizňové linky zrnin v areálu farmy Mořice, 
se sušárnou a skladovací halou, v roce 2009. Výstavba a 
instalace této technologie nám výrazně pomohla 
v přípravě obilovin a olejnin pro skladování a prodej. Tím, že 
jsme byli schopni docílit suchého a dobře vyčištěného zrna 
prodávaných komodit, jsme mohli docilovat vyšších 
realizačních cen a snadnějšího odbytu.  

Celkové investiční náklady akce překročily 17 mil. Kč. 

Hlavním cílem společné zemědělské politiky byla v době 
jejího zavedení podpora produkce potravin, v zájmu 
zajištění potravinové soběstačnosti členských států, tedy cíl 
produkční. Zde je třeba říci, že právě efektivita a vysoká 
produkční úroveň byly a jsou silnými stránkami českého 
zemědělství, v rámci rostlinné i živočišné výroby.  

Bohužel, v posledních letech se, namísto produkčních cílů, 
dostávají stále více do popředí cíle mimoprodukční či 
dokonce neprodukční, kdy tyto stojí mnohdy proti 
výstupům zemědělské vědy i praxe a přirozené snahy 
člověka dosahovat stále lepších výrobních výsledků.  

Vstup českých zemědělců do systému evropských dotací 
tedy ve své době jednoznačně umožnil finanční stabilizaci 
celého sektoru, kdy i v rámci našeho družstva došlo 
k uklidnění finanční situace, zvýšení nájemného vlastníkům 
půdy a možnosti dosahování lepších hospodářských 
výsledků. Současně ale přinesl řadu požadavků, omezení, 
podmínek a zátěže, která prodražila a neustále více 
ekonomicky zatěžuje výrobní činnost, v zájmu plnění 
nejrůznějších politických, environmentálních a jiných, 
mnohdy až příliš ambiciózních, cílů. 

Zemědělské dotace určené na alespoň částečnou 
kompenzaci nákladů spojených s výše zmíněnou a stále 
více rostoucí a omezující „společenskou objednávkou“ se 
již několik let snižují a předpokládá se, že tento trend bude i 
nadále pokračovat. Bez nich se však evropská produkce 
jeví jako nekonkurenceschopná v rámci světového trhu a 
v případě ČR i vůči ostatním Evropským zemím. 



2004 
Vstup ČR do Evropské unie 
Jednou ze společensky nejvýznamnějších událostí 
novodobé historie našeho státu byl vstup České republiky 
do Evropské unie v roce 2004. Tato událost měla velký 
dopad rovněž na zemědělský sektor, jak v pozitivním, tak i 
negativním slova smyslu. V celostátním měřítku vedlo 
napojení na tzv. společnou zemědělskou politiku EU k 
zastavení propadu hospodářského výsledku odvětví a k 
jeho pozvolnému růstu. Přineslo ale také útlum živočišné 
produkce, nárůst dovozu a složité období přizpůsobování 
se pravidlům společné zemědělské politiky EU. 

2011  
Ukončení chovu prasat  
Pro živočišnou výrobu byl po roce 1997 rok 2011 druhým 
strategicky významným rokem. Po letech neustálého 
čekání na lepší výkupní ceny prasat a lepší ekonomiku 
výroby vepřového masa jsme stáli před závažným 
rozhodnutím, zda investovat do nových technologií 
porodny prasnic, jalovárny a rovněž do moderní 
technologie výkrmu. I přes dobré naturální výsledky tohoto 
úseku živočišné výroby, se představenstvo, po dlouhých 
letech ekonomické deprese výroby vepřového masa, 
rozhodlo pro ukončení výroby ke dni 26. 12. 2011. 

Investice v řádu desítek milionů korun se jevila, z hlediska 
nejistého vývoje cen vepřového masa, jako velmi riziková. 
Následný vývoj dal tomuto rozhodnutí za pravdu.  

Farma Pavlovice u Kojetína, bývalé centrum chovu (foto 2022) 



2014, 2017  
Investice do hospodaření 
s organickými hnojivy 
V roce 2014 proběhla na farmě Vrchoslavice investice, 
spočívající ve vybudování systému hospodaření s tekutými 
organickými hnojivy (hnojůvka, močůvka). Zvyšující se 
požadavky na ochranu životního prostředí a tím i spodních 
vod, vedly náš podnik k výstavbě tří nadzemních nádrží 
ocelové konstrukce o objemu 1929 m3 a celkových 
nákladech cca 7 mil. Kč. Současně byla zrekonstruována 
podzemní jímka o objemu 110 m3.   

Součástí rekonstrukce byla i radikální změna technologie 
krmení. Přešli jsme na celoroční krmení konzervovanými 
krmivy a koupil se míchací krmný vůz, který umožnil využití 
nového způsobu krmení tzv. směsnou krmnou dávkou.  
Celkově rekonstrukce znamenala velký nárůst produktivity 
práce, velký nárůst produkce mléka a radikální posun 
v hygieně výroby.  

Celá konsolidace byla dokončena nákupem a úpravou 
druhé haly ve Vrchoslavicích v roce 2002, do které se 
podařilo soustředit jalovice a býky na výkrm, čímž byl 
završen přesun veškerého dobytka na jednu farmu - 
Vrchoslavice. 

 

  1993 2022 

Počet krav 494 krav 295 krav 

Dodané mléko 1 679 000 litrů 2 000 000 litrů 

Užitkovost za laktaci 3 660 litrů 7 000 litrů 



1997, 2002  
Konsolidace chovu skotu - 
farma Vrchoslavice 

Modernizace a postupné soustředění chovu skotu na jednu 
farmu bylo jedním z historicky nejdůležitějších strategických 
rozhodnutí, zásadních pro zachování chovu skotu a výroby 
mléka v našem podniku.  
Spočívalo v rekonstrukci odchovny mladého dobytka ve 
Vrchoslavicích na stáj s volným ustájením pro dojnice a 
současně v rekonstrukci kravína K 96 na dojírnu, porodnu a 
ustájení pro suchostojné krávy. Počtem ustájovacích míst 
pro 300 ks krav byl stanoven i rozsah této výroby.  
Došlo ke snížení stavu krav, zrušení kravínů v Pavlovicích, 
Vitčicích a Mořicích.  

Určitým pokračováním popsané investice do nadzemních 
jímek byla pak v roce 2017 modernizace stáje pro dojnice 
a rekonstrukce hnojiště. Opět s cílem naplnění norem pro 
ochranu životního prostředí, tzn. zajištění nepropustnosti 
hnojiště a zabránění únikům vod do podloží. Současně byla 
provedena rovněž rekonstrukce napájecího systému pro 
dojnice a s tím související rekonstrukce povrchů hnojných 
chodeb. Modernizace si vyžádala náklady v rozsahu přes 6 
mil. Kč. 

… 
Mimo zmíněných nejvýznamnějších investic, docházelo 
samozřejmě v průběhu let i k dalším investicím do živočišné 
výroby. V rámci obměny strojů byla pořízena souprava 
traktoru CASE a míchacího krmného vozu FRASTO či 
teleskopický kolový nakladač Schäffer.   
V rámci technologií byl instalován robotický přihrnovač 
krmiva LELY, byla provedena rekonstrukce ventilátorů ve 
stájích, instalovány rolovací vrata na všechny stáje, 
zaveden systém odchovu telat v boudách apod.  
Tradicí se během let staly výpravy za telátky pro děti a mládež 



2016 
Požár dílen na farmě 
v Pavlovicích u Kojetína 
Rok 2016 byl poznamenán živelní událostí velkého rozsahu 
- požárem objektu administrativní budovy, dílen a kovárny 
na farmě v Pavlovicích u Kojetína.  
Zničeno bylo vnitřní vybavení budovy a stroje, které se 
nacházely v dílně (traktor FENDT 926 a nakladač UN 053), 
zcela zničena byla rovněž střecha objektu.  

Škoda byla vyčíslena na 7 mil. Kč, pojistné plnění dosáhlo 5 
mil. Kč. Tato událost významně ztížila provoz a zasáhla i do 
hospodaření družstva. Budova byla rekonstruována a 
současně byl pořízen nový traktor FENDT 936, který doplnil 
sestavu stěžejních traktorů, v dosavadních letech 
pořízených strojů JOHN DEERE 8310, FENDT 930 a FENDT 820. 

Do mlékárny bylo v roce 1993 dodáno cca 1 679 tis. litrů 
mléka, tzn. cca 3 660 litrů na krávu za rok.  

Počet pracovníků a jejich zařazení: 
 rostlinná výroba:   15 
 živočišná výroba:   36 
 stavební skupina:   3 
 dílny:     15 
 SVIT:     34 
 ostatní:    8 
 důchodci:    10 
 THP:     19   

Celkem:    140 
Osevní plán: 
 ječmen jarní:   255 ha 
 pšenice ozimá:  382 ha 
 hrách:    50 ha 
 bob:    40 ha 
 vikev jarní:    20 ha 
 cukrovka:    220 ha 
 krmné plodiny, pastviny  

(vojtěška, kukuřice):  371 ha 
Celkem - orná půda:  1 338 ha 



1993 
První rok hospodaření 
Hospodářská činnost družstva byla v prvním roce jeho 
existence realizována v rámci úseků rostlinné výroby, 
živočišné výroby, opravárenství, ekonomického úseku a 
také v rámci přidružené výroby, soustředěné v obci Vitčice 
a zabývající se výrobou obuvnických svršků (SVIT) a 
výrobou pružného uložení užívaného ve stavebnictví.    

Rostlinná výroba 
Rostlinná výroba hospodařila na 1338 ha pronajaté orné 
půdy. Na počátku devadesátých let se potýkala 
s několikanásobným zdražením hnojiv a agrochemikálií, 
tvořících největší nákladovou položku ekonomiky rostlinné 
výroby. V rámci úsporných opatření tedy byly všechny 
zásahy v této oblasti prováděny cíleně, na základě 
půdních rozborů, jen u těch pozemků, které se vyznačovaly 
malou zásobou N-P-K. Průměrný výnos pšenice činil 5,43 
t/ha, ječmene pak 5,44 t/ha a u cukrovky 38 t/ha při digesci 
(cukernatosti) 16,97%.  

Živočišná výroba   
Živočišná výroba se zabývala chovem skotu s uzavřeným 
obratem stáda a chovem prasat s vlastní produkcí selat. 
Průměrný stav dojnic činil 494 ks a prasnic 140 ks. Živočišná 
výroba byla realizována na farmách Mořice, Vrchoslavice, 
Pavlovice u Kojetína a Vitčice. 

2019  
Kalamitní přemnožení 
hraboše polního 
Výrazně negativní vývoj hospodaření přinesl rok 2019. 
Vlivem dlouhotrvajícího sucha a celoplošného kalamitního 
přemnožení hraboše polního došlo k výpadku produkce 
pěstovaných plodin za cca 10 mil. Kč. I přes všechna 
biologická a chemická opatření v porostech se nepodařilo 
populaci hraboše polního výrazněji omezit.  

Jako zásadní pro možnost kvality aplikací přípravků na 
ochranu rostlin a tekutých hnojiv v dalších letech byl v roce 
2019 pořízen postřikovač HARDI ALPHA EVO II, doplňující 
řadu dosavadních investic do strojů pro rostlinnou výrobu. 



2022  
Třicátý rok hospodaření 
V současné době je hospodářská činnost družstva 
realizována v rámci úseků rostlinné výroby, živočišné 
výroby, technických služeb a ekonomického úseku.  

Rostlinná výroba 
Rostlinná výroba hospodaří na 1259 ha orné půdy, z nichž 
cca 146 ha je ve vlastnictví družstva. 

Průměrný výnos pšenice byl s hodnotou 6,82 t/ha na 
republikovém průměru t. r., ječmen pak 7,24 t/ha, řepka 
ozimá 4,16 t/ha a cukrovka 66,84 t/ha při cukernatosti 
15,49%. Výroba krmiv (hrachová a vojtěšková senáž, 
kukuřičná siláž a mačkané vlhké kukuřičné zrno) byla 
realizována v dobré kvalitě i potřebném množství. 

Nákladová strana výroby je silně ovlivněna probíhající 
energetickou krizí a válkou na Ukrajině, kdy ceny všech 
vstupů (především hnojiv a PHM) v některých případech až 
několikanásobně vzrostly. Prozatím je však tento nárůst 
kompenzován i zvýšenými realizačními cenami produkce. 

Živočišná výroba   
Živočišná výroba se zabývá chovem skotu s uzavřeným 
obratem stáda soustředěným na farmě Vrchoslavice. 
Výroba spočívá v produkci mléka, hovězího masa a 
mladého dobytka.  

Po úmrtí Ing. Řezáče v roce 2019 převzal jeho předsednické 
povinnosti Ing. Stanislav Coufalík z Vrchoslavic, další 
výrazná osobnost celé historie podniku; od založení 
společnosti místopředseda představenstva a vedoucí 
úseku rostlinné výroby.  
Pod jeho vedením pak dospělo družstvo k řádným volbám 
nových orgánů v dubnu roku 2021. 

Předsedou představenstva byl zvolen Mgr. Dominik Vlč 
Místopředsedou představenstva Ing. Roman Palát 
období r. 1992 až 2007 
Představenstvo:  Ing. Jaromír Řezáč, Ing. Stanislav Coufalík, 

Ing. Josef Novotný 
Kontrolní komise:  MVDr. Alois Coufalík, Mgr. Pavel Dostál,  

p. Jiří Horák 

období r. 2007 až 2019: 
Představenstvo:  Ing. Jaromír Řezáč, Ing. Stanislav Coufalík, 

Ing. Josef Novotný 
Kontrolní komise:  MVDr. Alois Coufalík, Mgr. Pavel Dostál,  

p. Oldřich Přecechtěl 

období r. 2019 až 2021: 
Představenstvo:  Ing. Stanislav Coufalík, Ing. Josef Novotný a 

Ing. Marek Novotný 
Kontrolní komise:  MVDr. Alois Coufalík, Mgr. Pavel Dostál,  

p. Oldřich Přecechtěl 

od r. 2021: 
Představenstvo:  Mgr. Dominik Vlč, Ing. Roman Palát,  

Ing. Josef Novotný, Ing. Marek Novotný, 
MVDr. Alois Coufalík 

Kontrolní komise:  p. Oldřich Přecechtěl, Mgr. Pavel Dostál, 
p. Mojmír Grepl 



Vedení družstva 
Od vzniku Zemědělského obchodního družstva AGRISPOL 
Mořice byl předsedou představenstva zvolen a v dalších 
volebních obdobích pokračoval na pozici předsedy 
představenstva Ing. Jaromír Řezáč z Vitčic.  

Za dlouholetého působení 
Ing. Jaromíra Řezáče v čele 
družstva, se stabilním kolekti-
vem vedení, byla zajištěna 
kontinuita vývoje a hospo-
daření družstva. 

Mimo svůj zásadní podíl na 
založení, fungování a rozvoji 
podniku se Ing. Jaromír 
Řezáč velmi zajímal a také 
se angažoval na národní 
úrovni zemědělské politiky. 
Byl činný ve vrcholných 
pozicích Zemědělského 
svazu ČR, aktivně působil v 
Agrární komoře ČR a také 

jako poradce na Ministerstvu zemědělství ČR. 

Srpen roku 2019 byl poznamenán smutnou událostí, kdy 
zakládající člen a dlouholetý předseda představenstva Ing. 
Jaromír Řezáč nečekaně zemřel. 

V roce 2022 je ve stavu cca 800 ks, z toho 295 ks dojnic, 110 
ks býků ve výkrmu, 39 ks vysokobřezích jalovic, 138 ks 
chovných jalovic a 218 ks telat.   

Předpokládáme, že se nám v roce 2022 podaří dodat více 
než 2 mil. litrů mléka, tedy 7000 litrů na krávu za rok. Daří se 
nám držet dobrý standart chovatelské péče.  

Úhyn telat v současné době nepřesahuje 5% a celkové 
ztráty včetně mrtvě narozených telat se drží v úrovni do 
10%. Na jatka dodáme okolo 150 ks býků ve váze asi 93 tis. 
kg. Díky příznivým realizačním cenám očekáváme, i přes 
významný růst cen vstupů, dobrou ekonomiku výroby.  

Počet pracovníků a jejich zařazení: 
 rostlinná výroba:   7 
 živočišná výroba:   11 
 dílny:     4 
 ostatní:    2 
 THP:     10   

Celkem:    34 
Osevní plán: 
 ječmen jarní:   259 ha 
 pšenice ozimá:  399 ha 
 řepka ozimá:   185,5 ha 
 pšenice jarní:   15,5 ha 
 hrách:    48 ha 
 cukrovka:    70 ha 
 vojtěška:   119 ha 
 kukuřice:   153 ha 
 směs pro krmný biopás: 10 ha 

Celkem - orná půda:  1 259 ha 



Vize a úkoly do dalších let 
Dosavadních třicet let historie Zemědělského obchodního 
družstva AGRISPOL je pro jeho současné vedení v mnohém 
zavazující. Podnik prošel řadou složitých období a 
zachování jeho existence až do dnešních dnů je 
jednoznačným úspěchem. 

Přestože je dnešní doba rovněž v mnohém složitá, 
turbulentní a nepřehledná, vedení podniku se snaží 
rozhodovat nikoliv jen v rámci krátkodobého výhledu, 
nýbrž především stanovit si dlouhodobý plán a vizi dalšího 
rozvoje. Ty zahrnují několik základních okruhů:  

 realizace investic v oblasti energetiky: úspory energií a 
vlastní výroba energií, s cílem posílit energetickou 
soběstačnost a ekonomickou stabilitu podniku 

 kompletní soustředění posklizňové úpravy a skladování 
výrobků rostlinné výroby na farmě Mořice, při současném 
zvýšení kapacity i kvalitativní úrovně uskladnění 

 modernizace ustájení a zvýšení pohody všech kategorií 
zvířat na farmě Vrchoslavice, včetně uplatnění 
nejnovějších technologií v chovu skotu (robotizace) 

 pravidelná obnova techniky a strojů, s cílem zvýšit 
efektivitu výroby a umožnit uplatnění moderních trendů a 
postupů (precizní zemědělství atd.) 

 postupná optimalizace využití farem družstva, s cílem 
dosažení provozních úspor a modernizace infrastruktury 
těchto areálů pro stávající i nové využití 

Vážení členové družstva 
Probíhající rok 2022 je jubilejním třicátým hospodářským 
rokem v historii Zemědělského obchodního družstva 
AGRISPOL se sídlem v Mořicích.  

Musíme s určitou vnitřní hrdostí konstatovat, že se nám i přes 
všechna úskalí a složitosti tohoto historického období 
podařilo vybudovat naše družstvo do podoby stabilního 
zemědělského podniku, vybaveného moderními 
výkonnými technologiemi, umožňujícími dosahovat vysoké 
produktivity práce a solidních ekonomických výsledků.   

Poděkování patří všem pracovníkům tří uplynulých dekád, 
na všech úrovních, za jejich poctivou práci i vysoké 
pracovní nasazení a samozřejmě také Vám členům – 
vlastníkům za to, že jste tento vývoj svým rozhodováním 
v celém dosavadním třicetiletém období umožnili. Věříme, 
že se nám společně podaří i v nadcházející složité době 
úspěšně pokračovat v hospodářské činnosti a dále se 
všestranně rozvíjet. 

V dosavadním vývoji AGRISPOLU došlo k řadě událostí, 
které byly v rámci rozvoje podniku důležité, ať už se jednalo 
o investice, historické okamžiky či události 
celospolečenského významu. 

Úkolem této krátké brožury je zavzpomínat na některé 
z nich; různě zásadní, různě rozsáhlé, různě tematicky 
zaměřené, ovšem pro náš podnik významné. 

představenstvo družstva 



Zemědělské obchodní družstvo AGRISPOL se sídlem 
v Mořicích vzniklo dne 8. 12. 1992 zápisem do Obchodního 
rejstříku zakládajícími členy: Ing. Jaromírem Řezáčem, Ing. 
Stanislavem Coufalíkem, Ing. Josefem Novotným, MVDr. 
Aloisem Coufalíkem, Mgr. Pavlem Dostálem a panem Jiřím 
Horákem. 

V průběhu roku 1993 probíhalo přijímání členů s 
majetkovými podíly. Ke konci roku 1993 mělo již družstvo 329 
členů s majetkovou účastí ve výši 59 565 tis. Kč. 

 

 

 

 

 

„Vznik tohoto podniku ve formě vlastníků majetkových 
podílů byl motivován v průběhu celého procesu 
transformace a jeho konečná forma byla výsledkem 
vývoje názorů na takovou organizační formu společného 
podnikání v zemědělské výrobě, která by umožnila 
zachovat dosažené výhody zemědělské velkovýroby, 
umožnila využití již vybudovaných staveb, zemědělské 
techniky, a přitom narovnala majetkové vztahy a 
jednotlivým vlastníkům vrátila právo rozhodovat o 
hospodaření se svým majetkem.“ 

    Ing. Jaromír Řezáč, 1993 

Závěrem 

Tato stručná publikace nemohla a ani neměla ambici 
podat úplný a podrobný historický obraz o třicetiletém 
vývoji našeho podniku. Jejím hlavním cílem bylo spíše 
připomenout některé z okamžiků, spoluutvářejících dnešní 
obraz AGRISPOLU a které v řadě z Vás čtenářů možná 
vyvolají další a další vzpomínky. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Třicet let – to jest období představující jednu celou 
zemědělskou generaci; generaci členů, pracovníků a 
přátel. Na památku a jako poděkování všem těm, kteří 
se Zemědělským obchodním družstvem AGRISPOL jakkoliv 
spojili svůj život, byla vydána tato písemná vzpomínka… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vydalo Zemědělské obchodní družstvo AGRISPOL 

se sídlem Mořice 181, 798 28 

v listopadu roku 2022 

u příležitosti 30. výročí svého založení  

v počtu 500 výtisků 

 

 

 

 

www.agrispol.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




