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Základní informace Lukrena a.s. 

Společnost LUKRENA a.s. byla založena v roce 

1999.  

Zabývá se smíšenou rostlinnou a živočišnou 

výrobou v regionu jižního Plzeňska, průměrně 

zaměstnává 55 zaměstnanců a na sezónní práce si 

dále najímá brigádníky. 

Celková obhospodařovaná výměra činí 3.330 

ha, z toho představuje 490 ha travních 

porostů, 2.800 ha orná půda a 40 ha sadů. 

Průměrná nadmoská výška dosahuje od 340 

do 530 m n.m.  



Základní informace Lukrena a.s. 

Rostlinná výroba je zaměřena na tržní a krmné 

plodiny na orné půdě, zastoupeny jsou obiloviny 

(60%), řepka (25%), ostatní vč. krmných plodin (15%). 

Cílem rostlinné výroby je produkce kvalitních surovin 

nejen pro vlastní spotřebu – jako krmivo pro vlastní 

skot, ale zároveň kvalitních (primárně potravinářských) 

tržních komodit. 

Dosažené průměrné výnosy za rok 2014 

Řepka ozimá 50,48 q/ha, Pšenice ozimá 83,37 q/ha 

Ječmen ozimý 80,83 q/ha, Žito ozimé 61,99 q/ha  

Hrách 47,42 q/ha, Kukuřice na siláž 476,54 q/ha 



Základní informace Lukrena a.s. 

V živočišné výrobě se společnost zaměřila výhradně na 

chov skotu, chová mléčné i masné stádo, které čítá cca 

1.300 ks, a to ve složení 450 dojných krav, 210 ks telat, 260 

ks jalovic, 180 ks býků a 186 ks masných krav. Stádo je 

rozděleno ve 4 stájích, dojné krávy českého 

červenostrakatého plemene jsou ustájeny na nově 

vybudované farmě v Řenčích spolu s telaty, mladý dobytek 

(jalovice a býci) na farmě v Libákovicích a masné krávy na 

zimovištích v Prusínech a Hájích. Zmiňované stáje byly 

kompletně rekontruovány a mají volné ustájení. 



Základní informace Lukrena a.s. 

Dosažené výsledky 2015: 

roční produkce 3 136 787 litrů 

průměrná užitkovost 25,9 litru 

ztráty telat do 6 měsíců (vč. mrtvě narozených) 6,9% 

Úspěšnost 1. inseminace - krávy 65%, jalovice 81% 
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Budování a směřování podniku 

Převzetí řízení podniku - 2004 

Ztrátový provoz - kumulovaná ztráta 35mil Kč 

 

Neefektivní živ. výroba - 11litrů mléka, 14 selat 

Nízké investice, kritické cash flow - nevyplácené nájemné, 

mzdy na splátky 

Klíčové rozhodnutí r. 2005- mléčný skot x odchov selat 

Rozhodnutí vybudovat na “zelené” louce novou mléč. farmu 

- otevření 2007, investice 57mil Kč                                      

 Investice do nových sil 2000 tun a rekonstrukce 

posklizňové linky - výkonné sušení a čištění 
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Budování a směřování podniku 

 

Vysoké investice do techniky - ročně min. 10mil Kč    

 

Zvyšování produktivity práce -   1/2 zaměstnanců - více 

než 3násobné tržby 

 

Důsledné využívání investičních dotací - především i 

živočišné výroby a skladů 

 

Financování investic prostřednictvím bank. úvěrů - 

ideálně s podporou PGLRF 
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Klíčové body řízení podniku 

Analýza jednotlivých částí podniku 

 

Řízení nákladů - potřeba porovnávat jejich vývoj 

 

Zvyšování produktivity práce 

 

Nebát se smysluplných investic 



Klíčové body řízení podniku 

Stabilní vztahy s vlastníky půdy - atraktivní 

nájemné, nákup půdy 

 

Tendrování nákupů - chemie, hnojiv, osiv 

 

Přímé prodeje komodit - bez prostředníků v 

optimální době 



Postavení na trhu 

snaha o finalizaci produktů (moštárna, 

sušárna ovoce, pěstitelská pálenice) 

přímý prodej - vlastní prodejny, farmářské 

trhy 

diverzifikace jednotlivých výrob - využívání 

obnovitelných zdrojů (petely z odpadů, 

FVE na střechách kravínů) 



 



 



Postavení na trhu 

provázanost s regionem - podpora 

místních spolků, MAS, obcí - kompostárna 

společenská činnost - organizace bálu, 

dožínkových slavností,  

popularizace zem. výrobků - slavnosti 

jablek (loni více jak 3000 návštěvníků) 

vydávání faremních novin 
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Strategie do budoucna 

snaha o maximalizaci  výnosu z hektaru při 

smysluplných nákladech 

vzájemná vyváženost ŽV x RV - jeteloviny, 

luskoviny bez ohledu na dotační politiku 

další investice do přidané hodnoty 

Výstavba nových stájí 

Obnova chovu přeštíků 

Obnova sadů 



 



Cesty jak zlepšovat sebe a svůj podnik? 

Vhodný výběr spolupracovníků - delegování 

pravomocí 

 

Opisovat od “úspěšných” konkurentů 

 

Vzdělávání sebe i spolupracovnílů - využívání 

externích konzultantů 


