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Vážení zákazníci, 
pro podnikání v zemědělské výrobě platí rčení o tom, že čas jsou 

peníze, beze sporu dvojnásob. I zdánlivě zanedbatelná časová ztráta 
může rozhodnout o (ne)úspěšnosti celé sezóny. Proto je důležité mít 
spolehlivou techniku, která vás nenechá „ve štychu“. V rozhovorech 
v třetím čísle našeho magazínu se na otázku dostupného a kvalitního 
servisu podíváme jak z pohledu poskytovatele zemědělských služeb, tak 
z pohledu toho, kdo opravy postřikovačů provádí.

Aby vaše stroje bez ohledu na značku neměly nežádoucí prodlevy, 
máme v nabídce univerzální náhradní díly na postřikovače, např. trysky, 

filtry, fitinky či ventily. Vyberte si na www.akp-eshop.cz nebo kontaktujte naši technickou podporu. 
Na peníze, byť z jiného pohledu, přijde řeč také v rozhovoru s vedoucí centra hiporehabilitace pro 

hendikepované děti. A my jsme moc rádi, že naše společnost pomáhá trochu ulehčit situaci lidem, kteří 
se s nadšením a obětavostí věnují tak záslužné činnosti. 

V tomto čísle se také dozvíte, jak to bude s aplikační technikou v roce 2020 a na jaké změny je třeba se 
připravit. Pomůžeme vám zorientovat se v záplavě technologických novinek, kterými naše postřikovací 
stroje vybavujeme a které zrychlí a zefektivní vaši práci. Právě efektivní a bezpečná aplikace přípravků 
je dnes často diskutovaným tématem. Častějším už je snad jen kůrovcová kalamita, která přidělává 
vrásky majitelům lesů. Vytěžené dřevo je nutné asanovat a naše zkušenosti s výrobou nestandardních 
aplikačních zařízení pro chemickou ochranu již využila řada firem. 

Přejeme vám inspirativní čtení a úspěšné dny bez kalamit!

Hana Trtílková
jednatelka a marketingová ředitelka

společnosti AKPOBSAH

E-SHOP – univerzální náhradní díly pro vás...
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AKTUÁLNĚ

Spojení firmy John Deere s italskou značkou Mazzotti 
přináší ovoce v podobě inovací a nových technických 
řešení. Na listopadovém veletrhu Agritechnica v Hannoveru 
byl předveden stroj Mazzotti MAF s proměnlivou světlostí 
podvozku. Jeho konstrukce umožňuje nastavení v rozmezí 
1 400–1 850 mm. Přejezd stroje mezi jednotlivými pozemky 
tak může probíhat ve sníženém módu, v případě, že chceme 
předejít kontaktu postřikovače s plodinami během aplikace, 
konstrukce umožní jeho zvýšení nad úroveň rostlin. Každé 
z kol disponuje nezávislým integrovaným odpružením. 
Prostor mezi koly podvozku zároveň nenarušují žádné přidané 
konstrukce a celý systém plně splývá s konstrukcí podvozku.

Tím ovšem novinky nekončí. Jak již bylo dříve oznámeno, 
stroje Mazzotti jsou průběžně vybavovány motory 
John Deere. Některé ze strojů zároveň pro zlepšení jízdního 
komfortu získaly silnější pohonný systém, který zvedne jejich 
výkon či přejezdovou rychlost až na 50 km/hod. Změny se 
např. týkají jak strojů MAF 3180, tak naší vlajkové lodi, stroje 
MAF o objemech nádrže 4 000–6 000 l, který se nyní v silnější 
verzi pyšní motorem s 300 hp.

Pomocník pro sadaře i vinaře  
– elektrické nůžky
  Novinkou mezi produkty AKP jsou lehké elektrické nůžky s baterií,  

která vydrží při plném výkonu až 4 hodiny.
  Součástí praktického kufříkového balení jsou 2 baterie pro práci  

na celou směnu. 
Navštivte náš e-shop www.akp-eshop.cz.

Najdete zde nabídku jak malých nůžek s max. střihem 27 mm, tak 
profesionálních nůžek pro max. střih do 40 mm a možností prodloužení 
až na 200 cm.

Chrášťanský 
servis, spolehlivý 
partner pro vaše 
postřikovače

Zemědělská technika musí být spolehlivá a poruchy je třeba řešit 
v co nejkratším možném čase. Proto je jednou z priorit společnosti 
AKP zajistit pro naše postřikovače také flexibilní servis, opravy, 
montáže i testování. Přesně takové služby poskytuje v Chrášťanech 
u Prahy ke spokojenosti našich zákazníků a jejich strojů náš dlouholetý 
partner Ing. Petr Novák. O vyhlášeném středočeském servisním 
středisku se více dovíte v rozhovoru na str. 10.

Mazzotti MAF,  
ještě silnější a flexibilnější

Den Zemědělce 
v obci Kámen Výstava Agritechnica Hannover
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Snaha ulehčit orientaci v prostoru je 
známa desítky let. Pravděpodobně lze 
i dnes najít vozidla, která ještě využívají 
zaznamenávání polohy prostřednictvím 
gyroskopu a akcelerometru. Tento 
systém umožňoval vyobrazení aktuální 
polohy na průhledné mapě za pomoci 
mechanického zařízení vnímajícího 
každou změnu pohybu a zrychlení stroje. 
Takto konstruovaná zařízení měla zjevné 
nedostatky, a tak lze prohlásit, že prvním 
funkčním navigačním systémem je určování 
polohy pomocí specializovaných družic.

Počátek vývoje satelitní navigace se 
datuje již od šedesátých let minulého 
století. Armáda USA se rozhodla vytvořit 
síť navigačních družic NAVSTAR pro 
zjednodušení orientace a navádění. Tento 
systém v současné době tvoří nejznámější 
navigační systém GPS. Základem je 
momentálně 31 funkčních satelitů 
pohybujících se ve výšce přibližně 20 tisíc 
kilometrů nad povrchem planety. Pro aktivní 
navigaci je využíváno vždy 24 z nich, přičemž 
ostatní slouží jako záloha systému. Každá 
z družic je vybavena atomovými hodinami 
a vysílačem pulzů, který neustále vysílá 
informaci o pozici družice a přesném čase 
instalovaných hodin.

Náš navigační přístroj na palubě vozidla 
umí porovnat a spočítat rozdílné údaje 
z několika družic a určit, ve kterém místě 
se nalézáme. Poloha družic však nezůstává 
po celou dobu jejich funkce stejná, proto 

Stejně jako se velmi dynamicky 
vyvíjejí technologie všude kolem nás, 
zaznamenává prudký rozvoj i oblast 
aplikační techniky. Jednotliví výrobci 
hledají nová řešení pro co nejlepší 
zdokonalení svých zařízení a mnohokrát 
je těžké se v záplavě novinek orientovat.

PŘEDSTAVUJEME

jsou na povrchu Země instalovány čtyři 
kontrolní stanice upravující informace 
o poloze jednotlivých družic. Každý jednotlivý 
navigační přístroj GPS, ať již v traktoru, 
osobním voze, nebo letadle, shromažďuje 
informace o polohách jednotlivých satelitů 
a zaznamenává i jejich korekce vysílané 
společně s navigačními daty. 

PŘESNOST NA CENTIMETRY
Problém nastává v okamžiku, kdy je 

navigační zařízení delší dobu mimo provoz, 
například z důvodu zimní přestávky. Přijímač 
si musí načíst mnohem více korekčních dat 
od satelitů a jeho spuštění trvá mnohem déle, 
než jsme zvyklí. Výrobci navigačních zařízení 
se těmto problémům snaží předcházet 
například využitím běžného signálu pro 

DOKONALEJŠÍ NAVIGAČNÍ 
SYSTÉMY

mobilní telefony pro stahování korekčních dat 
do zařízení. Tento signál je schopen předat 
mnohem více informací v kratší době než 
vysílání z navigační družice.

Satelitní navigace může způsobovat 
i některé strasti související s principem její 
funkce. Pro alespoň základní informaci 
o poloze je třeba přijímat signál alespoň  
3 družic. Každá další přijímaná družice zvyšuje 
přesnost určení polohy. Bohužel pro dobrý 
příjem vysílání je nutné mít přímý výhled 
na pozici satelitu. V praxi se tak setkáváme 
s drobnými výpadky v kopcovitém terénu 
nebo v blízkosti lesa. Nám se podařilo tyto 
problémy řešit kvalitnější anténou. Další 
možnou chybou může být odraz signálu 
od překážky. K přijímači dorazí nepřesný 
signál deformovaný odrazem. Výsledkem 
mohou být prudké změny zobrazované pozice 
na displeji navigačního zařízení.

V zemědělství potřebujeme informace 
o poloze co nejpřesnější, proto jsme 

občas nuceni sáhnout 
po momentálně 
nejpřesnější technologii, 
a tou je Real-time 
Kinematic, zkráceně RTK. 
Soustava referenčních 
vysílačů umístěných 
v krajině dodává 
přijímacím stanicím vozů 
signál s přesností určení 
polohy až do několika 
centimetrů.

Moderní technologie 
v aplikační technice

Satelitní navigaci dnes 
konkuruje přesnější RTK 
technologie
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Moderní technologie využívají např. aplikační 
mapy a eliminují nežádoucí přestřiky

Množství a přesnost umístění přípravků 
na ochranu rostlin přímo ovlivňuje 
efektivitu hospodářství v zemědělství. 
V současné době se stále ještě setkáváme 
s postřikovači vybavenými prostou manuální 
regulační jednotkou řízení postřiku. Jedná 
se o nejlevnější, ale z hlediska užívání 
problematické zařízení. Přesnost aplikované 
dávky je přímo závislá na schopnosti obsluhy 

udržet plynulou, předem spočítanou rychlost 
pojezdu. Především v členitém terénu to 
může znamenat rozdíl aplikované dávky 
v jednotlivých částech pozemku až 10 %.

Pokročilejším systémem je počítač 
řízení dávky v závislosti na rychlosti jízdy, 
například model Bravo 180 S od firmy 
ARAG. Čidlo snímače otáček kol předává 
počítači informaci o rychlosti, na jejímž 
základě je automaticky upravován průtok 
regulačním ventilem. Množství postřiku 
je neustále kontrolováno průtokoměrem. 
Díky tomuto systému nedochází k výkyvům 
dávky v průběhu jízdy po pozemku. Přímo 
na ovládacím panelu počítače je také možné 
vypínat jednotlivé sekce.

SPOLEHLIVĚ ŘÍZENÉ DÁVKY
V případě potřeby propojení regulace dávky 

s navigačním systémem je možné využít 
například počítač Bravo 400 S nebo Delta 80. 

Tato zařízení eliminují přestřiky již ošetřených 
ploch, bezpečně nás provádějí po pozemku 
a spolehlivě řídí dávku postřiku. To vše 
na základě informací ze satelitního navigačního 
systému. V kombinaci se systémem vypínání 
jednotlivých držáků trysek SELETRON snižují 
použité množství postřiku až o 7 %. Jak Bravo 
400 S, tak Delta 80 jsou již plně připraveny pro 
rozvíjející se technologii variabilní aplikace. 
Ošetřovat již tedy lze na základě nahrané 
aplikační mapy, a to přímo a pouze na místa 
ošetření vyžadující. Tvorbou těchto map se 
zabývají profesionalizované společnosti, ale je 
možné si je na základě podkladů vytvořit přímo 
v podniku.

Svou cestu si čím dál častěji nacházejí 
také zařízení použitelná pro různé účely bez 
nutnosti instalace specializovaného ovládacího 
panelu. ISOBUS terminály jsou výsadou 
především vyšších řad traktorů. Méně známá 
je skutečnost, že lze využít ISOBUS konfiguraci 
nového taženého postřikovače. ISOBUS displej 
instalovaný do kabiny je možno využívat i pro 
jiné typy zařízení a pouhou správnou volbou 
příslušenství pak lze ze staršího traktoru 
vytvořit moderní ISOBUS stroj.

PŘESNÁ APLIKACE  
– STÁLE AKTUÁLNÍ TÉMA

Moderní technologie 
v aplikační technice
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Se zemědělskou výrobou, potažmo che-
mickou ochranou rostlin, máte více než 
třicetileté zkušenosti. Kolik zákazníků 
dnes využívá vaše služby a kolik hektarů 

půdy ročně ošetříte?
V oboru chemické ochrany zemědělských plodin 

působíme již od roku 1980, nejprve jako zaměstnanci, 
od roku 1998 podnikáme jako sdružení/společnost 
fyzických osob. V současnosti spolupracujeme asi 
s třiceti soukromými zemědělci, pro které pravidelně 
ošetřujeme plochu o rozloze přibližně 12 000 hektarů.

Co vaši zákazníci nejvíce oceňují, proč si vás 
do služeb objednávají?

Domníváme se, že je to zejména ze dvou důvodů: 
vhodné technické vybavení a individuální přístup 
k jejich potřebám. V současné době disponujeme 
postřikovači o vysoké světlé výšce pro práci ve vy-
sokých porostech, jako je vzrostlá řepka nebo ku-
kuřice. Zároveň nám moderní vybavení umožňuje 
pracovat s vysokou efektivitou (např. díky technolo-
gii GPS pro navigaci a satelitnímu řízení spínání sekcí 
ramen postřikovačů pro přesnou a cílenou aplikaci 
postřiku). Našim zákazníkům se snažíme vždy ma-
ximálně vyhovět a přizpůsobit se jejich aktuálním 
potřebám, což vyžaduje z naší strany vysokou fle-
xibilitu, které zejména některé větší, anebo naopak 
menší konkurenční podniky nejsou schopny.

Jako poskytovatel služeb pro zemědělskou výro-
bu ošetřujete velice různorodé pozemky s odliš-
nými výměrami. Co musí splňovat postřikovač 
pro takovéto univerzální použití?

Jaroslav Chlum se 
svým společníkem jsou 
zkušenými poskytovateli 
zemědělských služeb 
v oblasti rozmetání 
minerálních hnojiv 
a ochrany rostlin. V tomto 
oboru jsou termíny 
doslova neúprosné, úspěch 
podnikání proto stojí 
na univerzálních a přitom 
výkonných strojích, 
na které je spolehnutí. 

Základem je vhodné složení techniky – na menší 
plochy a složitější terén používáme menší typ 
postřikovače (model IBIS), zatímco na plochy větší 
naopak větší stroj (model MAF). Právě u druhého 
jmenovaného považujeme za velkou přednost to, 
že velmi dobře udržuje stopu i při otáčení na souvra-
ti, a nenaruší tak porost.

S každou další řadou postřikovačů přicházejí 
výrobci s novými prvky a technologiemi. Které 
z technických inovací jste v posledních letech při 
své práci nejvíce ocenil?

Velmi užitečný je bezesporu již zmiňovaný sys-
tém navigace pomocí GPS a satelitní řízení postřiku 
a možnost dílčího spínání sekcí postřikovacích ra-

men. To umožňuje cílené ošetření při úspoře postři-
ku. Oceňujeme i velmi komfortní ovládání strojů. 
Možná méně zjevnou, avšak při současném intenziv-
ním využití techniky neméně důležitou „inovací“ je 
bezproblémová dostupnost a vzájemná zastupitel-
nost náhradních dílů. V současné době není možné 
nechat stroj stát a čekat na náhradní díly, proto je 
dostupnost servisu a náhradních dílů zásadní.

Vzpomenete si ještě, jak jste si v roce 2013 po-
řídil první stroj od AKP, samojízdný postřikovač 
MAF 4240? Shodou okolností to tehdy bylo 
takříkajíc v pravou chvíli, že?

Přesně tak. Tehdy přišel mimořádně deštivý 
rok a porostům se dařilo a my jsme díky novému 
postřikovači s vysokou průchodností (150 cm) 
získali spoustu zakázek. Vysoká světlá výška 
postřikovačů je důležitý benefit, v některých 
případech (ošetření řepky, kukuřice nebo sluneč-
nice), případně v situaci, kterou zmiňujeme, je to 
dokonce nezbytnost.

Od té doby jste „vozový park“ vybavil dalšími 
dvěma postřikovači z nabídky společnosti AKP. 
Podělíte se o své zkušenosti s nimi?

V současné době provozujeme dva postřikovače 
od AKP, konkrétně MAF 5240 a IBIS 3180. Větší MAF 
je dobrý pro větší plochy, IBIS naopak po plochy 
menší a členitější. Je pravda, že s postřikovačem IBIS 
jsme měli určité obtíže, zejména při práci v mokrém 
a svažitém terénu, nicméně tyto potíže se podařilo 
technikům z AKP vyřešit. Dostupnost servisu ze 
strany AKP rozhodně oceňujeme.

ROZHOVOR

Středočeské agroslužby Chupos, to je Jaroslav 
Chlum (vlevo) a jeho společník Jiří Pospíšil.
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ŘEŠENÍ PRO POSTŘIK PŘÍMO 
V MÍSTĚ KÁCENÍ

Naše společnost má zkušenosti s výrobou 
nestandardních aplikačních zařízení pro 
chemickou ochranu rostlin konstruovaných 
přesně na míru zákazníkům, proto se na nás 
obrátilo několik firem zabývajících se 
chemickou asanací dřeva. Základním 
způsobem aplikace, který je však 
limitován objemem nádrže, jsou 
zádové postřikovače. Pracovník je 
díky nim schopen pohybovat se 
v porostu a ošetřovat kmeny stro-
mů přímo na místě kácení. Vzhle-
dem k obrovskému množství 
likvidovaného dřeva je ale nutné 
přistoupit k opatření, které umožňu-
je vykonat více práce v kratším čase.

SESTAVA PRO OŠETŘENÍ 
SKLÁDKOVANÉHO DŘEVA

Požadavkem pro správné 
ošetření skládkovaného dřeva 

je souvislá vrstva chemické látky, která co 
nejuceleněji pokrývá kmeny stromů. Celou 
situaci poněkud ztěžuje odlehlost míst, 
kde jsou skládky vytvářeny. Jako základní 
otázku jsme tedy řešili pohonnou soustavu 
čerpadel pro tlakování insekticidu. Ideální 
se ukázala být sestava písto-membránové-
ho čerpadla Annovi Reverberi se spalovacím 
motorem Honda GP160. Díky solidnímu 
výkonu zařízení jsou pracovníci schopni 

ošetřovat skládku prakticky celý den.

DOBRÁ MANÉVROVATEL-
NOST I VARIABILNÍ APLIKACE

Manévrovatelnost zařízení ještě 
zvyšuje instalovaný naviják s 50 metry 
hadice a vyměnitelná aplikační pistole. 
Ta umožňuje aplikaci chemické látky 
z dálky proudem dispergovaných ka-
pek nebo v případě nutnosti provedení 

pásového postřiku až o šířce 2 metrů. 
Volba vhodné nádrže je spíše otázkou 
dostupnosti vody pro postřik v místě 
aplikace a dávky, kterou má uživatel 
v plánu denně aplikovat. Nezbytností 
známou i z postřikovačů v zemědělství 
je funkce míchání jíchy v nádrži postřiku 
a instalovaná nádrž na čistou vodu pro 

proplach.
V současné době se objevují 

i továrně vyráběné postřikovače 
použitelné pro tyto účely, je tedy 
možné kombinovat manévrovatel-
nost ručního postřikovače, přizpů-
sobitelnost na míru vytvářeného 
systému a výkonnost traktorem 

neseného zařízení.

V posledních několika letech se smrkové porosty 
v České republice a okolních státech potýkají 
s kůrovcovou kalamitou. Souhrou několika 
faktorů došlo k přemnožení lýkožrouta smrkového 
do úrovně, kdy majitelé lesů sotva stačí likvidovat 
napadené stromy a cena dřeva nepokrývá ani 
náklady s těžbou spojené. Vytěžené dřevo je 
nutné asanovat, a zabránit tak dalšímu 
transportu škůdce z lesa.

TÉMA
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Kůrovec řádí, 
vytěžené dřevo je třeba 
ošetřovat postřikem



PODPORUJEME 

O hiporehabilitaci se dnes hodně 
mluví. Přiblížíte nám ji?

Na hiporehabilitaci je pohlíženo 
jako na novou, převratnou rehabili-

tační metodu. Ale člověk a kůň spolu žijí zhruba 
15 tisíc let a už v dávné historii se vědělo, že jízda 
na koni pomáhá a uzdravuje. Například domoro-
dé indiánské kmeny vozily nemocné děti na ko-
ních, protože jim to dělalo dobře. 

Pojem hiporehabilitace zahrnuje veškerá od-
větví rehabilitace, kde se setkává člověk a kůň. 
Dělí se na čtyři základní odvětví: hipoterapie, 
aktivity s využitím koní, psychoterapie pomocí 
koní a parajezdectví.

Do Přírodního areálu Zlobice, přibližně 14 km 
od Brna, jezdí malí pacienti rádi. Neziskové 
soukromé rehabilitační centrum Hiporehabilitace 
Brno z. s. zde hendikepovaným dětem poskytuje už 
šestým rokem odbornou péči, při které hraje hlavní 
roli kůň. O léčbě na koňském hřbetu jsme si povídali 
s vedoucí spolku Petrou Dospíšilovou.

Všechna čtyři odvětví tedy k léčbě používají 
koně, ale každé jiným způsobem.

Konkrétně hipoterapie využívá přirozenou me-
chaniku pohybu koně. Kůň má podobný pohybo-
vý stereotyp chůze jako člověk. Správným posa-
zením klienta na koně dochází ke splynutí pánve 
se hřbetem koně, přenosu pohybů, které aktivují 
veškeré reflexní mechanismy nutné k chůzi. Přes 
pánev klienta se tyto pohyby přenášejí do celého 
těla, trupu, šíje, hlavy a horních končetin. 

Hipoterapie stimuluje centrální nervovou sou-
stavu, prokazatelně zlepšuje jemnou motoriku, 
vnímání prostoru, rytmu, pravolevou orientaci, 
vizuomotoriku a vizuorecepci, ale také rozvinutí 
mluvy. Koně totiž nutí pacienty při kontaktu 
s nimi využívat více smyslů najednou.

A pro jaké pacienty se tato rehabilitační 
metoda hodí?

Terapie není omezena věkem, pouze hmot-
ností jezdce. Váhový limit v našem centru je 
45 kg. Dlouhodobé vědecké studie prokázaly, 
že právě v prvních letech života je tento způsob 
léčby nejúčinnější. Je velmi vhodný pro fyzicky, 
mentálně či kombinovaně hendikepované děti, 
které trpí dětskou mozkovou obrnou, hypotonií/
hypertonií, epilepsií, svalovou atrofií, poruchami 
pohybového aparátu, opožděným psychomoto-
rickým vývojem, byl jim diagnostikován autismus, 
Downův syndrom, PW syndrom nebo ADHD.

Podle toho výčtu se účinky hipoterapie zdaleka 
neomezují pouze na fyzickou stránku… 

Jednou z největších výhod hipoterapie je, že 
pacienty baví, představuje pro ně mentální uvol-
nění. Je to jedna z mála rehabilitací, která probíhá 
mimo nemocniční prostředí. Klient navazuje 
kontakty s dalšími lidmi, ale především se živými 
zvířaty, což je pro mnohé úplná novinka a hlavně 
zábava. Díky tomu je hipoterapie velmi oblíbe-
nou a účinnou rehabilitací.

V Česku je hipoterapie na vysoké úrovni – 
začíná se např. pracovat už s dvouměsíčními 
miminky, což ve světě není zdaleka obvyklé.

V Česku se věnujeme hiporehabilitaci intenziv-
ně posledních 30 let a výsledky jsou znát. Přesto 
je bohužel úroveň velmi rozdílná. Jsou centra, kte-
rá nabízejí rehabilitaci na opravdu vysoké úrovni 
a řadí se mezi nejlepší. Ale jsou také centra, která 
už takto kvalitní služby nenabízejí. Hlavní pro-
blém je, že v ČR ještě nemáme platnou legislativu, 
tudíž není jasně definováno, jak, kdo a za jakých 
podmínek může hiporehabilitaci provádět. 

Hiporehabilitace má dle zahraničních norem 
probíhat vždy pod dohledem fyzioterapeuta 
(alespoň zdravotníka) a cvičitele jezdectví. Pokud 
tomu tak není, nejedná se o hiporehabilitaci. 
V dnešní době je bohužel pouze na rodičích 
dětí, aby si zjistili, zda se jedná o kvalitní centrum 
s odborným personálem.

Příjemná forma rehabilitace a kontakt se 
zvířaty dětem pomáhají

Jednou  
z největších výhod 
HIPOTERAPIE je,
že pacienty baví
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Výběr vhodného koně je 
pro úspěch terapie zásadní



Dá se říct, kdo má hlavní zásluhu na výsledcích 
terapie a pokroku – zda kůň, či fyzioterapeut?

V tomto případě je jasná odpověď. Nejdůleži-
tější roli má kůň. Ovšem odborný tým stojí za jeho 
přípravou, perfektním fyzickým a psychickým 
stavem a především výběrem. Každému klientovi 
je potřeba vybrat koně na míru jeho specifickým 
potřebám. Terapeut je pak odpovědný hlavně 
za bezpečnost pacienta a správné polohování.

Představa, že posadíme dítě na nějakého koně, 
by byla asi hodně zjednodušená, že? 

Předpokladem dosažení požadovaných výsledků 
je správný výběr koně. Terapeutický kůň musí být 
fyzicky dokonale zdravý a symetrický, protože 
jakákoli nerovnost či defekt přenáší na pacienta 
patologické pohyby. Důraz se klade na kvalitu 
pohybu koně – čistotu a pravidelnost jeho chodu. 
Další podmínkou je klidný a vyrovnaný charakter.

Kůň musí absolvovat jak základní, tak speciální 
výcvik, který trvá i několik let. V našem centru 
využíváme plemeno Quarter Horse, též nazývané 
americký honácký kůň. Pro hiporehabilitace se 
hodí díky své stavbě těla, nízké kohoutkové výšce, 
a především laskavé a klidné povaze. 

Liší se následně v něčem péče o běžného 
a terapeutického koně?

Určitě ano. Terapeutický kůň potřebuje více 
péče, jednak co se týká běžného ošetřování, 

stravování, čištění, kováře, veterináře, a především 
potřebuje více odpočinku. 

Jak rehabilitaci vnímá kůň samotný, je to pro 
něj zábava, nebo práce? 

Zvířata vnímají děti odlišně než nás dospělé. 
Z praxe vím, že čím menší miminko nebo čím 
komplikovanější případ, tím jsou koně citlivější 
a ohleduplnější. Hipoterapie je pro ně velmi ná-
ročná psychicky. Vyžaduje se po nich maximální 
koncentrace a poslušnost. V našem centru máme 
limit 4 terapie na jednoho koně za den, protože 
pokud kůň upadne do apatie, účinky terapie mizí.

Na koních je vidět, že mají terapie rádi. Pokud 
nejsou přetěžováni, na práci se těší. 

Hipoterapie má prokazatelně skvělé výsledky 
u dětí s celou škálou diagnóz, ministerstvo 
zdravotnictví ji ale stále neuznalo jako oficiální 
metodu rehabilitace a zdravotní pojišťovny ji 
nehradí. Jak to ovlivňuje chod vašeho centra? 

Bohužel tento fakt naši práci velmi 
komplikuje. Rodiče aktuálně hradí 50 % nákladů 
terapie, a i to je pro rodiny s hendikepovanými 
dětmi velmi zatěžující. Zbylou část nákladů 

se pokoušíme dofinancovat ze 
sponzorských darů a dotací.

Ve společnosti AKP si velmi 
vážíme vaší práce pro děti 
s hendikepem a jsme rádi, že 
můžeme alespoň trochu přispět 
ke zlepšení podmínek pro děti 
a váš personál. Pokud by chtěl 
někdo vašemu centru pomoci, co 
byste momentálně ocenili nejvíc?

Díky společnosti AKP jsme schop-
ni zajistit vytápěnou rehabilitační 
místnost pro děti přímo v hale, kde 
probíhají hipoterapie, což je pro nás 

skvělá možnost a ulehčení. Každoročním největ-
ším úkolem je zajistit dostatek krmiva pro naše 
koně. Každý z našich koní ročně spořádá alespoň 
4 tuny sena.

Naším aktuálním velkým cílem je vybudovat 
nové rehabilitační centrum zaměřené na provoz 
hiporehabilitace a dětskou rehabilitaci, s jehož rea-
lizací budeme opět potřebovat pomoc veřejnosti.

Co je z vašeho pohledu na vedení hipocentra 
nejnáročnější?

Nejtěžší je zajistit finanční stránku provozu. 
Práce s dětmi a koňmi je krásná, avšak zajistit vše 
kolem nás stojí hodně sil. Nejkrásnější ovšem je, 
když se loučíte s dítětem, které odchází po svých. 

Spolek 
Hiporehabilitace 
Brno 
je soukromé neziskové 
rehabilitační centrum 
poskytující rehabilitační péči 

dětem se specifickými potřebami. Hlavní náplní 
naší práce je hiporehabilitace, fyzioterapie, sociální 
zemědělství, canisterapie a arteterapie. Všechny naše 
nabízené služby probíhají pod dohledem vzdělaných 
odborníků na speciálně vycvičených koních. Našim 
hlavním záměrem je zpříjemnění a zkvalitnění 
života všem, kteří naši péči potřebují. Provoz máme 
celoroční, a to především díky hale se speciálním 
bezprašným povrchem.

Bc. Petra Dospíšilová – vedoucí spolku,  
fyzioterapeutka, cvičitelka jezdců a koní
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Kůň funguje jako lék při celé řadě 
fyzických i psychických problémů
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Z referencí víme, 
že právě perfektní 
služby servisního 
střediska v Chrášťanech 
mnohokrát přispěly 
k tomu, že si zákazníci 
mezi dalšími nabídkami 
vybrali postřikovač 
od naší společnosti AKP. 
O receptu na úspěch 
jsme si povídali 
s Ing. Petrem Novákem 
z firmy OZT Metal 
Chrášťany s.r.o. 

S podnikáním jste začali krátce po re-
voluci. Bylo tehdy složité udělat 
takový zásadní krok?

Pro nás rozhodování nebylo nijak 
zásadní, postřikovače jsme navrhovali 

a vyráběli od 80. let. Měli jsme navržený svůj 
vlastní postřikovač včetně řídicí elektroniky. 
A pokud jsme v tomto chtěli po rozpadu našeho 
mateřského podniku pokračovat, žádná jiná 
varianta, než dělat na sebe, nepřipadala v úvahu. 
V kolektivu jsme měli už dávno vytvořené vzá-
jemné vztahy, sedli jsme si, a proto nebyl velký 
problém v původní sestavě pokračovat. S tro-
chou nadsázky se dá říct, že většina kolegů si ani 
nevšimla, že jsme vlastně soukromníci.

Více než čtvrt století existence, to je pro firmu 
úctyhodná doba. Když se ohlédnete, v čem 
vidíte základ úspěšného fungování? 

Prostě nás bavilo dělat práci, do které jsme 
mohli vložit i kus sebe. Nechci, aby to vypadalo, 

Snažili jsme  
se jít vlastní 
cestou

INSPIRACE

lace na vyšším stupni byla jenom pohádkou, 
dávkování se dělalo systémem: podívám se 
do nádrže, když tam mám málo, uberu tlak, 
když tam mám hodně, tlak přidám a jezdím 
tak, aby mi to nakonec vyšlo. V současné 
době připomíná kabina postřikovače sci-fi 
seriály 70. let. Řídicí počítač, GPS regulace, 
autopilot, terra displej pro zobrazení stavu 
podvozku stroje, individuálně ovládaná každá 
tryska s měnitelným průtokem. 

Postřiky jsou v rostlinné výrobě stále 
tématem číslo 1. Důraz se dnes klade zejména 
na ekologickou, ale i ekonomickou šetrnost 
při aplikaci. Co k ní může přispět?

Jednu ze složek, která přispívá ekologické 
aplikaci, jsme už zmínili – moderní technologie. 
Dalším komponentem je odpovědná práce vlast-
ní obsluhy a nezanedbatelnou složkou je také 
kontrola práce postřikovače při takzvaném kon-
trolním testování mechanizačního prostředku. 
Většina uživatelů si uvědomuje důležitost tohoto 
testování, protože ve chvíli, kdy vím, že stroj 
aplikuje tak, jak zobrazují řídicí členy, odvádím 
kvalitnější práci. Potom si můžu dovolit aplikaci 
s menším množstvím postřikové jíchy a při její 
větší koncentraci.

Za sebou vidíte obrovský kus odvedené práce 
– fungující firmu, spokojené zákazníky… 
Nemáte chuť už předat pracovní starosti 
někomu jinému a užívat si klidu?  

Na zasloužený odpočinek – tedy do starého 
železa – jít ještě nehodlám, ale uvědomuji si, že 
nejsem nesmrtelný a ani nepostradatelný. Sna-
žím se, aby v práci, kterou jsem před 30, možná 
i více lety započal, pokračovali další. V současné 
době jsme omladili kolektiv, abychom stihli pře-
dat svoje zkušenosti mladším, ve kterých vidíme 
záruku, že činnost bude pokračovat.

že jsme do práce nechodili pro peníze – to určitě 
ne. Ale pocit, že to, co jsme vyrobili, se osvědčilo 
a funguje, také nebyl zanedbatelný. Takže jsme 
k práci přistupovali s elánem a přiměřeným osob-
ním zaujetím, což nám pomohlo udržet se na trhu, 
který se velice rozšířil. Před rokem 1989 jsme v Čes-
koslovensku vyráběli postřikovače prakticky jen 
my a AG GOTTWALDOV a dovážely se maďarské 
postřikovače. Po roce 1989 trh začal nabízet postři-
kovače i od světových značek. My jsme se snažili jít 
vlastní cestou, nebýt jen prodejci někoho jiného.

Přišla v průběhu času i nějaká slabší chvilka, 
krize, kdy jste chtěl lidově řečeno „se vším 
praštit“?

Takové chvíle pochopitelně přicházely. Ale 
protože jsem se v oblasti postřikovačů pohyboval 
takovou dobu, nechtělo se mi z oboru odejít, 
takže jsem musel některé problémy, i když se 
skřípáním zubů, překousnout. 

Vaším hlavním oborem je výroba, opravy 
a individuální přestavby postřikovačů. Čeho 
se přestavby „na míru“ nejčastěji týkaly? 

Po roce 1989, kdy si začínající soukromí země-
dělci převzali v rámci restitucí stávající postřiko-
vače, anebo si dovezli staré stroje ze zahraničí, 
prakticky nebyl žádný postřikovač stejný. Všechny 
byly nějak upravené, vylepšené, ale nikdy moc 
neodpovídaly požadavkům na správnou aplikaci. 
Proto jsme v té době prováděli jen prosté úpravy, 
abychom dosáhli alespoň odpovídajícího stan-
dardu práce. Souběžně jsme pokračovali ve vý-
robě postřikovačů řady APN a TPN, které jsme 
vyráběli před rokem 1989.

A jak se za dobu vašeho působení trh 
a potřeby zákazníků-zemědělců změnily?

Jak jsem už zmínil, za stavu po roce 1989 se 
stříkalo vším, co mělo trysky. Jakákoliv regu-
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Petr Novák (druhý zprava) se 
svým chrášťanským týmem



Používání přípravků na ochranu rost-
lin se v souvislosti s ochranou život-
ního prostředí stále více diskutuje. 
Negativní pohled veřejnosti na che-
mické přípravky umocňují mediální 

zprávy o nebezpečnosti jejich používání a vlivu 
na životní prostředí a zdraví lidí. Evropské 
orgány postupně omezují uvádění některých 
účinných látek na trh, evropské země se za-
vazují snížit množství používaných přípravků 
o 20, 30 i více procent. Výrobci aplikační tech-
niky těmto trendům naslouchají a inovují svoje 
stroje, vybavují je technologiemi využívajícími 
satelitní signál, senzorovou techniku atp. Vedle 
chemické ochrany se propagují a prosazují 
biologické preparáty, případně využívání ne-
chemických metod ochrany ve spojení s uplat-
ňováním principů integrované ochrany rostlin.

PRAVIDLA BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ 
NEKONČÍ U APLIKACE PŘÍPRAVKŮ

Již méně se hovoří o pravidlech pro správné, 
bezpečné a efektivní používání aplikační techni-
ky, která berou v úvahu nejen povětrnostní pod-
mínky při vlastní aplikaci, ale také odpovědný 
přístup obsluhy ke všem činnostem spojeným 
s používáním přípravků – k přepravě přípravků, 
přípravě postřikové kapaliny, vlastní aplikaci 
včetně očisty aplikační techniky po skončení 
postřiku a práci se zbytky a prázdnými obaly 
od přípravků. Dodržování základních pravidel 
jde ruku v ruce se snahami snížit rizika a dopady 
chemických přípravků na ochranu rostlin.

Zařízení pro aplikaci přípravků by měla být 
v souladu s platnými předpisy. Protože registrace 

VÍTE, ŽE...

nových typů aplikační techniky byla zrušena, je 
jedinou povinností provozovat zařízení splňu-
jící technické požadavky a následné označení 
značkou CE a v průběhu používání absolvovat 
kontroly v rámci povinného kontrolního testo-
vání. U těchto pravidelných kontrol zařízení pro 
aplikaci přípravků se od 2. 1. 2020 zkracuje inter-
val provádění, a to na tři roky. Ke změně lhůty, 
ve které musejí být používaná zařízení přistavena 
ke kontrole, dochází v souladu s evropskou směr-
nicí 2009/128/ES a vyhláškou 207/2012 Sb*.

Dalšími požadavky na zařízení pro aplikaci 
přípravků jsou kontroly technického stavu 
prováděné provozovatelem zařízení a dále 
dodržování omezení použití zařízení při aplika-
ci s ohledem na minimalizaci rizik pro ochranu 
zdraví a životního prostředí. Zohledňování po-
větrnostních podmínek (rychlost větru, teplota 
a relativní vlhkost vzduchu) a dodržování op-
timálního pracovního režimu (rychlost, výška 
trysek nad porostem a dávka vody na hektar) 
více či méně platí pro zařízení, která nejsou 
vybavena protiúletovými komponenty.

OSVĚTA O SPRÁVNÝCH POSTUPECH 
CHRÁNÍ NEJEN VODNÍ ZDROJE

Předpisy, legislativa, povinnosti a poža-
davky nejsou příliš oblíbeným tématem ani 
v ochraně rostlin. Nicméně je nezbytné se 
s nimi vypořádat a při práci je brát v úvahu. 
Evropská asociace ochrany rostlin (ECPA) již 
před lety spustila projekt TOPPS Water Protec-
tion, jehož cílem je šíření povědomí a informa-
cí o správné praxi v ochraně rostlin. Projektové 
aktivity se zaměřují na ochranu vody před 

Kam se ubírá 
aplikační technika

znečištěním pří-
pravky na ochra-
nu rostlin. Výstu-
pem jsou „Správ-
né postupy při 
aplikaci příprav-
ků“, tzn. pravidla, 
jak správně, bezpečně a efektivně pracovat 
s přípravky, aby se rizika znečištění co nejvíce 
minimalizovala. Aktivity se zaměřují na celý 
proces používání přípravků od jejich pořízení 
až po odpadové hospodářství a jsou rozděle-
ny do dvou oblastí:
  Oblast bodových zdrojů znečištění: pře-

prava přípravků, příprava postřiku, aplika-
ce, očista zařízení po aplikaci, nakládání 
se zbytky

  Oblast rozptýlených/difuzních zdrojů 
znečištění: úlet postřiku, splach příprav-
ků, eroze, průsak, odtok drenážními 
systémy

Informace a správné postupy jsou šířeny 
prostřednictvím tištěných materiálů a prezen-
tací, se kterými se můžete setkat na akcích 
České společnosti rostlinolékařské (ČSR) 
nebo České asociace ochrany rostlin (CCPA). 
Předváděcí akce se konají v rámci polních dnů 
a rovněž ve školách zemědělských směrů, 
na seminářích anebo v rámci kurzů odborné 
způsobilosti, které musí absolvovat každý, kdo 
s přípravky na ochranu rostlin pracuje. Tímto 
způsobem se snažíme šířit správný přístup 
k přípravkům na ochranu rostlin a poněkud 
zlepšit jejich pozici v očích veřejnosti.

Ing. Petr Harašta, Ph.D., Brno 

K poslední významné úpravě 
předpisů v oblasti výroby 
a používání zařízení pro 
aplikaci přípravků došlo v roce 
2012. Osm let je dlouhá doba, 
představíme-li si rychlost 
vývoje v této oblasti, zavádění 
moderních technologií, doslova 
boom v oblasti precizního 
zemědělství, elektronizace 
a automatizace.
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Otestujte 
svůj postřikovač

Výhody testování 
s AKP spol. s r.o.:

Co je součástí 
testování?

Provádíme testování postřikovačů, rosičů, železničních 
postřikovacích souprav i speciálních postřikovacích 
zařízení v rámci celé ČR na naší autorizované mobilní 
kontrolní stanici.
Při využití našich služeb vám díky výhradnímu zastoupení světových značek 
ARAG, Annovi Reverberi, Albuz a Hypro můžeme nabídnout zajímavé ceny 
a slevy na trysky, čerpadla a náhradní díly postřikové soustavy.

  kontrolní testování, seřízení dávkování, protokol o způ-
sobilosti prostředku,

 zápis atestu do registru ÚKZÚZ,
  testování přímo u vás nebo v nejbližším okolí na nové 

moderní testační stanici,
 osobní domluva vhodného termínu pro testování,
 praxe v oboru 19 let,
  sleva 20 % na trysky a 15 % na náhradní díly objednané 

při testování,
  možnost konzultovat celkový stav postřikovače  

s případným návrhem rekonstrukce či přestavby,
 drobné opravy provádíme přímo na místě.

� Při testování se měří výkon čerpadla, rovnoměrnost 
trysek, funkčnost a přesnost manometru, celková 
funkčnost postřikového systému. 

Věděli jste, že…
Samotné testování není pouhou formalitou, ale chrání 
životní prostředí a zejména vaši peněženku?

Opotřebovaná nebo poškozená tryska zvyšuje spotřebu 
postřiku až o 10 %. Nerovnoměrné dávkování pak vede 
k poškození plodin nebo ke snížení výnosů. Těmto nepří-
jemnostem předchází a napravuje je kontrolní testování, 
které zaručí kvalitní a úspornou funkci postřikovače.

Objednejte testování svého postřikovače ještě dnes

Rádi vám zodpovíme vaše dotazy ohledně testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin. 
Neváhejte a obraťte se na nás.

Tel.: +420 545 235 772–3, info@akp.cz


