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Rozhovor

Řízený postřik šetří čas i náklady
Žijeme v době, kdy se zmenšují plochy orné půdy, přitom však stále 
vzrůstá tlak na výnosnost každého hektaru. I přesto, že máme poměrně 
přesné informace od meteorologů o vývoji počasí v nejbližších dnech, 
to známé rčení „poručíme větru, dešti“ se stále nějak nedaří splnit. 
Naopak, se vzrůstajícím ekologickým povědomím spotřebitelů stoupá 
tlak veřejnosti na takový způsob pěstování plodin, který je co nejvíce 
bezpečný jak pro zemi, tak i pro konečného spotřebitele. Je vůbec 
možné tyto požadavky skloubit? Na to jsem se ptala paní Hany Trtílkové, 
jednatelky a marketingové i finanční ředitelky společnosti AKP spol. s r.o.

Vaše firma působí na trhu s aplikační 
technikou již 27 let. Co bylo prvotním 
impulsem pro vykročení právě tímto 
směrem?
V roce 1991 jsme začali s prodejem trysek 
anglické společnosti Lurmark (dnes Hypro) 
a postupně jsme na základě požadavků 
zákazníků prováděli rekonstrukce starších
postřikovačů a tímto jsme rozšiřovali řady 
dílů a komponentů. Hledali jsme další 
dodavatele a vždy oslovovali přímo výrobce.
Například Annovi Reverberi, výrobce čerpa-
del, firmu ARAG, výrobce komponentů 
a elektroniky, nebo firmu Mazzotti. Jsme 
jejich přímými zástupci pro ČR a SR po dobu 
více než 20 let. Díky tomuto dlouholetému 
spojení máme nadstandardní vztahy.

Co všechno se skrývá pod termínem 
„aplikační technika“? Lze zjednoduše-
ně říci, že se jedná o pojízdné postřiko-
vače? A je postřikovač totéž co rosič?

Naši postřikovací techniku dodáváme hlavně 
do automobilového, chemického, papíren-
ského, potravinářského i farmaceutického 
průmyslu.

Od naší společnosti dlouhodobě 
odebíráte nejen zmiňované hadice, 
ale i profily a mikroporézní pryž. 
K čemu ve vašich strojích slouží?
S vaší společností spolupracujeme již 
od počátku naší výroby postřikovačů, 
tedy cca 24 let. Většinou nakupujeme sací 
a tlakové hadice různých průměrů. Tyto 
hadice montujeme na naše stroje do sacího 
a rozvodového systému jíchy (postřikové 
kapaliny s obsahem účinných látek). Pryže 
používáme mezi rám stroje a nádrže.

Kromě toho, že prodáváte 
postřikovače od renomovaných 
světových výrobců, máte řadu 
vlastních patentů a inovací. 

Aplikační technika slouží k aplikaci jakého-
koli tekutého přípravku na nějaký povrch. 
Naše trysky a zařízení používají zákazníci 
nejen v zemědělství, ale i v různých průmys-
lových odvětvích. Postřikovač může být 
od ručního 1,5l, zádového, taženého až 
po samojízdný. Používá se k horizontální 
(plošné) aplikaci, tedy především na pole 
nebo zahrádku. Rosič aplikuje postřik do 
porostu vinné révy nebo do korun stromů, 
tedy spíše vertikálně a za pomoci vyššího 
tlaku a ventilátoru.

Jste zaměřeni na zemědělství, ale  
z ohlasů zákazníků tuším, že dodává-
te postřikovací techniku i do dalších 
oborů. Prozradíte, do kterých? 
Ano, jsme přímými zástupci výrobců trysek 
Delavan, Hypro a Albuz. Nabízíme výběr 
z 80 000 druhů trysek a k tomu související 
příslušenství, jako jsou plastové fitinky, filtry, 
čerpadla, ale také hadice od vaší firmy. R
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Zahraniční výrobci toto nenabízejí?
V roce 2003 jsme byli první, kdo přinesl 
myšlenku použití karbonových vláken 
do konstrukce ramen, a máme na toto vlastní 
průmyslový vzor. Dnes i další výrobci postři-
kovačů zkouší použití karbonových prvků 
na ramena.

Jeden z vašich dodavatelů zmínil, 
že na žádost holandského zákazníka 
přistoupil k modifikaci postřikovače 
IBIS 1500 na techniku pro ošetření 
tulipánů. Vzpomínáte i vy na nějaké 
atypické zakázky?
Například naše postřikovače jezdí i na leti-
štích, kde v zimě aplikují solný roztok proti 
námraze ranveje. Velký zájem je o mlžící 
rámy, které v horkých letních dnech využívají 
jak chovatelé, tak pořadatelé různých spor-
tovních či kulturních akcí. Dále jsme vyrobili 
spoustu speciálních strojů například pro 
výzkumné instituce, malé postřikovače 
pro fotbalová hřiště atd.

Dokážete připravit postřikovač nebo 
nosič nářadí opravdu „na míru“?
Ano, postřikovač vyrábíme vždy na základě 
konzultace se zákazníkem tak, aby byl 
co nejvíce přizpůsoben místním terénním 
podmínkám, používaným technologiím 
a skladbě plodin v konkrétním podniku. 
To samé platí i pro nosiče nářadí. 

Většina vašich strojů jsou opravdové 
kolosy. Jak je postaráno o řidičovu 
bezpečnost?
Všechny stroje splňují požadavky na bezpeč-
nost dle legislativy, samozřejmě musí 
se strojem jezdit zkušený operátor. Při 
každém předání nového stroje provádíme 
speciální školení obsluhujícího personálu.

Kam směřuje vývoj v aplikační technice 
a jaký konkrétní přínos bude mít rych-
lejší a přesnější aplikace postřiků?
Bohužel, dnes je již potřeba plodiny stříkat 
proti různým chorobám a škůdcům častěji 
než v minulosti. Aplikaci postřiku je nutné 
provést v co nejkratším čase a samozřejmě
za příznivého počasí. Přesná aplikace
postřiku pomocí GPS navigace a speciální-
ho zařízení (Seletron), které vypíná kaž-
dou bezúletovou trysku samostatně, sníží 
spotřebu postřiku na minimum. Což je velká 
finanční úspora pro zemědělce a menší 
zátěž pro životní prostředí. Zemědělci musí 
používat přípravky, které jsou schválené 
pro ČR a podléhají přísným kontrolám.
Například sadaři v Česku mají zakázané 
používání některých přípravků, tedy jablka 

nebudou tak „dokonalá“ jako z Polska nebo 
z Itálie, kde jsou tyto přípravky povoleny.

Kterou z vašich aktivit považujete 
za „rodinné stříbro“ společnosti? 
Prodej postřikovací techniky, prodej 
náhradních dílů, servis a testování 
postřikovačů, nebo výzkum a vývoj?
Všechny aktivity jsou důležité a tvoří kom-
pletní servis v postřikové technice. Jsme si 
vědomi, že naši zákazníci potřebují spolehli-
vou techniku a v případě poruchy či havárie 
rychlý servis. Toto se nám podařilo zvládnout 
a dnes nás těší spokojení zákazníci, kteří 
doporučují nejen naše stroje, ale i naše 
spolehlivé služby dalším lidem.

Na co jste i vy, z pohledu jednatelky, 
ve vývoji firmy AKP obzvlášť hrdá? 
Od prodeje trysek jsme se dostali k tomu, 
že dodáváme moderní vyspělou techniku 
za dostupné ceny a s rychlým servisem. 
Naši zaměstnanci jsou s námi od začátku. 
Jak se firma rozrůstá, přibíráme další posily. 
Máme stabilní, kvalitní tým a dobrý kolektiv. 
Jsme malá firma, zastávám dvě „šéfovské“ 
pozice, samozřejmě s velkou pomocí úžas-
ného týmu kolegů. 

Hana Trtílková

Vystudovala zemědělskou školu, 
působila ve Státním veterinárním ústavu. 
Ve společnosti AKP spol. s r.o. je 
jednatelkou a finanční a marketingovou 
ředitelkou. Svůj volný čas tráví s rodinou, 
těší ji práce na zahradě a sportuje – 
věnuje se sjezdovému lyžování, cyklistice, 
tenisu a józe.


