
S  výstavbou nového střediska 
na zelené louce začala jihočeská 
firma GARNEA se sídlem v Ne-
plachově koncem loňského roku 
a ani ne po roce ho otevřela.

Obchod doplňují 
servisní služby

„V roce 2011 získala naše rodin-
ná firma výhradní zastoupení 
značky Deutz-Fahr na českém tr-
hu,“ řekl přítomným Ing. Václav 
Baštýř mladší, který celým dnem 

provázel. „Tato značka jako jedna 
z mála na evropském trhu neměla 
u  nás odpovídající obchodní síť 
ani nezbytný servis, a to bylo prv-
ní, co jsme se rozhodli změnit. 
Naším prvořadým úkolem bylo 
najít spolehlivé obchodní partne-
ry a vybudovat již zmíněnou sta-

bilní obchodní a servisní síť. To se 
nám začalo postupně dařit a záro-
veň s  tím rostl i  objem prodeje 
techniky Deutz-Fahr. Jen pro zají-

mavost, během prvních tří let se 
zvýšil roční prodej traktorů ze tři-
ceti na devadesát. Nicméně nám 
bylo jasné, že stále máme na ma-
pě České republiky bílá místa, 
která je třeba zbarvit do zelena.“

„Na Sedlčansku je spousta ze-
mědělských podniků a  farem, 

kam se podíváte, jsou pole a lou-
ky a  v  regionu se chová hodně 
hospodářských zvířat,“ pokračo-
val Václav Baštýř. „Když jsme 
v  Sedlčanech objevili hned na-
proti zemědělskému výkupu vol-
ný stavební pozemek, rozhodli 
jsme se na něm vybudovat nové 
obchodní a  servisní středisko. 
Následně proběhla jednání 
s  městem a  za vstřícný přístup 
bych chtěl Sedlčanským ještě 
jednou poděkovat. První kopnutí 
do země se uskutečnilo vloni 16. 
listopadu a dnes, 26. října, oteví-
ráme brány našeho střediska do-
kořán.“

Nové středisko nabídne podle 
Václava Baštýře zemědělcům ne-
jen technicky vyspělé stroje zna-
ček Deutz-Fahr, Kuhn, Tecnoma 
a mnoha dalších, ale především 
zlepší dostupnost servisních slu-
žeb v regionu. Zároveň pomůže 
společnosti GARNEA posunout 
prémiovou německou značku 
Deutz-Fahr mezi nejúspěšnější 
na českém trhu. 

Z vesnice do města
Vybudováním svého obchodní-

ho a servisního střediska v Sedl-
čanech vkročila neplachovská 
společnost z  vesnice do města. 
GARNEA byla založena v  roce 
1992 v  Neplachově nedaleko 
Českých Budějovic a až do roku 
2007 úzce spolupracovala s jed-
ním z velkých dodavatelů země-
dělské techniky v  ČR. V  roce 
2007 nastoupila na samostatnou 
cestu spojenou od roku 2011 
s německým výrobcem zeměděl-
ské techniky DEUTZ-FAHR. Za 
uplynulých sedm let se roční pro-
dej traktorů posunul z 30 na le-
tošních 120, přičemž v celé Čes-
ké republice pracuje už na 800 
těchto strojů dodaných společ-
ností GARNEA. A s tím souvisí 
i  vybudování nového střediska 

v  Sedlčanech. „Prodat traktor 
umí dnes leckdo, ale zajistit u něj 
kvalitní servis a udržovat ho sta-
bilně v  provozu po celou dobu 
jeho životnosti je stále velkou vý-
zvou,“ zdůraznil Václav Baštýř.

Akciová společnost GARNEA 
má dnes ve svém portfoliu kom-
pletní sortiment zemědělské 
a  stavební techniky světových 
i domácích značek, k němuž za-
jišťuje dodávky náhradních dílů 
včetně záručního a pozáručního 
servisu. Disponuje vlastním zá-
zemím, v němž se nacházejí skla-
dy náhradních dílů, servisní 
a školicí středisko a prodejní cen-
trum. Přímé napojení na rozho-
dující sklady v  České republice 
i  v  zahraničí umožňuje pružné 
dodávky náhradních dílů. Další-
mi rozhodujícími charakteristic-
kými prvky společnosti GAR-
NEA jsou stabilní kolektiv za-
městnanců a  široký okruh stá-
lých zákazníků. 

Zelenou doplňují 
červená a bílá

V  novém středisku v  Sedlča-
nech si mohli návštěvníci pro-
hlédnout i jiné traktory než zele-
né. V roce 2012 začala GARNEA 
dovážet do České republiky malé 
červené japonské traktory Yan-

mar. Maximální výkon motoru 
59 koní je předurčuje nejen 
k  práci v  sadech, vinicích či ve 
stájích, ale také v komunální sfé-

ře k údržbě zeleně a komunikací. 
K jejich charakteristickým vlast-
nostem patří precizní zpracová-
ní, vysoká kvalita, spolehlivost, 
dlouhá životnost a přijatelná ce-
na. Jedním ze tří vystavených 
traktorů Yanmar byl model YT 
347 s  plynulou hydromechanic-
kou převodovkou, která je zcela 
unikátní a v této výkonové kate-
gorii i  jedinečná. Vysoce účin-
ná variabilní převodovka zajiš-
ťuje hladkou a plynulou změnu 
převodového poměru v  celém 
rozsahu rychlostí. K  nadstan-

dardní úrovni přispívají i široké 
možnosti vybavení. Společnost 
GARNEA přizvala do střediska 
v  Sedlčanech i  partnerskou fir-

mu Y-CZ s. r. o., které se počát-
kem letošního roku podařilo zís-
kat také zastoupení značek Same 
a Lamborghini pro privátní a ko-
munální sektor z koncernu SDF, 
kam patří i Deutz-Fahr. Ani tyto 
traktory v  Sedlčanech nemohly 
chybět.

Během celého dne mohli ná-
vštěvníci čerpat aktuální infor-
mace o  vystavených traktorech 
a  kdo chtěl, mohl si je i  aktivně 
vyzkoušet. Slavnostní atmosféru 
pak doplnilo chutné občerstvení 
a bohatá tombola. 
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Bílé místo zbarvené do zelena
„Nesmírně si vážím toho, že tady vyrostlo moderní obchodní a servisní středisko. Už jsem měl možnost se seznámit s vystavenou technikou a jsem 
přesvědčen o tom, že tyto vyspělé stroje na Sedlčansko patří. Vždyť jde o oblast s převážně zemědělskou výrobou, byť v daleko těžších a složitějších 
podmínkách. Přál bych středisku hodně dobrých zákazníků, mezi něž budou určitě patřit i obce,“ řekl při otevření nového střediska společnosti 
GARNEA v Sedlčanech místní starosta a senátor Parlamentu České republiky Jiří Burian.

Vladislav Fuka

  Koncem října otevřela společnost GARNEA nové obchodní 
a servisní středisko v Sedlčanech.

  Zemědělci a obce zde naleznou technicky vyspělé stroje 
především značek Deutz-Fahr, Yanmar, Same, Lamborghini, 
Kuhn, Tecnoma i řady českých výrobců.

  Mohou se také spolehnout na kvalitní servis a rychlé dodávky 
náhradních dílů.

 Klíčové informace 

Společnost GARNEA otevřela koncem října svoje nové obchodní a servisní středisko v Sedlčanech Foto Vladislav Fuka

Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili (zleva) Ing. Jiřina Baštýřová, starosta Sedlčan Jiří Burian, 
ředitel společnosti GARNEA Ing. Jiří Hrůša, Bc. Pavla Vaňková a Ing. Václav Baštýř mladší
 Foto Vladislav Fuka

Na zákazníky z řad farmářů, zemědělských podniků a obcí čeká 
i nová recepce Foto Vladislav Fuka

Sedlčanské středisko nabídne zemědělcům nejen moderní 
traktory Deutz-Fahr, ale také další technicky vyspělé stroje mnoha 
značek Foto Vladislav Fuka

Traktory Yanmar zastupoval během slavnostního otevření nového 
střediska i model YT 347, v této kategorii jediný traktor na světě 
vybavený plynulou hydromechanickou převodovkou Foto Vladislav Fuka

Partnerská společnost Y-CZ s. r. o. zastupuje na českém trhu od 
letošního roku traktory Lamborghini a Same, které rovněž patří 
pod křídla koncernu SDF Foto Vladislav Fuka


