
Už při příjezdu bylo vidět, že zá-
jem o účast na oslavě bude opravdu 
velký. Před servisní halou, která se 
proměnila v  do zelena osvětlený sál 
s  pódiem, postávaly davy lidí čeka-
jící na registraci, v  rámci které kaž-
dý host obdržel program akce spolu 
s  půllitrem speciálně vyrobeným 
k  25. výročí založení společnosti. 
A ihned po vstupu do sálu, respektive 
přistavěného party stanu, jsme zjistili 
proč. Na barech bylo možno ochut-
nat hned dvojici místních specialit 
– nefiltrovaný ležák z  minipivovaru 
Kněžínek nebo zlatavý mok z  neda-
lekého pivovaru Bukovar, sídlícího 
v Dolním Bukovsku.

Zhruba půl hodiny před plánova-
ným slavnostním zahájením, kdy jsme 
se do sálu dostali, bylo téměř plno. 
Hosté seděli u stolků, stáli u barů, ale 
zároveň přicházeli noví a noví. Na ko-
nec se nás sešlo přes osm set a osla-
va provázená moderátorem Roma-
nem Andělem mohla začít.

Nejprve všechny přítomné hosty 
přivítal ředitel společnosti Ing. Jiří 
Hrůša, který na úvod zmínil, že 25 let 
v  životě člověka může být dlouhá 
i krátká doba, v případě firmy to však 
je jedna generace. A  právě v  této 

souvislosti byl potěšen tím, že mezi 
přítomnými vidí schopné mladé lidi, 
syny a dcery zemědělců, kteří naváza-
li na své rodiče. Uvedl, že nejinak je 
tomu u  společnosti GARNEA a  věří, 
že tato mladá generace posune vzá-
jemnou spolupráci ještě dál. „Stojí-
me tedy na prahu toho nového i toho 
starého, hledíme do budoucnosti 
a  trošku si zavzpomínáme na těch 
25 let. Ale jsme tu i  proto, abychom 
se navzájem seznámili, popovída-
li si a  také se dobře pobavili,“ uvedl 
na závěr své řeči pan Hrůša a  všem 
popřál příjemnou zábavu a  pobyt na 
půdě firmy GARNEA.

Historie firmy

Společnost byla založena v  roce 
1992 v  jihočeském Neplachově s cí-
lem dodávat zemědělcům a  farmá-
řům kvalitní zemědělskou techniku. 
Zpočátku probíhalo podnikání z obý-
vacího pokoje zakladatele a byly pro-
dány 2 první traktory. V roce 1996 se 
firma přesouvá do nových prostor. 
Obchod a  servis v  té době zajišťuje 
5 zaměstnanců.

Po 10 letech tvrdé práce všech 
zaměstnanců se firma v  roce 2001 

mohla přestěhovat do nových 
prostor situovaných přímo u  silni-
ce E55, hlavního tahu mezi Prahou 
a  Českými Budějovicemi. Tyto nové 
reprezentativní prostory a  rozsáh-
lé servisní zázemí dále přispívaly 
k růstu firmy, počet zaměstnanců se 
zvýšil na 15 a byla pokořena hranice 
100 prodaných traktorů.

V  roce 2004 dochází ke změně 
právní formy a  k  přejmenování spo-
lečnosti na GARNEA a.s. Rozšířen byl 
zároveň nabízený sortiment o  prodej 
a  servis stavební techniky, což si vy-
žádalo přijmutí dalších zaměstnanců.

V  roce 2007 se GARNEA rozešla 
se svým hlavním dodavatelem a  na-
stoupila na samostatnou cestu spo-
jenou s  Německými partnery. Pře-
devším díky důvěře zákazníků tato 
změna nepřinesla výraznější problé-
my a  i  v  době následujícího úpadku 
stavebního a  zemědělského sektoru 
se společnosti dařil držet propad na 
pouhých 20 %. V  době krize nedo-
cházelo k  propouštění a  GARNEA si 
udržela všechny své zaměstnance.

Hosty na úvod přivítal Ing. Jiří Hrůša, 
ředitel společnosti

Čtvrt století se společností GARNEA a.s. 
završila párty v Neplachově
Letos uplynulo přesně 25 let od doby, co byla založena společnost GARNEA a.s. V rámci tohoto jubilejního 
výročí byla pro zákazníky, obchodní partnery, ale i zaměstnance uspořádána velkolepá párty v Neplachově. 
Rekapitulovala se historie, představovala budoucnost, ale, jako na správné party, se hlavně slavilo.
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V  roce 2010 GARNEA zaháji-
la jednání o  zastupování značky 
DEUTZ-FAHR v České republice, kdy 
první model představený na výstavě 
sklidil velký úspěch. Do společnosti 
v této době zároveň vstupuje nová, již 
třetí generace, která dále usiluje o pl-
nou nezávislost firmy.

Od 1. ledna 2011 se společnost 
stává výhradním importérem strojů 
DEUTZ-FAHR pro Českou republiku 
a  daří se i  malé technice, kdy se do 
ČR dostaly traktory YANMAR. V  ne-
poslední řadě byla zahájena výstav-
ba nového servisního centra.

Vytvoření efektivní prodej-
ní a  servisní sítě pro značku 
DEUTZ-FAHR přineslo výsledky 
v  podobě navýšení prodejů traktorů 
na trojnásobné hodnoty v  porovnání 
s  předchozím zastoupením. Tento 
úspěch pomohl zároveň k  rozšíření 
nabídky o sklízecí mlátičky a manipu-
látory.

V  současnosti si společnost upev-
ňuje páté místo mezi prodejci na 
českém trhu a  zahajuje výstavbu 
nové pobočky v  Sedlčanech. Spolu 
s  týmem 40 pracovníků pro své zá-
kazníky buduje stále lepší a lepší zá-
zemí.

„Co pro mě znamená GARNEA? 
Prostě tým skvělých lidí, kteří tady 
pracují, a moderní zázemí firmy, pro-
stě solidní firma.“ „GARNEA, to je pro 
mě práce s  lidmi, kteří od začátku 
věděli, co chtějí a také toho dosáhli.“ 
„Rodinná firma.“ „Rodinná firma,“ vy-
jadřují svůj postoj ke společnosti na 
konci filmu zaměstnanci.

Nástup nové generace

„To je, dámy a  pánové, GARNEA 
v  roce 2017,“ uzavírá Roman Anděl 
historii a  zve symbolicky na pódi-
um novou generaci – paní Jiřinu 
Baštýřovou a  Václava Baštýře mlad-
šího.

„Skutečně jsme velmi potěše-
ni a  velmi si toho vážíme, že jste 
sem všichni přijeli. Vážili jste oprav-
du dlouhé cesty a  ze všech koutů 
republiky, abychom se zde dnes-
ka setkali a  společně oslavili naše 
a  já můžu říci i  Vaše výročí,“ uvádí 

pan Baštýř ml. „Ano, slavíme 25 let 
vzájemné spolupráce a Vaší důvěry 
v  nás,“ pokračuje Jiřina Baštýřová. 
„Opravdu si toho vážíme, vážíme si 
té Vaší přízně. A, jak sestra říkala, 
skutečně Vaše důvěra v  náš tým, 
to je ten důvod, proč jsme dneska 
tady. To je ten důvod, proč je nás 
tu dnes tolik,“ dodává pan Baštýř. 
„Stejné díky patří i  celému týmu 
GARNEA, který se snaží dělat ma-
ximum, abychom si tu důvěru za-
sloužili. I  když třeba může nastat 
nějaká komplikace,“ uzavírá Jiřina 
Baštýřová.

„Nesmíme ale zapomenout na těž-
ké začátky, kterými si musel projít 
náš otec a  postupně s  Vámi vybu-
doval dnešní GARNEU,“ říká Jiřina 
Baštýřová a  její bratr následně dopl-
ňuje: „Je to tak, dokázal vytvořit sta-
bilní firmu, stabilní zázemí, zázemí 
nejenom pro nás rodinu, ale i pro nás 
zaměstnance, zákazníky a  partnery 
a nyní je na nás, abychom my v tom 
pokračovali úspěšně dál.

Na oslavě nechyběli první 
zákazníci

V  dalším pokračování programu si 
pan Baštýř, tentokrát ten starší, při-
pravil malé představení. Na pódium 
postupně pozval první zákazníky, 
kteří byli u  samého začátku firmy 
GARNEA. „Ze začátku bylo prodat 
traktor kumšt, protože nic nebylo, 
bylo to hodně těžké, nebyly peníze, 
nebyly zkušenosti, a  přesto se našli 

zákazníci, kteří v nás tu důvěru vloži-
li,“ uvedl pan Baštýř.

Na pódiu se tak postupně vystří-
dali pánové Josef Peterka z Radětic, 
Jindřich Přívětivý ze ZD Budíškovi-
ce, Antonín Osička ze Zemědělské-
ho družstva Bulhary a  Jan Kubeš 
z  AGRO družstva Dolní Bukovsko. 
Každý z  nich dostal možnost říci co-
koliv přítomným hostům či zavzpomí-
nat na první okamžiky spolupráce.

„My jsme založili společnost 
o  3  měsíce později. 13. května bu-
deme mít tedy také 25 let. A  první 
traktor máme tady od společnosti 
GARNEA. Následně jsme nakou-
pili další 4 traktory, dva kombajny, 
2  postřikovače. Poměrně dost stro-
jů a  jsme s  GARNEOU spokojeni,“ 
řekl ke spolupráci pan Josef Peterka 
z Radětic.

Sourozenci Jiřina a Václav Baštýřovi

Václav Baštýř starší vzpomíná na začátky 
firmy
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Pan Antonín Osička zavzpomí-
nal na samé začátky spolupráce: 
„Začali jsme hodně dávno a už je to 
hodně let, ale pořád s tím Neplacho-
vem spolupracujeme. Začali jsme 
v  roce 1993. První to bylo lisování 
slámy, pak jsme navázali, kupovali 
jsme zemědělskou techniku. Koupili 
jsme hodně těch strojů, měnili jsme 
modré za zelené,“ narazil s  úsmě-
vem také na změnu sortimentu na 
DEUTZ-FAHR.

Jan Kubeš z AGRO družstva Dolní 
Bukovsko také přidal několik dojmů: 
„Co bych měl říci? Já taky musím 
za těch 25 let poděkovat tady spo-
lečnosti GARNEA.“ A chválil si i spo-
lupráci: „Bylo dobré to, že to byla 

společnost, která byla akceschopná 
a  vždy připravena odstranit problé-
my, které v  provozu vznikají. Pro-
to jsme od ní koupili asi 7 traktorů, 
3  kombajny.“ „Myslím si, že my by-
chom nekupovali další stroje, pokud 
by nebyla dobrá spolupráce, zejmé-
na v  takových těch krizových otáz-
kách, v období, kdy se mašina rozbi-
je,“ rekapituloval na závěr pan Kubeš.

Novinky v sortimentu

A  nechybělo ani působivé před-
stavení novinek. Nejprve byly za 
doprovodu světelné show a  3D ani-
mace představeny nové traktory 
DEUTZ-FAHR řady 6 a  7. O  několik 

chvil později se přítomní hosté se-
známili s  další novinkou, a  to se zís-
káním zastoupení značek SAME 
a  Lamborghini prostřednictvím spo-
lečnosti Y-CZ s.r.o.

Módní přehlídka 
a doprovodný program

Kromě moderní techniky a  dob-
rého jídla a  pití byla pro přítomné 
hosty připravena módní přehlídka 
pracovního oblečení DEUTZ-FAHR 
a  spodního prádla značky Tommy 
Hilfiger, o  kterou se postarala šesti-
ce modelek. Hodně pánů také využilo 
příležitosti vyfotit se s  dívkou „naho-
ře“ oblečenou do motivu nejnovější-
ho traktoru DEUTZ-FAHR modelové 
řady 7.

Poděkování

Celému týmu GARNEA patří velké 
poděkování za zorganizování hez-
ké oslavy k  25. výročí založení firmy. 
A nejen jemu. Uznání zaslouží též zá-
stupci Středního odborného učiliště 
zemědělského a služeb Dačice, kteří 
servírovali klobásy, guláš a čtyři ope-
čená selátka. ❏

Autor: Jiří Hejhálek ml.
Foto: Věra Machková, GARNEA a.s.

Kontakt:
GARNEA a.s.

tel.: +420 387 986 413
www.garnea-as.cz
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Pan Antonín Osička (uprostřed) vedle moderátora Romana Anděla

DEUTZ-FAHR 6215

Pan Josef Peterka


