
Ještě týden před akcí se v  Ne-
plachově šířila nejistota. Kolik li-
dí přijede, dvě stě, tři sta? Úspěch 

by byl pět set. Co šest set? Nebo 
ještě víc? Nakonec se v  Nepla-
chově objevilo přes osm set hos-
tů, kteří z  oslavy udělali velkou 
párty. 

Na prahu starého 
a nového období

Ředitel společnosti a předseda 
představenstva Ing. Jiří Hrůša 
poděkoval zemědělcům, kteří si 
jako svého partnera vybrali spo-
lečnost GARNEA. „Stejně jako 
mnohé farmy a zemědělské pod-
niky i GARNEA omlazuje,“ řekl 
přítomným ředitel. „Jsem pře-
svědčen o tom, že nová generace 
posune naši společnost a  vzá-

jemnou spolupráci kupředu. 
Stojíme na prahu nového období 
a hledíme do budoucnosti s opti-
mismem.“ 

Symbolem akciové společnosti 
GARNEA jsou tři generace rodi-
ny Baštýřových. Otec zakladate-
le firmy Václav Baštýř přišel jako 
první s myšlenkou obnovit v ro-
ce 1991 hospodaření na země-
dělské půdě. Jeho syn Ing. Vác-
lav Baštýř se do farmaření pustil 
naplno a navíc začal obchodovat 
se zemědělskou technikou. Již 
tehdy bylo jeho cílem dodávat 
zemědělcům a  farmářům všech 
zaměření kvalitní stroje a posky-
tovat na ně rychlý, spolehlivý 
a dostupný servis. Nejmladší ge-
neraci představují jeho děti Ing. 
Václav Baštýř mladší a Bc. Jiři-
na Baštýřová, které se podílejí 
na vedení společnosti v součas-
nosti. „Tak, jako každý rodič 

jsem hrdý na to, že moje děti 
převzaly firmu a úspěšně pokra-
čují v  tom, co jsem budoval od 
roku 1992,“ řekl týdeníku Ze-
mědělec Ing. Václav Baštýř star-
ší. „Jsem přesvědčen o  tom, že 
budou pokračovat stejně dobře 
jako celý tým.“

Jiřina Baštýřová a Václav Baš-
týř mladší poděkovali z  pódia 
celému týmu GARNEA, který 
se snaží dělat maximum, aby 

společnost důvěru zemědělců 
neztratila. Zdůraznili, že cha-
rakter rodinné firmy utvářeli 
nejen majitelé či zaměstnanci, 
ale také zemědělci a  obchodní 
partneři, kterým za to patří vel-
ký dík. Vyzdvihli také úsilí své-
ho otce, který dokázal vytvořit 

stabilní firmu s  nezbytným zá-
zemím. 

Ohlédnutí za 
uplynulými lety

V  roce 1991 obnovila rodinná 
farma v Neplachově hospodaře-
ní, které bylo hned od počátku 
rozšířené o  prodej zemědělské 
techniky. V počátku se obchodní 
jednání odehrávala v  obývacím 
pokoji a  prodej prvních dvou 
traktorů byl obrovským úspě-
chem a  silným impulzem k  po-
kračování. Po prvních průkop-
nických letech přesunula firma 
v roce 1996 podnikání do nových 
odpovídajících prostor a obcho-
du se dařilo především díky ne-
ustálému zlepšování kvalitního 
a  rychlého servisu. Ten již v  té 
době zajišťovalo pět zaměstnan-
ců. Ke značce Fiatagri přibyla 
technika Kuhn a Tecnoma. 

Po deseti letech tvrdé práce 
všech zaměstnanců se společ-
nost přestěhovala do nových re-
prezentativních prostor s moder-
ním servisním zázemím, počet 
pracovníků se zvýšil na 15 a byla 
pokořena hranice 100 proda-
ných traktorů. Firma se stává 
akciovou společností s  nově 
vzniklým názvem GARNEA 
a  rozšiřuje sortiment o  stavební 
techniku. V  roce 2007 se GAR-
NEA rozešla se svým hlavním 
dodavatelem zemědělských stro-
jů a  nastoupila na samostatnou 
cestu spojenou s  německým 
partnerem. Především díky dů-
věře zemědělců nepřinesla tato 
změna výrazné problémy. V roce 

2009, kdy nastala hospodářská 
recese, se společnosti GARNEA 
podařilo, navzdory úpadku sta-
vebního i zemědělského sektoru, 
udržet propad na pouhých 20 %. 

A  jako správná rodinná firma 
zachovala i v době hospodářské 
a finanční krize všechna pracov-
ní místa. 

(Pokračování na str. 52)
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  Akciová společnost GARNEA si letos připomíná 25. výročí 
od svého založení.

  Symbolem společnosti jsou tři generace rodiny Baštýřových.
  Charakter rodinné firmy utvářeli nejen majitelé či zaměstnanci, 
ale také zemědělci.

  Narozeninových oslav se koncem února zúčastnilo více než 
800 hostů.

 Klíčové informace 

Vladislav Fuka

Narozeninová oslava na jihu Čech
Rovné čtvrtstoletí. Koncem února slavila GARNEA a. s. spolu se svými zákazníky a obchodními partnery 25 let úspěšné existence na trhu. Takové výročí 
se neopakuje a trumfne ho už jen padesátka. A jak to vše začalo? První dva traktory prodal Ing. Václav Baštýř z Neplachova v roce 1992 z obývacího 
pokoje, kde se odehrávala všechna obchodní jednání. Po deseti letech stoupl počet prodaných traktorů na sto a o pět let později už společnost s novým 
názvem Garnea pokořila hranici 200 prodaných traktorů.

V roce 2011 se GARNEA stala výhradním dovozcem značky
Deutz-Fahr do České republiky Foto Vladislav Fuka

V roce 2014 rozšířila GARNEA portfolio značky Deutz-Fahr 
o sklízecí mlátičky a manipulátory Foto Vladislav Fuka

Na pódium pozval Ing. Václav Baštýř (vlevo) i Ing. Jana Kubeše 
z AGRO družstva Dolní Bukovsko, s nímž před 25 lety začínal 
obchodovat Foto Vladislav Fuka

Poslední únorový čtvrtek se v Neplachově slavily 25. narozeniny úspěšné rodinné firmy Foto Vladislav Fuka

Zakladatel firmy GARNEA 
Ing. Václav Baštýř

Třetí generaci představují Ing. Václav Baštýř mladší
a Bc. Jiřina Baštýřová Foto Vladislav Fuka



(Dokončení ze str. 51)

Na scénu vstupuje 
nová značka

V  roce 2010 začala GARNEA 
usilovat o  zastoupení značky 
Deutz -Fahr na českém trhu a už 
první traktory sklidily na výsta-
vách nemalý úspěch. Do společ-
nosti vstupuje mladá generace, 
v  pořadí již třetí, která usiluje 
o  úplnou obchodní nezávislost. 
O rok později se stává GARNEA 
výhradním dovozcem traktorů 
Deutz-Fahr a daří se jí i v oblasti 
malé techniky, když začala do 

České republiky dovážet malé 
traktory Yanmar. V  neposlední 
řadě byla zahájena plánovaná 
výstavba nového servisního cen-
tra. Vytvoření efektivní prodej-
ní a  servisní sítě pro techniku 
Deutz-Fahr přineslo své plody, 
prodeje traktorů dosáhly troj-
násobných hodnot v  porovnání 
s předchozím zastoupením. Ten-
to úspěch pomohl GARNEE 
v roce 2014 k rozšíření portfolia 
o sklízecí mlátičky a manipuláto-
ry Deutz-Fahr i  posílení popro-
dejních služeb. Pod vedením 
společnosti GARNEA se v  roce 

2016 stává technika Deutz-Fahr 
pátou nejprodávanější značkou 
v České republice. Počet doveze-
ných traktorů přesáhl již za dva 
roky hranici 200 kusů. V  tom 
samém roce zahajuje společnost 
výstavbu pobočky v  Sedlčanech 
a  spolu s  týmem 40 pracovníků 
buduje stále lepší obchodní a ser-
visní zázemí, které je pro země-
dělce velikou jistotou. 

Akciová společnost GARNEA 
má dnes ve svém portfoliu kom-
pletní sortiment zemědělské a sta-
vební techniky světových i domá-
cích značek, k  němuž zajišťuje 
dodávky náhradních dílů včetně 
záručního a pozáručního servi-
su. Disponuje vlastním záze-
mím, v němž se nacházejí sklady 
náhradních dílů, servisní a školi-
cí středisko a prodejní centrum. 
Přímé napojení na rozhodující 
sklady v  České republice i  v  za-
hraničí umožňuje pružné dodáv-
ky náhradních dílů. Dalšími roz-
hodujícími charakteristickými 
prvky společnosti GARNEA jsou 
stabilizovaný kolektiv zaměst-
nanců a široký okruh stálých zá-
kazníků. 

Spokojená zemědělská 
praxe

V  závěru oficiálního zahájení 
oslav pozval Ing. Václav Baštýř 
starší na pódium několik zástup-

ců zemědělských podniků, s  ni-
miž v roce 1992 začínal. 

Josef Peterka ze společnosti LÍ-
PA ČR s. r. o. se po chlubil, že vů-
bec první traktor, který společnost 
koupila v roce 1992, byl ze společ-
nosti GARNEA z  Neplachova. 
Od té doby si tu pořídili řadu 
strojů, například další čtyři trakto-
ry, dvě mlátičky, dva postřikovače 
či obraceče, s nimiž jsou v Raděti-
cích velice spokojeni, stejně jako 
s přístupem týmu GARNEA. 

Jak zdůraznil Jindřich Přívětivý 
ze Zemědělského družstva Bu-
díškovice, už v roce 1992 koupilo 

družstvo traktor Fiatagri DT 180 
a na něj pak navázala další tech-
nika. 

Dveře na Moravu otevřel spo-
lečnosti GARNEA Antonín Osič-
ka ze Zemědělského družstva 
Bulhary. V roce 1993 si družstvo 
pořídilo první lis a pak se s náku-
pem zemědělských strojů od fir-
my GARNEA roztrhl pytel. 

Plných 25 let spolupracuje se 
společností GARNEA také AGRO 
družstvo Dolní Bukovsko. Zá-
stupce této firmy Ing. Jan Kubeš 
si na GARNEE váží hlavně vel-
mi dobré spolupráce a také pře-
devším akceschopnosti zejmé-
na v  krizových obdobích. „Bě-
hem 25 let jsme si od společnos-
ti GARNEA pořídili přibližně 
sedm traktorů, tři mlátičky a řa-

du dalších strojů. Kdybychom 
s ní nebyli spokojeni, asi bychom 
od ní další stroje nekoupili,“ řekl 
přítomným Jan Kubeš. 

Velmi dobrou spolupráci ocenil 
i  zástupce firmy Deutsche Lea-
sing ČR Uta Reichel. 

Všem zmíněným byly předány 
dárkové koše a tupláky speciálně 
navržené pro tuto událost. 

Dvě nové řady traktorů
Posledním bodem oficiálního 

programu byla show, kdy pomocí 
3D animace byly na plátno vy-
kreslovány kontury zástupců no-
vých řad traktorů Deutz-Fahr 6 
a  7. Po skončení animace pak 
návštěvníci mohli obdivovat sku-
tečné stroje nové generace řady 
traktorů Deutz-Fahr 6 a 7. Mode-
ly této řady jsou vybaveny nejmo-
dernějšími traktorovými techno-
logiemi, které jsou sjednocené 
v jeden perfektně fungující celek. 
V porovnání s původními typy se 
velké změny týkají nejen designu, 
ale především technologií a mo-
torů, nové stroje jsou i robustněj-
ší a mají větší hmotnost. U řady 6 
ocení zemědělci také nové převo-
dovky a kompletně přepracované 
ovládání. 

Ač oba traktory vypadají nave-
nek stejně – mají identické kabi-
ny, stejné odpružení, ovládání, či 
ergonomii, jeden byl vybaven 
plynulou převodovkou a  druhý 
mechanickou převodovkou. I ty-
to stroje střední výkonové třídy 
potvrzují vysokou kvalitu značky 
Deutz-Fahr. 

Narozeninová oslava ...

Více než 800 hostů si mohlo v Neplachově prohlédnout také 
původní traktory Deutz Foto Vladislav Fuka

Během narozenin byly představeny i dvě nové řady traktorů 
Deutz-Fahr 6 a 7 Foto Vladislav Fuka


