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RUJDQL]DĀQt�VWUXNWXUD

Podniky zem!d!lské
prvov"roby

LUKROM plus s.r.o.
rostlinná v!roba, p"stování ovoce, chov prasat, 
chov dr#be$e

TOZOS spol. s r.o.
rostlinná v!roba, bioplynová stanice,
chov dr#be$e, mlé%ného skotu a prasat

Agroje#mínek s.r.o.
chov mlé%ného skotu, rostlinná v!roba

ZEAS Bánov, a.s.
rostlinná v!roba, ekologick! chov skotu, 
chov dr#be$e

ZEV $aratice, a.s.
rostlinná v!roba, chov dr#be$e

Divize slu%eb
%ivo#i&né v"roby

Divize zem!d!lsk"ch
komodit a krmiv

Divize
agrochemie

Divize zem!d!lské
techniky

Divize 
ekonomicko–právní

LUKROM, spol. s r.o.
mate&ská spole%nost

SKUPINA LUKROM

RACIOLA Uhersk" Brod, s.r.o.
porá$ka dr#be$e, v!roba a prodej 
dr#be$ích specialit

FC FASTAV Zlín, a.s.
prvoligov! fotbalov! klub

Ostatní podniky

Divize mechanizace 
%ivo#i&né v"roby



6OXçE\
rostlinné
YìURE\

• Nákup a prodej zem!d!lsk"ch komodit

• Poskliz#ová úprava zem!d!lsk"ch komodit a skladování

• Prodej p$ípravk% na ochranu rostlin, hnojiv a osiv

• Poradenství pro zem!d!lské prvov"roby

6OXçE\
çLYRĀLåQp
YìURE\

• V"roba krmn"ch sm!sí pro dr%be&, prasata, skot a ostatní  
hospodá$ská zví$ata

• Porá&ka dr%be&e a v"roba dr%be&ích v"robk% zna'ky RACIOLA

=HPėGėOVNi�
WHFKQLND

• Prodej a servis zem!d!lské techniky JCB, HORSCH,  
JOHN DEERE, PATRIOT, KRAMPE, MASCHIO, RMH, BAUER aj.

• Prodej vak%, fólií, olej% a maziv

• Mobilní pneuservis pro nákladní, zem!d!lské a EM pneumatiky

• Prodej technologií do &ivo'i(né v"roby

• V"roba dojíren – AGROMILK

9ODVWQt
]HPėGėOVNi
SUYRYìURED

• P!stování obilnin, olejnin, luskovin a pícnin

• Ekologické zem!d!lství

• Konven'ní chov skotu

• Produkce mléka

• Ekologick" chov skotu

• Chov prasat, chov dr%be&e

• P!stování jablek a vi(ní

• Bioplynová stanice
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Skupina LUKROM
a co bylo na za!átku...

Historie mate!ské spole"nosti LUKROM, spol. s r.o. 

sahá a# do roku 1991. Tehdy se soust!edila v$hradn% 

na obchodování se zem%d%lsk$mi komoditami. B%hem 

svého r&stu se v'ak postupn% vyvinula v podnik zabez-

pe"ující komplexní slu#by zem%d%lské ve!ejnosti.

2EUDW
VNXSLQ\

za rok 2019  
(celkem 4 247,5 milion% K')

LUKROM, spol. s r.o.

69 % ! 2 949,1 mil. K"

RACIOLA Uherský Brod, s.r.o.

11 % ! 455,0 mil. K"

Podniky prvovýroby

20 % ! 843,5 mil. K"

LUKROM, spol. s r.o. za dobu svého p&sobení vytvo!ila 

nebo kapitálov% vstoupila do spole"ností, které se zab$- 

vají zem%d%lskou prvov$robou nebo poskytují slu#by  

na agrárním trhu.

Prost!ednictvím t%chto aktivit je vytvá!ena skupina 

LUKROM. Ta má v sou"asné dob% 750 stál$ch za- 

m%stnanc& a stala se sou"ástí #ivota !ady zem%d%lc&  

na Morav% i v$chodních (echách.



LUKROM, spol. s r.o.

Zakládající spole"nost skupiny LUKROM, spol. s r.o. je 

tvo!ena 'esti divizemi. Rostlinnou vertikálu p!edstavuje 

divize agrochemie a zem%d%lské komodity, které se sou-

st!edí na poskytování slu#eb rostlinné v$roby. 

6WUXNWXUD�
WUçHE�GOH�GLYL]t

za rok 2019 
(celkem 2 831 milion% K')

Divize mechanizace 
çLYRĀLåQp�YìURE\'LYL]H�]HPėGėOVNp�WHFKQLN\

'LYL]H�DJURFKHPLH

'LYL]H�VOXçHE�çLYRĀLåQp�YìURE\
'LYL]H�]HPėGėOVNìFK�
NRPRGLW�D�NUPLY

10 % ! 276,4 mil. K" 39 % ! 1 114,3 mil. K"

'LYL]H�HNRQRPLFNR�—�SUiYQt

1 % ! 18,1 mil. K"11 % ! 324,4 mil. K"

31 % ! 886,8 mil. K" 8 % ! 211,2 mil. K"

Oproti tomu #ivo"i'ná vertikála zahrnuje v$robu krm-

n$ch sm%sí a slu#by #ivo"i'né v$roby. Ty se zam%!ují  

na slu#by pro #ivo"i'nou v$robu. Nezbytnou sou"ástí  

je i divize zem%d%lské techniky a mechanizace #ivo"i'né 

v$roby, která nabízí 'irokou 'kálu stroj& p!edních zem% -

d%lsk$ch zna"ek. 

Divize ekonomicko-právní zabezpe"uje bezproblémov$ 

chod spole"nosti z hlediska ú"etních, ekonomick$ch, 

finan"ních, marketingov$ch a právních zále#itostí.
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Divize
ekonomicko–právní

V sou"asnosti spole"nost LUKROM, spol. s r.o. disponu-

je p!ibli#n% dvaceti st!edisky, a to zejména na Morav%. 

Jedním z nich je práv% areál v Líp% na Zlínsku. Jde v&bec 

o nejv%t'í st!edisko co do po"tu zam%stnanc&. Z Lípy se 

!ídí hned "ty!i divize, kter$mi jsou ekonomicko-právní, 

agrochemie, divize komodit a krmn$ch sm%sí a slu#by 

#ivo"i'né v$roby.

Divize ekonomicko-právní p!edstavuje zabezpe"ení 

ekonomického a právního servisu, které je d&le#ité nejen 

pro samotnou spole"nost LUKROM, ale i pro ostatní 

podniky celého holdingu.

Ekonomick$ úsek se stará o ve'kerou ekonomickou 

agendu pro spole"nost a komplexní rozborovou "innost. 

LUKROM se m&#e spolehnout také na právní podporu 

v nej'ir'ím mo#ném rozsahu prost!ednictvím vlastní-

ho právního odd%lení. Marketingov$ sektor dohlí#í 

310
sou'asn" po'et zam!stnanc%

na propagaci spole"nosti na veletrzích "i v$stavách,  

ale také na podobu jednotliv$ch st!edisek "i vnit!ní  

a vn%j'í firemní kulturu.

Administrativní budova v Líp% byla po!ízena v roce 

1994. B%hem let pro'la zásadní rekonstrukcí, která zcela 

zm%nila její vnit!ní a vn%j'í podobu. 



9ìYRM�WUçHE
/8.520��VSRO��V�U�R�

data za rok 2015–2019 
v miliardách K'

LUKROM, spol. s r.o., Lípa 81, PS( 763 11  
info@lukrom.cz, +420 577 157 101

20192015 2016 2017 2018

2,833,173,313,74 3,19

Divize  
ekonomicko–právní

9ìYRM�SRĀWX
]DPėVWQDQFś
/8.520��VSRO��V�U�R�

data za rok 2015–2019

20182017 2019

319

2016

311 303299 313

2015
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Divize slu"eb 
"ivo!i#né v$roby

Divize je sou"ástí spole"nosti LUKROM, spol. s r.o.  

a spolu s krmn$mi sm%smi tvo!í takzvanou #ivo"i'nou 

vertikálu. Ta je dotvá!ena v podnicích prvov$roby  

chovem ku!at a prasat, které byly v minulosti v divizi 

#ivo"i'né v$roby. 

•  zaji(t!ní dodávek jednodenních ku$at

•  v"kup vykrmené dr%be&e

•  svoz jate'né dr%be&e na porá&ku

•  vyskladn!ní brojler% na porá&ku

•  'i(t!ní a mytí stájí &ivo'i(né v"roby

1DEtGND��
VOXçHE

Aktuáln% je chov prasat p!esunut do spole"nosti LUKROM 

plus s.r.o. a chov ku!at do spole"ností LUKROM plus s.r.o., 

Tozos spol. s r.o., Zeas Bánov, a.s. a ZEV )aratice, a.s.

5
V roce 2018 bylo spole'ností 

LUKROM, spol. s r.o. vykoupeno  
5 037 695 ks vykrmené dr%be&e.



Vývoj
WUçHE

data za rok 2015–2019 
v milionech K' 
 

9ìYRM�GRGiYHN
MDWHĀQtFK�NXŉDW
]D�YåHFKQ\�VSROHĀQRVWL

data za rok 2015–2019 
v milionech kus%

2019

259,8

2015 2016 2017 2018

276,4365,2329,5 361,2

5,1

2017

6,4

2015 2018

5,0

2019

5,25,5

2016

LUKROM, spol. s r.o. — divize #ivo"i'né v$roby, Lípa 81, PS( 763 11  
zv@lukrom.cz, +420 577 157 128, fax +420 577 157 136

Divize slu"eb 
"ivo!i#né v$roby
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Divize zem%d%lsk$ch
komodit a krmiv

Slou"ením dvou divizí Zem%d%lské komodity a V$roba 

krmn$ch sm%sí vznikla v roce 2019 samostatná Divi-

ze zem"d"lsk$ch komodit a krmiv. Její ro"ní obrat  

za rok 2019 "inil 1 114,6 mil. K". 

3RGtO��
]REFKRGRYDQìFK�
NRPRGLW

data za rok 2019 
(celkem 115 733 tun)

pšenice

MHĀPHQ

NXNXŉLFH ŉHSND

RVWDWQt

1 %50 %

7 %

24 % 18 %

1 %

• nákup zem!d!lsk"ch komodit potraviná$ského i krmného charakteru

• prodej zem!d!lsk"ch komodit

• poskliz#ová úprava ve(ker"ch zem!d!lsk"ch komodit (su(ení, 'i(t!ní)

• skladování

1DEtGND��
VOXçHE

Komodity poskytuje LUKROM prost!ednictvím st!edisek 

v Líp%, Vala'ském Mezi!í"í, Vy'kov% a Slavkov%. Speci-

fikem st!ediska ve Slavkov% je linka na "i't%ní a balení 

máku.



3URGXNFH��
NUPLY

data za rok 2015–2019 
v tisících tun 

116,4
106,8 107,9106,8105,8

20182017 201920162015

• produkce krmiv pro dr%be&

• produkce krmiv pro prasata

• produkce krmiv pro dobytek

1DEtGND��
VOXçHE

LUKROM, spol. s r.o. — divize zem%d%lsk$ch komodit, Lípa 81, PS( 763 11  
komodity@lukrom.cz, +420 577 157 111

Divize zem%d%lsk$ch 
komodit a krmiv 

1 114,6
V roce 2019 'inil obrat Divize  
zem!d!lsk"ch komodit a krmiv  

1 114,6 mil. K'

V$roba krmn$ch sm"sí se soust!e*uje na st!ediscích 

v Líp% a Vy'kov%. Tato st!ediska jsou registrována pro 

v$robu kompletních a dopl+kov$ch krmn$ch sm%sí pro 

hospodá!ská zví!ata s pou#itím premix& a na v$robu 

medikovan$ch krmn$ch sm%sí. 

Celková ro"ní produkce na'ich mícháren dosáhla v uply-

nul$ch letech 100 tisíc tun krmn$ch sm%sí.

Na vlastních farmách je ka#doro"n% spot!ebováno 20 % 

vyrobeného krmiva. Od roku 2017 vyrábíme na míchár-

n% ve Vy'kov% krmiva pro skot i v re#imu NON-GMO.



12

Divize
agrochemie

Divize nabízí slu#by díky své rozsáhlé síti st!edisek 

na území Moravy, konkrétn% v Líp%, Uherském Brod%, 

Bor'icích u Buchlovic, Vala'ském Mezi!í"í a Vy'kov%. 

Spole"n% s divizí zem%d%lsk$ch komodit tvo!í divize 

agrochemie takzvanou rostlinnou vertikálu, která je 

zam%!ena v$hradn% na rostlinnou v$robu.

• prodej p$ípravk% na ochranu rostlin

• prodej osiv a hnojiv

• poradenská 'innost v oblasti vyu&ití agrochemick"ch p$ípravk%

• poradenská 'innost p$i zavád!ní nov"ch technologick"ch postup% ochrany rostlin 
v návaznosti na zpracování p%dy

• poradenská 'innost v oblasti osiv

• po$ádání odborn"ch seminá$% a polních dn% za ú'elem vzd!lávání v oblasti 
ochrany rostlin, v"&ivy rostlin a rajonizace odr%d

1DEtGND��
VOXçHE

120
Agrochemici dodali v roce 2018 

obchodním partner%m více jak 120 
polo&ek pr%myslov"ch a speciál-

ních hnojiv.



6WUXNWXUD
WUçHE

data za rok 2019 
(celkem 324,4 milion% K')

Vývoj
WUçHE

data za rok 2015–2019 
v milionech K'

chemie

79 %
osiva

16 %

hnojiva

5 %

2019

433,9 324,4

2015 2016 2017 2018

477,6478,5576,1

LUKROM, spol. s r.o. — divize agrochemie, Lípa 81, PS( 763 11  
agrochemie@lukrom.cz, +420 577 920 110 / kl. 127

Divize  
agrochemie
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Divize
zem%d%lské techniky

Prodej a servis zem%d%lské techniky se zformoval  

do 30leté "innosti divize zem%d%lské techniky, která 

dnes p&sobí v rámci spole"nosti LUKROM, spol. s r.o.

• JCB

• Horsch

• Horsch Leeb

• John Deere

• Patriot

• Krampe

• RMH

• Hardi

• Maschio

• Bauer

• Vaky a fólie

• Pneuservis

• Ostatní

3URMHNW\��
GLYL]H

Sou"ástí nabídky divize jsou také komplexní pneuservis-

ní slu#by pro osobní a nákladní automobily, autobusy, 

zem%d%lské a stavební stroje. Pat!í sem také nabídka 

silá#ních vak& a fólií pro zem%d%lce belgické zna"ky 

Hyplast.

300
P$ibli&n! 300 kus% stroj% putuje  

ka&doro'n! ze spole'nosti  
ke svému novému majiteli.



Divize zem%d%lské
techniky

6WUXNWXUD
WUçHE
GOH�SURMHNWX

Vývoj
WUçHE

data za rok 2019  
(celkem 886,8 milion% K')

data za rok 2015–2019 
v milionech K'

Horsch

21 %
John Deere

23 %

ostatní

17 %

pneuservis

7 %
JCB

32 %

LUKROM, spol. s r.o. — divize zem%d%lské techniky, Lípa 81, PS( 763 11  
info@lukrom.cz, +420 577 157 101

2019

885,1 886,8

2015 2016 2017 2018

788,2689,9817,2
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KROM!"Í#

$ENOV U NOVÉHO JI%ÍNA

BRNO

OLOMOUC

LÍPA

SVITAVY

PELH"IMOV

BRTNICE
HULÍN

Mechanizace
"ivo!i#né v$roby

Divize mechanizace #ivo"i'né v$roby (M,V) zaji'-uje 

dodávky pro #ivo"i'nou v$robu, zejména skot. Sou"ás-

tí spole"nosti LUKROM, spol. s r.o. je od roku 2004. 

M,V zaji'-uje komplexní dodávky zem%d%lsk$ch 

objekt&, novostavby i rekonstrukce. Od roku 2009 je 

sou"ástí divize i st!edisko kovov$roby, její# hlavní nápl-

ní je v$roba ocelov$ch hal, st!ech "i kovov$ch "ástí  

pro technologie stání.

V roce 2019 do'lo k fúzi spole"nosti LUKROM milk, s.r.o. 

do spole"nosti LUKROM, spol. s r.o., "ím# vzniklo nové st!e-

disko Divize mechanizace #ivo"i'né v$roby v Pelh!imov%, 

které se zam%!uje na v$robu dojíren zna"ky AGROMILK  

a dovoz technologie dojení z izraelské spole"nosti  

AFIMILK.



2019

726,0

2015 2016 2017 2018

311,2 255,7 211,2236,6228,5

technologie chlazení mléka technologie dojení

v$roba "esk$ch 
dojíren

automatické krmné systémy  
a vozíky pro telata

technologie zpracování  
kejdy

vyhrnova"e kejdy

GDOåt�SURMHNW\

Vývoj
WUçHE

data za rok 2015–2019 
v milionech K'

+ODYQt�
SURMHNW\

LUKROM, spol. s r.o. — divize mechanizace #ivo"i'né v$roby, Lípa 81, PS( 763 11  
mzv@lukrom.cz, +420 577 157 523
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Podniky
prvov$roby

V pr&b%hu svého p&sobení spole"nost LUKROM, spol. s r.o. 

zalo#ila nebo kapitálov% vstoupila do !ady podnik& zab$va-

jící se rostlinnou a #ivo"i'nou v$robou.

Na plo'e cca 15 tisíc hektar& jsou p%stovány zejména tradi" -

ní obiloviny a olejniny, nemalou "ást tvo!í také trvalé travní 

porosty. V%t'ina z obhospoda!ovan$ch ploch se nachází  

na ji#ní a st!ední Morav%. 

Celkov$ po"et krav s tr#ní produkcí mléka se pohybuje kolem 

1 600 kus&, celkov$ po"et prasat ve skupin% kolem 30 tisíc 

kus& za rok. Sou"ástí podnik& prvov$roby je i v$krm ku!at, 

kter$ p!edstavuje objem a# 3 miliony kus& za rok. 

• LUKROM plus s.r.o.

• TOZOS spol. s r.o.

• Agroje'mínek s.r.o.

• ZEV )aratice, a.s.

• ZEAS Bánov, a.s.

TOZOS spol. s r.o.

11 %

ZEV Šaratice, a.s.

7 %

$JURMHĀPtQHN�V�U�R�

10 %
=($6�%iQRY��D�V�

10 %

LUKROM plus s.r.o.

62 %

2EKRVSRGDŉRYDQi��
SORFKD�
GOH�SRGQLNś

data za rok 2017 
(celkem 14 084,63 hektar%)



Chov
GUśEHçH
GOH�SRGQLNś

data za rok 2019 
(celkem 3 061 362 kus%)

Chov
GRE\WND
GOH�SRGQLNś

data za rok 2019 
(celkem 1 910 kus%)

ZEAS Bánov, a.s. – masn" skot 
Agroje'mínek s.r.o. – dojnice 
TOZOS spol. s r.o. – dojnice

$JURMHĀPtQHN�V�U�R�

15 %

72=26�VSRO��V�U�R�

22 %

/8.520�SOXV�V�U�R�

47 %

=($6�%iQRY��D�V�

16 %

$JURMHĀPtQHN�V�U�R�

57 %

72=26�VSRO��V�U�R�

24 %
=($6�%iQRY��D�V�

19 %
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RACIOLA
Uhersk$ Brod, s.r.o.

Spole"nost RACIOLA Uhersk$ Brod, s.r.o. se zab$vá 

porá#kou a zpracováním ku!at, lehk$ch i t%#k$ch slepic, 

v$robou dr&be#ích uzenin a specialit. V sou"asné dob% 

v RACIOLE pracuje kolem 150 zam%stnanc&. Ro"ní tr#-

by spole"nosti z vlastních v$robk& a slu#eb se pohybují 

kolem 450 milion& korun.

Po"átky historie spole"nosti sahají do roku 1948.  

Po roce 1968 se RACIOLA stala sou"ástí Velkopavlo-

vick$ch dr&be#áren a závod se specializoval na v$robu 

'unek. .íká se, #e v RACIOLE byla vyrobena první 'unka 

v (eskoslovensku.

V roce 2004 do'lo k rekonstrukci porá#kové linky, kdy 

hodinová kapacita vzrostla z 2 500 kus& na 6 000 kus& 

dr&be#e. Ro"n% se zde zpracuje p!ibli#n% 7,5 milion& 

kus& dr&be#e, která pochází z "esk$ch a slovensk$ch 

chov&.

Dodávky #iv$ch ku!at jsou zaji'-ovány mate!skou spo-

le"ností LUKROM. Proces v$krmu ku!at je monitorován 

od jednodenního ku!ete, p!es p!ípravu krmn$ch sm%sí, 

a# po v$krm a kone"né zpracování.

Provoz porá#ky a porcovny s ozna"ením C2 8022 je 

dr#itelem mezinárodn% uznávaného certifikátu standar-

du jakosti IFS (International Foods Standard). 

V nabídce naleznete celou mra#enou i chlazenou dr& -

be#, ku!ecí díly a masné v$robky. Jedná se p!edev'ím 

o 'unky r&zn$ch jakostí, 'unkové ná!ezy, párky a dal'í 

speciality. RACIOLA distribuuje své v$robky do nejv$-

znamn%j'ích obchodních !et%zc&, velkoobchod& a malo-

obchodních sítí. Kompletní nabídku sortimentu naleznou 

zákazníci v podnikov$ch prodejnách, které sídlí v Uher-

ském Brod% a Veselí nad Moravou.

5,5
Ka&doro'n! spole'nost RACIOLA 
zpracuje 5,5 milion% kus% ku$at,  

která pochází pouze z 'esk"ch chov%.



RACIOLA Uhersk$ Brod, s.r.o., Pod Valy 221, 68 801 Uhersk$ Brod  
raciola@raciola.cz, +420 572 626 601, www.raciola.cz

3RUDçHQi
çLYi�GUśEHç

data za rok 2015–2019 
v milionech kilogram%

Vývoj
WUçHE

data za rok 2015–2019 
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2018

12,9

20172016

14,4

2015

13,013,9 13,9

2019

2019

436,3

2015 2016 2017 2018

446,2439,8487,1 445,4
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FC FASTAV
Zlín, a.s.

Majitel LUKROMu spol. s r.o. Zden%k (ervenka se stal  

v roce 2001 vlastníkem a na'e spole"nost pak gene-

rálním partnerem prvoligového fotbalového klubu FC 

FASTAV Zlín, a.s. (d!íve FC TESCOMA Zlín, a.s.)

Klub se m&#e chlubit dlouhou historií, v lo+ském roce 

oslavil 100 let od svého zalo#ení. V historii novodobé, 

zejména po roce 2002, kdy za"ala spolupráce s holdin-

gem LUKROM, se zlín'tí probojovali zp%t do nejvy''í ligy 

a v roce 2004 postoupili do 3. kola Intertoto Cup, 

co# p%ivedlo i hrá!e slavného &pan"lského klubu 

Atlético Madrid na stadion Letná, kter$ hlásil vypro-

dáno. )evci, jak je t$mu p!ezdíváno díky obuvnické his-

torii m%sta Zlín, p&sobení v 1. lize udr#eli a# do sezony 

2008/2009. Tento ro"ník klubu nevy'el a odstartoval 

6 let dlouhé setrvání v ni#'í sout%#i. Poté se v'ak klub  

v roce 2015 vrátil zp%t na v$sluní a od té doby ukazuje, 

#e se rozhodn% nechce vrátit zpátky.

Nejúsp%'n%j'í ro"ník ve stoleté historii byla pro FC FASTAV 

Zlín sezona 2016/2017. „A“ t$m vybojoval 'estou p!í"ku 

v nejvy''í "eské sout%#i, ePoji't%ní lize. Do této sezony 

vstoupil t$m s rozhodnutím probojovat se a# do evrop-

sk$ch sout%#í. Toto odhodlání nez&stalo bez pov'imnutí, 

neuv%!iteln$ v$sledek t$mu, kdy po 16 kolech odchá-

zeli pouze 3x jako pora#ení, vyslou#il Zlínu p!ezdívku  

„Zlincester“ podle anglického Leicesteru, kter$ 

se z podce'ovaného „outsidera“ vypracoval a# 

na vít"ze Premier League. S touto p%ezdívkou se 

fotbalisté Zlína objevovali nap%íklad na stránkách  

o2.sport.cz, expres.cz, sport.cz, isport.cz, blesk.cz 

nebo fotbal.idnes.cz cel$ podzim, a dokonce si jich 

v&iml i britsk$ deník Daily Mail Online.

Vít%z poháru 
MOL Cup 2016/17

Vít%z &esko-slovenského
Superpoháru 2017

Ú!astník základní skupiny
Evropské ligy 2017/18



 TOP klub

Zden!k Grygera  Juventus Turín

Ond$ej *el%stka  Trabzonspor

Jakub Jugas  Slavia Praha

Tomá( Hájek  Vitesse Arnhem

Roman Macek  Juventus Turín

Filip Novák  Fenerbahce Istanbul

1HM~VSėåQėMåt��
RGFKRYDQFL�NOXEX

Å'R�IRWEDOX� MVHP�YVWXSRYDO��QHERő� MVHP�PėO� WRXKX�Y\]NRXåHW� VL�
SRGQLNiQt�YH�VSRUWX��0i�UHNODPQt�KRGQRWX��/XNURP�]DĀDO�YVWX-
SRYDW�GR�SRYėGRPt�YHŉHMQRVWL��9H�IRWEDOH�MH�MHGQRGXååt�VH�SURSRMLW�
V�ÀUPDPL��MH�WR�IHQRPpQ��NWHUì�RWHYtUi�NDçGRX�GHEDWX�´

FC FASTAV Zlín, a.s., Tyr'ovo náb!e#í 4381, 760 01 Zlín
+420 577 210 506, www. fcfastavzlin.cz

Obrovská bojovnost a úsilí ligového mu#stva vyvrcholila 

ziskem presti#ní trofeje v národním poháru MOL Cup 

2016/17 a ziskem (esko-slovenského Superpoháru. 

Díky úsp%chu v národním poháru byl klub na evrop-

ské scén% za!azen p!ímo do základní skupiny v boji  

o evropské poháry, konkrétn% v Evropské lize. Klub  

cestoval po Evrop% a postavil se takov$m soupe!&m jako 

FC Lokomotiv Moskva, dánsk$ FC Koda+ a moldavsk$ 

)erif Tiraspol.

=GHQėN�ÿHUYHQND��PDMLWHO�NOXEX
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3śVREQRVW�
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PELH!IMOV

SVITAVY

MIST!ÍN

TREB"ÍN

HULÍN

ZLÍN

#ENOV U NOVÉHO JI"ÍNA

SLAVKOV

BRNO

OLOMOUC

DOLNÍ TO#ANOVICE

#ARATICE

TLUMA"OV

STARÉ M$STO

BRTNICE

LÍPA

UHERSK% BROD

centrála spole&nosti

VALA#SKÉ MEZI!Í"Í

STUPAVA

BOR#ICE

BZENEC

SUCHÁ LOZ

BÁNOV

CHROPYN$

HROTOVICE

VY#KOV

KROM$!Í'

DOLNÍ BOJANOVICE
PRAHA

BÁNOV

BOR)ICE U BUCHOLOVIC

BRTNICE

BZENEC

DOLNÍ BOJANOVICE

DOLNÍ TO)ANOVICE

HROTOVICE

HULÍN

CHROPYN+



SVATOBO,ICE – MIST,ÍN

SVITAVY

)ARATICE

(ENOV U NOVÉHO JI)ÍNA

T,EB*ÍN

UHERSK- BROD

VALA(SKÉ MEZI*Í)Í

VY)KOV

ZLÍN

KROM+*Í,

LÍPA

MIST,ÍN

PELH,IMOV

POLI*KA

SLAVKOV

STARÉ M+STO

STUPAVA

SUCHÁ LOZ

Podniky zem!d!lské
prvov"roby

Ostatní
podniky

LUKROM, spol. s r.o.
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LUKROM, spol. s r.o. 
Lípa 81, PS( 763 11

+420 577 157 101
info@lukrom.cz

www.lukrom.cz


