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NA STATKU JUNEK FANDÍ BYLINKÁM
V obci Křičeň, ležící nedaleko Lázní Bohdaneč, hospodaří Mgr. Iva Junková společně se svým přítelem. Veškeré 
činnosti na Statku Junek jsou podřízeny jedinému cíli, pěstování léčivých bylin. Pro zkvalitnění setí, výsadby 
a následného plečkování v loňském roce doplnili traktor Massey Ferguson navigačním displejem Trimble GFX-
750 s kontrolerem NAV-900 a systémem Trimble Autopilot Motor Drive s elektrickým krokovým motorkem 
montovaným na hřídel řízení.

Statek Junek, k němuž v současné době patří 30 ha půdy, koupil 

před dvaceti lety bývalý manžel Ivy Junkové. Byl to zemědělec 

pracující dlouhá léta v zemědělském družstvu jako agronom. Jeho 

láska k léčivým bylinám se vyvinula postupně. Vše začalo tím, že si 

jednou přinesl domů z hnojiště několik vyhozených sazenic bylinek 

a zkusil je vysadit do skleníku. Některé se ujaly a tak v této činnosti 

pokračoval. Nejdříve to byl koníček a  zábava, později se rozhodl 

věnovat se pěstování bylinek profesionálně. Koupil tehdy starý sta-

tek, pronajal si první hektary půdy a dal se na dráhu pěstitele léči-

vých bylin. Čerpat informace nebylo většinou kde, a tak na všechny 

vhodné postupy musel postupně přijít sám. Nová činnost vyžado-

vala nejen tradiční, ale i specifickou techniku, a tak bylo třeba hle-

dat, kupovat často použité a někdy i historické stroje a upravovat je 

pro své potřeby. 

Když před několika lety náhle zemřel, stála jeho manželka, do té 

doby ředitelka mateřské školy, před rozhodnutím, zda statek prodat 

nebo v činnosti manžela pokračovat. Rozhodla se pro druhou mož-

nost. A neměla to jednoduché. Bez zemědělského vzdělání a třeba 

i bez řidičského oprávnění na traktor. Ale nevzdala to. Prvním úko-

lem bylo tehdy vysázet předpěstovanou sadbu. S dvěma brigádníky 

tedy vysázela 250 000 již připravených sazenic. Ručně! Následně 

absolvovala řidičský kurz na traktor a učila se vše, co je pro pěsto-

vání léčivých bylin třeba. Dnes je Iva Junková již zkušená pěstitel-

ka, která našla oporu ve svém příteli Ing. Jiřím Petrovi, který je také 

zemědělcem. Jeho rodinná Farma Paseky leží v podhůří Orlických 

hor, nedaleko Dobrušky. 

BEZ CHEMIE
Oproti běžné rostlinné výrobě s tradičními plodinami přináší pěs-

tování bylin řadu úskalí. K tomu je třeba přičíst fakt, že se na statku 

již nepoužívá chemická ochrana rostlin a pěstitelé se připravují na 

přechod k ekologickému režimu hospodaření. „S chemickou ochra-

nou jsme skončili,“ potvrzuje Jiří Petr a  pokračuje: „Pěstujeme 

trvalky, a  tak velkým problémem jsou plevele. Musí se podchytit 

včas a likvidovat mechanicky pletím.“ Pro pletí v meziřadí na statku 

využívají různé plečky, historické radličkové i novější aktivní nožo-

vé, v  řádku se plevele likvidují ručně. Pěstování léčivých bylin je 

spojeno s velkým podílem ruční práce. Na statku spoléhají již dlou-

há léta na brigádníky z  Ukrajiny. Nejdříve muže, po napadení 

Ukrajiny ruskou armádou jejich místa obsadily ženy. 

ŠIROKÝ SORTIMENT
Největší výměra, téměř 10 ha, je vyhrazena pro heřmánek, na 12 až 

13 ha jsou vysety a  vysázeny další bylinky a  zelenina. Výčet je 

poměrně dlouhý, zahrnuje oregano, mátu, meduňku, zlatobýl, řeb-

říček, jitrocel, jestřabinu, sléz maurský, šalvěj, yzop, tymián, řepík, 

kopr a petržel na nať. Každé bylince je vyhrazena plocha přibližně 

0,5 až 1 ha. Heřmánek na statku pěstují na květ, ostatní byliny 

na nať. 

Babička Ivana Adamová (vlevo) s dcerou Ivou Junkovou, vnukem Pavlem, 

Jiřím Petrem a nepostradatelnými pomocnicemi z Ukrajiny Předpěstovaná sadba
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SETÍ A SÁZENÍ
Zakládání porostů má svá specifika. Některé byliny se sejí, jiné 

předpěstovávají a poté sázejí. Například u meduňky je to 100 000 

sazenic na hektar. „Pěstovat byliny není jednoduché,“ přiznává Jiří 

Petr a  pokračuje: „Pro příklad, jeden gram osiva máty obsahuje 

10 000 semen. Taková semena nelze normálně sít. Tak jsme se roz-

hodli, že mátu předpěstujeme. Po několika neúspěšných pokusech 

jsme vymysleli systém, kterým se nám daří vysévat ji po několika 

semenech a předpěstovat. Podobně jsme na tom i s meduňkou, u té 

také hledáme způsob, jak ji předpěstovávat do potřebné velikosti 

pro sázeč.“

Sezóna na Statku Junek začíná v únoru až březnu. Bylinky na sáze-

ní se předpěstovávají ve fóliovníku v několika turnusech. Sejí se do 

sadbovačů a  pak se pikýrují. Následně se vysazují. Od loňského 

roku mají na statku nový čtyřřádkový sázeč, letos poprvé nasazený, 

původně určený pro sázení zeleniny, který podstatně zvýšil produk-

tivitu práce. Byliny určené k  výsevu se sejí speciálním přesným 

secím strojem Nibex. 

SKLIZEŇ
Stejně netradiční je i  sklizeň 

bylin. Pro tu nelze využít kla-

sickou techniku, ale je třeba 

nasadit speciální stroje. A  ty 

mají již svá léta. Česač heř-

mánku z  Agropodniku 

Gottwaldov byl vyroben v roce 

1985 a italský  samojízdný sbě-

rací vůz na byliny De Pietri 

oslavil dokonce šedesátiny. 

Stále však odvádí potřebnou 

práci. V přední části je osazen, 

na rozdíl od tradičního sběra-

cího vozu, protiběžnými žací-

mi lištami, které porost pose-

čou. Široký prstový dopravník 

hmotu následně posouvá do 

ložného prostoru. Některé 

byliny se sklízí před květem, 

jiné na začátku květu. 

Po sklizni se byliny převážejí na 

statek do boxové sušárny, kde 

se suší předehřátým vzduchem. Po usušení se balí do žoků o hmot-

nosti 10 kg. 

Kdo někdy sušil bylinky, dobře ví, k  jak velkému úbytku na váze 

během sušení dochází. O to víc nás překvapila informace, že před 

dvěma lety statek vyprodukoval 25 t suché hmoty! A letos je výmě-

ra ještě o třetinu větší. 

Největším odběratelem je firma LEROS s. r. o., dalšími jsou napří-

klad BYLINY Mikeš s. r. o. nebo ExtraVit s. r. o. Bylinky jsou určeny 

pro farmaceutický průmysl nebo jako surovina pro výrobu čajů.

NEPOSTRADATELNÁ TECHNIKA
Na Statku Junek se prolíná historická technika s tou nejmodernější. 

Zatímco sklizňové stroje jsou opravdu pamětníci a nosič nářadí RS 

09, využívaný pro plečkování, je na tom podobně, technika na 

výsadbu patří k nejmodernější. Patří k ní nejen nový čtyřřádkový 

sázeč SFOGGIA F12, ale také přesná navigace Trimble. 

Navigační displej Trimble GFX-750

Systém Trimble Autopilot Motor Drive 

s elektrickým krokovým motorkem 

montovaným na hřídel řízení

První zkoušky sázení s novým systémem navigace a novým sázečem…
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Velkým problémem při pěstování bylin na statku je fakt, že jsou to 

trvalky, a je tedy třeba několik let udržovat jejich porost bez plevelů 

(navíc při absenci chemie). Proto se v Křičeni rozhodli vytvořit nový 

ucelený systém sázení a setí i následného plečkování. 

Základem se stal traktor Massey Ferguson 5609 s výkonem 90 k, 

který již na statku několik let pracuje. Bylo třeba jej však vybavit 

navigací pracující s  přesným RTK signálem. Z  výběrového řízení 

vzešla vítězně technika značky Trimble od společnosti Leading 

Farmers CZ, a. s. Traktor vybavený v loňském roce novou navigací 

je letos prvním rokem v  provozu, stejně jako nový čtyřřádkový 

sázeč SFOGIA F12, který dodala firma David Šich – zemědělské 

stroje. Přesný korekční signál RTK si navigace bere z nedaleké sta-

nice provozované sdružením zemědělců.

PŘESNÁ NAVIGACE S AUTOPILOTEM
Společnost Leading Farmers CZ, a. s., vybavila traktor n avigačním 

displejem Trimble GFX-750 s kontrolerem NAV-900, který je inte-

grován v anténě, a tak nezabírá žádné místo v kabině traktoru. Dále 

je traktor osazen systémem Trimble Autopilot Motor Drive s elek-

trickým krokovým motorkem montovaným na hřídel řízení pomocí 

příslušného platform kitu pro konkrétní typ traktoru. Výhodou je 

kromě příznivé ceny také snadná instalace a servis. Přitom navigační 

parametry jsou srovnatelné s autopiloty montovanými do hydrauli-

ky řízení. Další výhodou je přenositelnost autopilotu na jiný, pro 

tuto možnost vybavený traktor. Jeden autopilot s navigačním dis-

plejem by tak mohl na statku v budoucnu sloužit pro více traktorů.

Systém Trimble Autopilot Motor Drive je základem pro precizní 

zemědělství a poskytuje uživateli do budoucna velký potenciál. Lze 

jej využít pro všechny polní práce včetně přesného setí, sázení, hno-

jení nebo pro přípravu půdy. Displej GFX-750 může automaticky 

ovládat jednotlivé sekce připojeného nářadí a  zajistit variabilní 

aplikaci hnojiv nebo může řídit variabilní výsevek podle map.

Displej Trimble GFX-750 lze také upgradovat na ISOBUS komuni-

kaci a  využívat jej zároveň i  pro ovládání přípojných pracovních 

strojů, pokud už jsou od výrobce pro tuto komunikaci připraveny. 

Farmář tak může ušetřit další ovládací displej. Do navigačního dis-

pleje GFX-750 lze rovněž implementovat předem připravené pojez-

dové linie a aplikační mapy a lze tak plánovat pojezdy po pozemcích 

a aplikace, včetně variabilních.

Nová souprava traktoru Massey Ferguson a navigace Trimble pra-

cuje s přesností +/– 2 až 3 cm. K orekční RTK signál je generovaný 

základnovou RTK stanicí.

PŘIPRAVENI NA SEZÓNU
Úkolem nové techniky je kromě vyšší produktivity práce především 

zajistit rovné řádky, které bude snadné plečkovat. Praktické uvádě-

ní do provozu ukázalo, že je třeba celý systém ještě doladit, protože 

při sázení rychlostí 0,3 km/h měla navigace problém udržovat přes-

ný směr (setí probíhá rychlostí 2 až 4 km/h). Dodavatel navigace 

tedy následně systém ještě seřizoval. V  praktickém provozu, kdy 

jezdí traktor se sázečem rychlostí 0,4 až 0,5 km/h, pracuje navigace 

přesně a  dvoučlenná posádka č tyřřádkového sázeče zvládá jeho 

obsluhu. „Přesné zasetí nebo sázení je pro nás důležité i  kvůli 

následnému nasazení plečky. Byliny vzcházejí velmi pomalu, a tak 

je plevel často předroste. Je tedy třeba plečkovat tak říkajíc na 

slepo,“ vysvětluje Jiří Petr. 

Pořizovat si GPS navigaci s  příjmem korekčního RTK signálu pro 

výměru 30 ha by se mohlo zdát luxusem, ale na statku v  Křičeni 

vědí, že bez ní by byla práce nadále velmi náročná a do budoucna 

neúnosná.  

Jiří Hruška
Foto autor a archiv… a výsledek práce

Heřmánek v Křičeni pěstují na 10 ha


