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Prosím o  představení firmy přede-
vším co se týče předmětu činnosti, 
rozsahu zakázek, počtu zaměst-
nanců apod.
V  oblasti zakládání a  údržby zeleně 
podnikám již od roku 1996. Sídlíme 
v Brně, proto i naše činnost se soustředí 
především do této oblasti. V  poslední 
době se zaměřujeme především na 
poskytování služeb ve veřejné zeleni, 
proto jsou našimi zákazníky úřady 
městských částí Brna, např. Bystrc, Ža-
bovřesky, Řečkovice, Starý a  Nový Lís-
kovec, Žebětín, a další. Dále pak brněn-
ské komunikace, Česká republika 
prostřednictvím ÚZSVM, Armáda ČR, 
Česká televize, některé stavební firmy 
a další. Vzhledem ke zvyšujícím se po-
žadavkům zákazníků jsme postupem 
času dospěli od výhradně zahradnic-
kých prací ke komplexní péči o  veřej-
nou zeleň, parkovou vybavenost, ko-
munální služby a  další technické 
a  řemeslnické služby. podle přání zá-
kazníka tak umíme pečovat o travnaté 
plochy, či dřeviny, provést rizikové ká-
cení a  frézování pařezů, postarat se 
o  letní a  zimní údržbu komunikací 
a  chodníků, nebo také opravit lavičky, 
postavit nový chodník a starat se o pro-
voz fontán a  vodotrysků. V  současné 

době zaměstnáváme zhruba deset stá-
lých zaměstnanců a další sezónní pra-
covníky.

Jaké je strojové vybavení vaší firmy?
Na veškeré tyto úkoly máme odpoví-
dající moderní vybavení. Jsou to pře-
devším nákladní vozidla AVIA a Multi-
car, malotraktory a traktory Wisconsin 
a  Kubota, zametací stroje Bucher 
Schoerling CC2000, zemní stroje Bob-
cat a Kubota, malá technika, jako jsou 
křovinořezy, pily, foukače a  další 
– především značky STIHL, a  hlavně 
sekací stroje na trávu. Zde jsme do-
spěli postupem let od malých seka-
cích traktůrků přes různé sekačky 
a mulčovače zavěšené na malotrakto-
rech až po dnes používané jednoúče-
lové sekací stroje SCAG. 

Proč jste se rozhodli stroj zakoupit 
a k čemu ho převážně používáte?
Tyto stroje svojí robustností, obrat-
ností, sekacím výkonem a komfortem 
obsluhy převyšují dříve používané se-
kačky rozdílem tříd. První jsme po 
dlouhém váhání a mapování trhu po-
řídili v  roce 2006. Po důkladném vy-
zkoušení a prověření posléze následo-
val další. Využíváme je jak k  sečení 

kvalitních trávníků, tak na přerostlou 
trávu, a poradí si i s ruderálním poros-
tem. Žádný z  doposud používaných 
strojů na sečení trávy nebyl tak vše-
stranně použitelný a  výkonný. Při 
vhodném terénu není problém, aby 
pracovník posekal za směnu asi 4 ha 
travnatých ploch. Rovněž svahová do-
stupnost je vynikající. 

Jak jste se strojem spokojený, co se 
týče srovnání kvality, ceny, výkonu 
a servisu?
S  těmito stroji jsme velmi spokojeni. 
Jsou robustní, obratné, výkonné s  do-
stupným servisem. Pravdou je, že si za 

své výjimečné vlastnosti nechávají za-
platit vyšší pořizovací cenou, a  cenou 
spotřebních a  náhradních dílů. I  když 
vzhledem k robustnosti a propracova-
nosti stroje nejsou náhradní díly zas tak 
často potřeba. A chápu, že za kvalitu se 
platí a nadprůměrný výkon stroje zase 
vynahradí tyto zvýšené náklady.

Pokud byste pořizovali stroj na 
stejné práce, byl by to opět SCAG?
Protože pravidelně obměňujeme stro-
jový park, mám dnes již objednaný 
další stroj této značky.

(red)

Péče o zeleň od A do Z
V péči o zeleň se neobejdeme bez kvalitních strojů. Jaké 
s nimi má praktické zkušenosti, jsme se zeptali Karla 
Zemana, který v moravské metropoli již řadu let 
poskytuje komplexní zahradnické služby a stará se 
o údržbu velkých zelených ploch.

Na strojích SCAG si Karel Zeman nejvíce cení robustnost, obratnost 
a výkonnost spojenou s dostupným servisem

Se strojem SCAG není problém posekat za směnu 4 ha zelených ploch

Karel Zeman poskytuje ve veřejné zeleni komplexní služby
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