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Během tří dnů jsme měli možnost 
seznámit se důkladně s celou firmou 
a k dispozici nám byl i její milý majitel 
a zakladatel Roy Applequist. Navštívi-
li jsme dvě továrny, kde stroje vznika-
jí, a na poli si pak představili poslední 
novinky.

Od píky po lídra trhu
Společnost Great Plains založil v roce 
1976 Roy Applequist. Jeho rodina 
přišla na Velké pláně do Kansasu 
v sedm desátých letech devatenácté-
ho stolení a jejich hlavní obživou bylo 
samozřejmě farmaření. Roy se narodil 
v Salině a poté, co vystudoval univer-
zitu v Chicagu, stal se manažerem 
v otcově slévárně Roberts Industries. 
V roce 1972 se oženil a o čtyři roky 
později se začaly psát dějiny jedné 
z největších rodinných firem Severní 
Ameriky. Roy Applequist začal s pro-
dukcí secích strojů, které prodával 
v malém obchodě v Salině. Sortiment 

se však brzy rozšířil a produkce se po-
stupně rozrostla do největší továrny 
celé společnosti. Dnes výrobní areál 
v Salině zaujímá více než 52 000 m2. 
V roce 1979 byla založena další továr-
na v Kansasu Assaria, která se stala 
vývojářským centrem společnosti a je 
jím dodnes. Velký zlom přišel v roce 
1986 a to otevřením nové továrny 
v Abilene a uvedením zcela nové di-
vize Land Pride. Značka zastřešující 
stroje pro údržbu krajiny a závěsné 
stroje pro traktory do 120 koní se 
brzy stala lídrem severoamerického 
trhu a dnes je distribuována sítí více 
než dvou tisíc nezávislých prodejců 
a stroje s logem Land Pride můžete 
zahlédnout kdekoliv na světě. 

rá má za úkol vyrobené produkty pro-
dat, a to nejen na území Spojených 
států, ale celosvětově. Předposled-
ní divizí společnosti je Great Plains 
Trucking, která provozuje flotilu 75 
kamionů a řeší logistické záležitosti 
společnosti Great Plains, takže záso-
buje jednotlivé továrny materiálem, 
a naopak po USA a Kanadě rozváží 
vyrobené stroje. Produkty mířící do 
Evropy přiblíží alespoň k oceánu, kde 
jsou naloženy v kontejnerech na loď. 
Nesmíme zapomenout ani na nejdů-
ležitější část společnosti, divizi financí 
Great Plains Acceptance Corporation.    

KansasKansas
Co se děje na Velkých Co se děje na Velkých 
pláních za velkou loužípláních za velkou louží
Společnost Great Plains, v jejímž názvu se příznačně odráží popis oblasti, 
kde stroje Great Plains vznikají, pořádala během letošního července 
mezinárodní setkání svých prodejců a také novinářů. V České republice 
stroje Great Plains nejsou neznámé, a to díky jejich výhradnímu 
zastoupení firmou Agri CS a. s., a tak jsme na setkání vyrazili i my.

V novodobějších dějinách je mezní-
kem firmy rok 2004, kdy započala 
spolupráce s anglickou společností 
Simba. Zajímavý je fakt, že i společ-
nost Simba byla založena v roce 1976. 
Založil ji Kieth Burton ve Velké Britáii 
a její stroje byly přeci jen více orien-
továny na evropský trh. Spolupráce 
vyvrcholila v roce 2010 akvizicí, kdy se 
firma Simba stala kompletně součástí 
společnosti Great Plains.      
V současnosti společnost Great Plains 
živí celkem 1600 zaměstnanců a to 
nejen v osmi regionech Kansasu, ale 
také v Anglii. Dohromady má pět di-
vizí: Great Plains Ag je divize vyrábě-
jící techniku pro přípravu půdy před 
setím, aplikační techniku a secí stroje. 
Dále je tu divize Land Pride, kterou 
rovněž v České republice známe. Jde 
o stroje pro komunální a zahradní 
využití jako jsou rotavátory, sekačky 
na trávu, mulčovače či vybavení pro 
úklid. Další skupinou společnosti je 
firma Great Plains International, kte-

Doménou společnosti Great Plains je technika pro zpracování půdy a secí stroje
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Myšlenka je hybnou silou
Možná se ptáte, jak je možné, že 
prakticky z ničeho vznikne tak velká 
společnost, jako je Great Plains. Roy 
Applequist ale nezačínal bez ničeho. 
Naopak. Jeho stavebním kamenem 
i hybnou silou byla vždy skvělá myš-
lenka a později i celá technologie hos-
podaření s půdou. V sedmdesátých le-
tech byl onou velkou inovací třídílný 
secí stroj, který bylo možné plně složit 
do transportní polohy. V osmdesátých 
letech se společnost zabývala vývojem 
secích strojů do nezpracované nebo 
jen minimálně zpracované půdy. Do 
té doby byla hlavní pracovní operací 
při přípravě půdy orba. Great Plains 
se tak stal lídrem v oblasti propaga-
ce půdoochranných bezorebných 
technologií. Další velkou myšlenkou 
tentokrát z devadesátých let je tech-

nologie Twin Row, neboli setí široko-
řádkových plodin, zejména kukuřice 
do dvouřádků. Vznikly tak secí stroje 
s uzpůsobenými secími jednotkami 
právě k účelu setí do dvouřádku. Tato 
technologie se využívá i u nás a přiná-
ší zajímavé výsledky. Díky dvojřádkům 
se zvýší počet jedinců na hektar a to 
při zajištění většího prostoru pro růst 
rostlin, přijímání živin a vláhy. Kromě 
vyššího výnosu je výhodou i snížení 
vlivu eroze, přičemž pro sklizeň napří-
klad kukuřice na zrno je možné využít 
standardní adaptéry s řádkem 75 cm. 
Ve spolupráci se společností Simba 
přišla firma Great Plains s další klí-
čovou půdoochrannou technologií, 
a to vertikálním zpracováním půdy. 
Hospodaření touto technologií při-
náší ozdravení půdní struktury, což 
je důležitý faktor ovlivňující úrodnost 
půdy. Navíc nutí farmáře nahlédnout 
i pod povrch pole a zamyslet se, jaký 
postup přesně jejich pole potřebuje. 
Vertikálního zpracování půdy je do-
saženo pomocí synergického využití 
různých pracovních těles včetně pozi-
tivní konsolidace.
Osvědčenou technologii zakládání po-
rostů řepky označuje společnost Great 
Plains jako OSR (Oil Seed Rape) a s ohle-
dem na změnu klimatu a potřebu sít 
řepku v termínu přináší hlavně úsporu 
času. Také zónová příprava půdy je pro-
pagovanou technologií. Jde o precizní 
předseťové zpracování půdy v zónách 
širokých 3–5 cm. V kombinaci se setím je 
pak zajímavá technologie ukládání hno-
jiva do meziřádku.

Továrna Salina
Výrobní podniky společnosti Great 
Plains se všechny nacházejí na území 
Kansasu nebo Velké Británie a celkem 
zaujímají neuvěřitelných 140 000 m2. 
Sídlo společnosti a také největší továr-
na v USA jsou situovány do srdce Kan-
sasu do města Salina a právě tyto pro-

story jsme měli možnost navštívit. Areál 
je to opravdu obrovský a plný nejmo-
dernějšího vybavení pro výrobu země-
dělských strojů. A protože doba jde stá-
le dopředu, musí se inovovat i továrna. 
Jen pro představu, pod střechou budov 
najdeme dvě práškové lakovny a dvě 
lakovny používající barvy v kapalném 
stavu, deset svařovacích robotů, čtyři 
laserové a dva plazmové CNC stroje. 
Výrobní proces je rozdělen do několika 
hal. V té největší probíhá celá výroba, 
příprava komponentů na CNC strojích, 
svařování a robotické svařování, je tu si-
tuována i prášková lakovna, montážní 
linky a oddělení náhradních dílů. Distri-
buce náhradních dílů je jedním z vele-
důležitých faktorů úspěšné společnosti 
a Great Plains se může pochlubit, že 
97 % poptávek po náhradních dílech 
dokáže uspokojit v ten samý den.
V další hale se opět svařuje, lakuje teku-
tými barvami a montují se zde jednot-
livé komponenty. V třetím komplexu 
budov pracují lasery a předpřipravují se 
zde díly pro secí stroje. Poslední hala je 
využita hlavně pro přípravu produktů 
k distribuci. Stroje, které se vydáva-
jí do Evropy, jsou zde poskládány do 
kontejnerů. V této hale se ale i někte-
ré stroje montují a rovněž je zde jedna 
lakovací linka. 

Land Pride 
a další továrny
Kromě rozsáhlého výrobního areálu 
v Salině jsme navštívili i výrobní pod-
nik v Abilene, který je rodištěm strojů 
značky Land Pride. Areál se rozkládá 
na ploše 17 700 m2 a výroba probíhá 
podle klasického scénáře: opracování 
materiálu, výroba komponentů, sva-
řování, práškové lakování, montáž 
a následná distribuce. Továrna je opět 
vybavena moderním zázemím. Pracují 
zde tři velké laserové systémy, sedm 
svařovacích robotů a několik velkých 
lisů s kapacitou až 600 tun. V Abilene 

se vyrábí sekačky s nulovým polomě-
rem otáčení, ale i různé jiné, půdní 
frézy, sněžné frézy a další stroje pro 
komunální, zahradní a lesní využití.
Bohužel, více výrobních podniků spo-
lečnosti Great Plains jsme navštívit ne-
stačili. I tak jsme si mohli udělat obrá-
zek o tom, o jak obrovskou firmu se 
jedná. Její další výrobní podniky jsou 
ve městě Ellsworth a Tipton, kde vzni-
kají stroje Great Plains, dále Assaria, 
kde je lokalizován vývoj a výzkum, 
a konečně Lucas a Kipp, odkud sjíždě-
jí další stroje se značkou Land Pride. 
A samozřejmě nesmíme zapomenout 
na starý kontinent Lincolnshire, který 
je domovem strojů Great Plains pře-
vážně určených pro evropský trh.    

Text Martina Paulová

foto archiv firmy

Kromě výroby si sama společnost zajišťuje i distribuci. K tomu účelu 
vlastní flotilu 75 kamionů

Největší továrna v USA leží v Kansasu ve městě Salina. Uvnitř je 
nejmodernější vybavení pro výrobu strojů. Například automatické 
CNC stroje

Měli jsme možnost osobně 
se setkat i se zakladatelem 
společnosti Great Plains Royem 
Apllequistem (uprostřed). Po jeho 
levici produktový manažer strojů 
Great Plains společnosti Agri CS, 
a. s. Ing. Václav Madl. Po pravici 
autorka Martina Paulová

Great Plains zdaleka nejsou jen 
stroje. Společnost propaguje 
velmi zajímavé technologie 
jakými je například setí 
širokořádkových plodin do 
dvojřádků


