
Společnost Great Plains je jednou z největších rodinných firem na území Spojených států 
amerických, vyrábějící zemědělské stroje. Založena byla před necelými čtyřiceti lety Royem 
Applequistem, jenž je jejím stoprocentním vlastníkem dodnes. Srdcem sortimentu jsou secí stroje, 
které vyrábí společnost již od úplného začátku. Dalšími členy portfolia jsou stroje na zpracování 
půdy, mulčovače a zahradní technika.

Před pěti lety se součástí koncer-
nu Great Plains stala i anglická fir-
ma Simba. Od roku 2010 tak Great 
Plains vyrábí své produkty na dvou 
kontinentech na ploše 140 000 m2 
a zaměstnává 1650 pracovníků. 
U příležitosti mezinárodního setká-
ní prodejců jsme se položili majiteli 
společnosti Roy Applequistovi ně-
kolik otázek. 

Proč jste se vlastně pustil do vý-
roby zemědělských strojů? Máte 
k zemědělství blízko?
Předně musím říct, že Kansas, Vel-
ké pláně, můj rodný kraj i místo, 
kde společnost Great Plains vznikla 
a dodnes sídlí, je zemědělskou ob-
lastí. Je tu velmi úrodná půda, a tak 
zemědělství bylo odpradávna to, 
co lákalo osadníky usadit se právě 
v Kansasu. 
Můj otec sice nebyl farmář, ale zalo-
žil továrnu na výrobu zemědělských 

nástrojů a strojů. Já jsem vlastně 
v téhle továrně vyrostl a celý život 
jsem mohl sledovat, jak takový byz-
nys funguje. Když jsem pak založil 
vlastní firmu, už jsem o tomto od-
větví něco věděl.

Proč jste začal vyrábět právě 
secí stroje?
Nejdřív jsme nevyráběli kompletní 
stroje, ale pouze komponenty pro 
větší výrobce. Jenže pak jsem si 
uvědomil, že abychom se mohli do-
stat ke koncovým uživatelům, tedy 
přímo k farmářům, musíme jim na-
bídnout celý stroj. Cítil jsem, že fir-
ma má potenciál pustit se do výro-
by komplikovanějších strojů, mezi 
kterými nebyla zas tak velká kon-
kurence. Volba padla na secí stroje. 
Vytipovali jsme si proto zhruba sto 
farmářů v okolí a zeptali jsme se na 
jejich požadavky na secí stroj a po-
stavili stroj přímo pro ně.

 

V roce 2010 došlo k akvizici an-
glické firmy Simba, která vyví-
jela a vyráběla stroje určené na 
evropský trh. Tímto spojením se 
vlastně Great Plains dostala blíže 
na evropské trhy. Jaký mají po-
dle vás potenciál evropské trhy? 
Jak tuto spolupráci po čtyřech le-
tech vnímáte a jak vidíte její bu-
doucnost?
V Evropě je spousta nových techno-
logií, které jsou stále modernější. 
Základní myšlenky a principy jsou 
však všude stejné. Jsem rád, že Sim-
ba se stala součástí Great Plains, 
protože si myslím, že dokáže země-
dělcům přinášet nejen stroje urče-
né konkrétně na evropský trh, ale 
přichází i s novými technologiemi. 
V budoucnu bych byl samozřejmě 
rád, aby stroje Great Plains jezdili 
po více evropských státech a aby 
s nimi farmáři byli spokojení. 
 
Napadá mě ještě jedna otázka 
vzhledem k rozvoji v Evropě. 

Neplánujete koupi nějaké spo-
lečnosti?
My bychom samozřejmě chtěli v Ev-
ropě růst a mít zde silné trhy, ale 
nejsem si jistý, že půjdeme cestou 
kupování zavedených firem.

V České republice je v provozu 
v současné době asi 600 strojů 
značky Great Plains (a původní 
Simba). Co byste chtěl vzkázat 
jejich uživatelům?
Předně bych chtěl říct, že Česká re-
publika je jedním z našich pionýr-
ských trhů v Evropě a vážím si mož-
nosti, že právě zde můžeme ukázat, 
jak dobře naše stroje umí pracovat. 
Poděkování patří samozřejmě i firmě 
Agri CS, která nás v ČR zastupuje.
Věřím, že čeští farmáři jsou s našimi 
stroji spokojení a přeji jim mnoho 
úspěchů v jejich práci. 

Děkuji za rozhovor.

Martina Paulová
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Povídání se zakladatelem 
společnosti Great Plains

U příležitosti mezinárodního setkání prodejců jsme se zeptali 
majitele společnosti Great Plains Roye Applequista na několik otázek

Roy Applequist s produktovým manažerem společnosti Agri CS 
Václavem Madlem, která stroje Great Plains zastupuje v ČR
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