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Firma se začala postupně specializovat 
na výrobu náhradních dílů na zeměděl-
ské stroje vyráběné ve společnosti Ostroj 
Opava, později i na stroje jiných značek. 
Pro podporu prodeje dílů v Čechách spo-
lečnost založila provozovnu ve Vilémo-
vě nedaleko Havlíčkova Brodu, která slou-
žila jako sklad pro danou oblast. V roce 
2001 společnost odkoupila od již zmíněné 
firmy ostroj Opava divizi zemědělských 
strojů a započala tak nová éra výroby ze-
mědělských strojů na Opavsku, nově již 
pod značkou OPaLL-AGRI.

Zemědělské stroje 
do celého světa

Po započetí vlastní výroby strojů stá-
la společnost OPaLL-AGRI na dvou pilí-
řích, výrobě strojů a opotřebitelných dílů, 
to zajišťovalo dobrou obchodní stabili-
tu a umožňovalo další progresivní růst. 
V roce 2005 se administrativní část fir-
my přemístila do zrekonstruovaného are-
álu v Herticích, čímž vznikly nové kan-
celářské prostory, ale také prodejní sklad 
a logistické centrum. Společnost postup-
ně nabírala zaměstnance a rozšiřova-
la svou obchodní síť, stejně tak i portfolio 
dodávaných výrobků. Období největší-
ho růstu firmy započalo v roce 2011, kdy 
společnost představila své produkty na 
nejprestižnější světové výstavě zeměděl-
ské techniky v Hannoveru, což se setka-
lo s kladným ohlasem zejména z rusko-
jazyčných zemí. Podařilo se tak navázat 
strategická partnerství, která fungují do-
dnes. Poptávka po strojích a dílech sílila, 
proto bylo v roce 2014 rozhodnuto o vý-
stavbě nové výrobní haly o výměře téměř 
půl hektaru. Ta vyrostla na místě bývalé-
ho kravínu a vepřínu. Byl tak využit stáva-
jící brownfield. Hala byla slavnostně ote-
vřena tehdejším ministrem zemědělství 
Ing. Jurečkou, a to dne 10.9.2015. Otevře-
ní se zúčastnili také přední představite-
lé agrárního sektoru a více než tisícovka 
dalších návštěvníků, pro které byla při-
pravena prohlídka haly i další doprovod-
ný program. Novou výstavbou se společ-
nost posunula opět o příčku výše. Mimo 
výrobních pracovišť vznikly také pro-

Moderní zemědělské stroje 
nesou značku OPaLL-AGRI
Historie společnosti OPaLL-aGrI se začala psát v roce 1995, kdy byla společnost založena. Firma našla své zázemí nedaleko obce 

Dolní Životice na Opavsku v zemědělském areálu, kterému místní neřeknou dodnes jinak než amerika. nevyužitá hala, sloužící 
dříve k výrobě krmiv pro dobytek, se tak proměnila na svařovnu a postupně zde přibývaly i další potřebné provozy.

které lze vyrobit v několika stovkách 
různých variant. 

Společnost se tak snaží vyjít vstříc zá-
kazníkům, kteří zpracovávají různé typy 
půd v různých klimatických podmínkách 
a je proto potřeba sestavit stroj dle jejich 
lokálních požadavků. Partnerství se země-
dělci funguje také obráceně, a to formou 
sdílení informací o inovativních požadav-
cích a řešeních. Společnost obsazuje nej-
prestižnější světové výstavy a pro své kli-
enty pořádá řadu akcí a setkání, na nichž 
dostanou pracovníci společnosti informa-
ce o svých strojích tzv. z první ruky a mo-
hou tak flexibilně reagovat na požadavky 
trhu. Vstřícnost k zákazníkům se projevu-
je ve vzájemné důvěře a je jedním ze zá-
kladních kamenů úspěšné obchodní poli-
tiky společnosti OPaLL-AGRI, s.r.o.

Na úspěchu společnosti se však nepodí-
lí pouze obchodní oddělení, ale každý je-
den zaměstnanec. Proto ani na ně společ-

nost nezapomíná. Mimo odpovídajícího 
platového ohodnocení mají zaměstnan-
ci k dispozici množství dalších osobních 
benefitů, které mohou využít v pracov-
ním i osobním životě. Samozřejmostí jsou 
příjemné pracovní podmínky, kde se ma-
ximálně dbá na komfort a čisté pracovní 
prostředí. Kompletní sociální zázemí pak 
poskytuje prostor pro odpočinek v době 
osobního volna. Pro kolektiv více než 
150 zaměstnanců společnost každoročně 
připravuje řadu akcí, na kterých se mo-
hou pobavit, seznámit se s novými kolegy 
a neformálně pohovořit o radostech i sta-
rostech běžného života. Společnost se také 
snaží chovat zodpovědně ke svému oko-
lí, proto každoročně podporuje spolky, 
sdružení a rozličné aktivity ve svém okolí.

OPaLL-AGRI je společnost, která spo-
lečně se svými zaměstnanci pomáhá vy-
tvářet budoucnost nejen zemědělství, ale 
také regionu, v němž se nachází.

Nová moderní výrobní hala o výměře téměř půl hektaru. 
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story pro zaměstnance a THP pracovní-
ky, firma tak nabrala nové zaměstnance 
a s jejich pomocí navýšila kapacitu výro-
by téměř o polovinu. Ruku v ruce s výše 
uvedeným se zefektivnily výrobní procesy 
a zrychlily se dodací termíny.

OPaLL-AGRI, s.r.o. v roce 2018
Dnes je OPaLL-AGRI, s.r.o. silnou, 

dynamicky se rozvíjející společností 
s výhradně českým kapitálem. Vlastní-
kem společnosti je Ing. Lumír Lacheta, 
který stál u zrodu firmy a ze strojír-
ny regionálního významu vybudoval se 
svým týmem společnost, jejíž jméno je 
známé daleko za hranicemi naší repub-
liky. Firma je stabilním partnerem ne-
jen zákazníků, ale také svých zaměst-
nanců a dodavatelů. V rámci výrobní 
činnosti dnes vyrábí více než 600 stro-
jů ročně a importuje je i do tak vzdále-
ných koutů, jako je Kazachstán, Nový 
Zéland či africká Burkina Faso. Primár-
ním zaměřením jsou stroje na zpraco-
vání půdy, především pluhy a kypřiče. 
Portfolio čítá 17 různých typů strojů, 
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