
 
 

 
 

 

Hustopeče u Brna, 26. 3. 2019 

 

Tradice traktorů značky CASE IH pokračuje i nadále na farmě pana Igora 

Dominíka z Žermanic na Frýdeckomístecku.  

Obec Žermanice se rozkládá v okrese Frýdek – Místek na území Moravskoslezského kraje. Na území této obce 

se nachází také Žermanická přehrada, která zde byla vybudována jako zásobárna provozní vody pro 

rozsáhlý ostravský průmysl. A najdeme zde také zemědělský areál, který je sídlem soukromě hospodařícího 

zemědělce pana Igora Dominíka.  

Pan Igor Dominík založil svou společnost IPD – AGRO, s.r.o. v roce 2015 a postupně tak navázal na tradici svého 

otce, který začal hospodařit již po revoluci. V současné době hospodaří společně se svým otcem a jednotlivými 

stroji se oba subjekty technicky doplňují. 

 

Pan Igor Dominík tak v současné době obhospodařuje 85 hektarů zemědělské půdy z nichž 30 hektarů zaujímá 

orná půda, na které je pěstována pšenice, ječmen, řepka, sója a v letošním roce také pokusně mák.  

Zbývající část tvoří trvalé travní porosty, které slouží ke sklizni senáží, ročně je pro účely vlastní živočišné 

výroby slisováno přibližně 400 kusů balíků. Jak již bylo zmíněno, pan Dominík se mimo klasické rostlinné 

výroby zabývá i živočišnou výrobou, která je zaměřena na výkrm býků. 



 
 

 
 

Plynulá převodovka byla jasná volba 

„V roce 2018 jsem se rozhodoval o pořízení nového traktoru, hledal jsem něco slabšího, menšího, ve výkonovém 

rozpětí 100 až 150 koní. Jelikož máme v rodině bohaté zkušenosti se značkou CASE IH, konkrétně dvěma 

modely traktorů řady CVX, rozhodl jsem se v této tradici pokračoval a opět si i na svou farmu pořídit traktor 

značky CASE IH. Mé představy ideálně splňovala modelová řada MAXXUM, a protože jsem byl zvyklý na plynulou 

převodovku CVX, pořídil jsem si tedy nový MAXXUM 135 právě s touto převodovkou. V té době se jednalo o 

částečně inovovanou generaci s omlazeným designem,“ popisuje výběr traktoru Igor Dominík, soukromý 

zemědělec.  

MAXXUM jako traktor pro všestranné využití 

„Od pořízení traktoru MAXXUM jsem získal přesně to, co jsem od něj očekával. Tedy všestranný traktor s 

dostatečným výkonem. Své uplatnění na farmě traktor najde především při práci v pícninách v agregaci s diskovou 

žací lištou o záběru 3,5 metru, shrnovačem, výjimečně s lisem na válcovité balíky a při práci v dopravě s vlekem 

o hmotnosti 14 tun. Ani v zimě traktor nespí a je nasazen v zimní údržbě. Především v dopravě se projeví 

výhody plynulé převodovky, jako je vysoký komfort, pohodlí a znatelná úspora paliva. Plynulá převodovka 

CVX dokáže dosáhnout maximální pojezdové rychlosti při snížených otáčkách 1650 ot/min v režimu ECO,“ 

shrnuje využití traktoru pan Dominík. 

Kabina traktoru MAXXUM je čtyř sloupková, vybavena klimatizací, velkým střešním oknem a ovládáním důležitých 

funkcí prostřednictvím ergonomické loketní opěrky Multicontroller. „Ve srovnání s původními modely řady CVX se 

mi na MAXXUMU více líbí přehlednější ovládání, prostorná kabina a lepší systém konstrukce a odpružení přední 

nápravy. Pro práci s postřikovačem nebo rozmetadlem na umělá hnojiva je traktor vybaven satelitní 

navigací,“ dodává zemědělec. 


