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V roce 2006 se na stříbrné příčce umísti-
la rodinná farma Zitkových z Vlčnova, člen
ASZ Pardubice, Chrudim. Rodina Zitkových
žije ve Vlčnově od roku 1670. Podle slov
Miloslava Zitka celkem spokojeně až do do-
by, kdy se museli potýkat s komunistickým
režimem. Díky svému selskému původu byl
otec hospodáře tři roky zavřený, jeho sa-
motného třikrát vyhodili ze střední školy,
komunisté mu dovolili dokončit pouze ze-
mědělské učiliště: „Jen tak tak,“ upřesňuje
Miloslav Zitko.

Nedávná historie
Na místě statku Zitkových vzniklo v ro-

ce 1951 první JZD na okrese Chrudim,
kde tehdejší mocipáni zavedli národní
správu. „Ještě to tolik neuměli, takže nám
zezačátku umožnili bydlet asi dva roky na
statku. V roce 1953 se nám ale už kon-
fiskace a stěhování nevyhnuly,“ říká hos-
podář. Paradoxně JZD dlouho nefungo-

valo, hospodaření zde skončilo v roce
1956. V následujícím roce převzal ne-
fungující podnik státní statek Chrudim.

Sám Miloslav Zitko mezitím pracoval
u plemenářské správy, působil na insemi-
nační stanici v Malejově jako inseminační
technik nebo jezdil s nákladním autem.

Před konfiskací hospodařila rodina na
39 hektarech zemědělské půdy, chovala
25 dojených krav spolu s býky na výkrm
a hlavně kvalitní prasata, pro která, jak
Miloslav Zitko vzpomíná, už tenkrát jezdi-
li chovatelé z Dánska nebo Nizozemska.

Po restitucích se majitelé nestačili divit.
Na místě původního statku našli zdeva-
stované budovy, v křoví a kopřivách na
ně čekaly dvacet let staré nepoužívané
stroje. „A tak jsme spolu se ženou vyka-
sali rukávy a pustili se do práce,“ usmívá
se Miloslav Zitko. A jedním dechem do-
dává, že jim k tomu v uších zněla slova
od některých činovníků: Tak, a teď nám
ukažte, jak se má farmařit!

Vzali si tedy úvěr (první na 15 milionů
korun), vystavěli novou stáj pro prasata
s technologií Schauer, starou techniku vy-
danou v restitucích postupně nahrazovali
novými stroji. Pořídili výkonný traktor, se-
cí stroj, rozmetadlo průmyslových hnojiv,
pluh atd. Začínali hospodařit na šedesáti
hektarech zemědělské půdy, dnes jich
mají 420.

A současnost
Při pohledu na černobílé fotky staré 

17 let se vám nechce věřit, že stojíte na
stejném místě. Dnes se statek pyšní no-
vou fasádou, je upravený, vyšperkovaný.
Na polích se pěstují obilniny (asi 180 ha),
na 110 hektarech řepka, 40 hektarů za-
ujímá cukrovka, 30 hrách, 25 len a na 
33 hektarech najdeme jílek vytrvalý pě-
stovaný na semeno.

Živočišná výroba je zaměřena na užit-
kový chov prasat a zahrnuje 60 prasnic
a 500 kusů ve výkrmu. Ve stáji, která by-
la uvedena do provozu v roce 1993 jako
druhá tohoto typu v České republice, je
zabudovaná rakouská technologie mok-
rého krmení Schauer. Na farmě najdeme
také vlastní míchárnu krmných směsí

Asociace soukromého zemědělství vyhlašuje každoročně nejlepší

farmu roku. Do této soutěže se může přihlásit každý člen ASZ 

bez ohledu na výrobní zaměření, velikost farmy či přírodní

podmínky, v nichž hospodaří. Jeho farma pak je hodnocena 

v pěti kriteriích, kterými jsou celkový vzhled farmy, organizace

práce, ekonomické výsledky, zamýšlený rozvoj a zapojení rodiny

do chodu farmy.

Více než tři století

Stav statku po restitucích Rodina Zitkova převzala jen ruiny

A takhle vypadá farma dnes
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o kapacitě tři tuny, kterou chovatel pro-
vozuje více než deset let: „Namíchané
množství mi vystačí tak na deset dní
a hlavně – vím, co krmím,“ podotýká.

Prasnice jsou kříženky F1 generace BU
x L, jako prubíře chová majitel také kan-
ce – trojplemenného hybrida (BU x L x
Pn). Z naprosté většiny se používá inse-
minace, nejčastěji zástupci masných ple-
men. Selata se ve Vlčnově odstavují ve

věku šesti týdnů: „Jsou pak vyspělejší,
zdravější a životaschopnější,“ říká Milo-
slav Zitko. Bez problémů tak dosahuje
zhruba 22,6 odchovaných selat na pras-
nici a rok. Prasnice v chovu zůstávají
průměrně sedm až osm vrhů.

Stáj pro prasnice je rozdělená do sekcí
pro zapuštěné, zjištěné březí (chovatel
využívá ranou diagnostiku březosti) a ne-
zjištěné březí. Porodna disponuje osmi

individuálními kotci, matky se sem pře-
souvají deset dnů před očekávaným
oprasením. Následujících pět větších
kotců je připraveno pro prasnice s od-
rostlejšími selaty, jsou tu vždy dvě až tři
rodiny. Výkrmová část stáje je rozdělená
do tří kotců podle velikosti prasat.

Ve stáji jsou zaměstnány dvě ženy, je-
jichž pracovní náplní je zejména péče
o selata v porodně, sledování říje u pras-

nic, kontrola chodu počítačů, zdravotní-
ho stavu zvířat apod.  Krmení prasat pro-
vádí počítač podle nastavené křivky.
V rostlinné výrobě pracují čtyři zaměst-
nanci, mechanizaci má na starosti mladší
syn hospodáře Jiří. Miloslav Zitko stále
pracuje na výstavbě farmy a jejím celko-
vém vzhledu a společně s manželkou ří-
dí chov prasat.

Ty ceny!
Výkupní cena jednoho kilogramu jatečné-

ho prasete se podle chovatele dnes pohy-
buje kolem 25 korun, což je zřetelně pod
hranicí výrobních nákladů. „Propady nám
vcelku vyrovnávají dotace, ale osobně bych
dal přednost realistickým farmářským ce-
nám a nulové podpoře ze strany státu. Ne-
byli bychom pak tolik závislí na agrární po-
litice,“ míní Miloslav Zitko.

Na jatka dodávají zvířata o hmotnosti 110
až 115 kg s vysokou zmasilostí (56 %),
o které je mezi zpracovateli zájem. Výkupní
ceny však podle hospodáře kvalitě zvířat
neodpovídají. „Farma se snaží pokračovat
v zemědělské tradici rodiny a udržet krok se
světovým trendem hospodaření,“ dodává
Miloslav Zitko.

Jana Velechovská
Foto autorkaSkupinové ustájení prasnic se selaty

Vlastní míchárnu krmných směsí pro-
vozuje hospodář více než 10 let


