
Příspěvek týkající se ekonomiky
výroby mléka přednesl v Třemoš-
né na semináři pořádaném společ-
ností Chovservis Ing. Jindřich
Kvapilík, DrSc., z Výzkumného
ústavu živočišné výroby, v. v. i.,
v Praze-Uhříněvsi.

První část jeho příspěvku se týka-
la společné zemědělské politiky
a její reformy („start“ reformy u ko-
modity mléko od 1. 4. 2004). Mezi
hlavní prvky této reformy patří zru-
šení vazby přímých plateb na pro-
dukci, zavedení „křížových podmí-
nek“ (cross compliance) a tzv.
„modulace“, prodloužení systému
mléčných kvót do roku 2015, sní-
žení směrné ceny mléka a inter-
venčních cen másla a sušeného od-
středěného mléka, zjednodušení
administrativy, zrušení exportních
dotací a snížení dovozních cel
zhruba o 50 % do roku 2013.

Podle údajů Ing. Kvapilíka při-
padá v současnosti 70 % přímých
plateb v České republice na rost-
linnou a asi 30 % na živočišnou
výrobu. „Nedostatkem tohoto sys-
tému je to, že nejsou rovné pod-
mínky pro všechny státy Evropské
unie,“ konstatoval řečník.

Mléčné kvóty
„Česká republika dnes dosahuje

pouze kolem 47 procent německé
kvóty, což je vzhledem k přírod-
ním a výrobním podmínkám
a dlouhodobé úspěšné tradici
v chovu dojnic málo. Naši chova-
telé umějí vyrobit kvalitní mléko,
ale aby obstáli v konkurenci, je
kromě stejných podmínek se státy
EU-15 nutné zlepšit některé vý-
robní ukazatele, především pak
dlouhodobě neuspokojivé výsled-
ky plodnosti krav,“ podotýká
Ing. Kvapilík. Zároveň podle něj
musejí umět chovatelé současnou
kvótu stoprocentně využít. Pro-

dukční limity a kvóty ČR u hlav-
ních živočišných produktů uvádí
tabulka.

V Evroské unii byly kvóty zave-
deny v roce 1984 a jejich hlavními
úkoly byla garance cen, stabilizace
trhu s mlékem a mléčnými výrob-
ky, omezení výroby mléka a sní-
žení nákladů na řízení trhu. Úspěš-
né je omezení výroby mléka na
značně rozdílné národní úrovni,
negativně je hodnocena náročná
administrativa a náklady na nákup
kvót. Poněvadž většinu těchto

úkolů kvóty mléka uspokojivě ne-
plní, uvažuje se o jejich zrušení
s nejčastěji uváděným termínem
v roce 2015. Mezi hlavní problé-
my, které bude nutné v souvislosti
se zrušením kvót vyřešit, řadí
Ing. Kvapilík: 
! způsob výroby bez regulace

(vývoj cen, přesun výroby mléka
do lepších oblastí, restrukturaliza-
ce aj.),
! „odškodnění“ celého objemu

kvót rozdělených v rámci EU (asi
140 mld. kg) nebo pouze odškod-
nění „horších“ výrobních oblastí aj.

V rámci států unie se diskutuje
o zásadách, které by bylo možné
v systému bez kvót využít. Jde
např. o:

– zachování vazby na stávající
systém,

– zavedení dodávkových práv,

– prvky kanadského systému,
švýcarské zkušenosti aj.

V období do zrušení kvót by
mohly být sníženy odvody za
překročení kvót, zvýšeny národ-
ní objemy kvót, povoleno saldo-
vání v rámci celé unie, mohly by
se zrušit nebo zachovat inter-
vence aj.

Společná politika
Reforma SZP se uskuteční ve

smyslu podnikové platby na plo-
chu podle jednoho ze tří modelů:
!model podnikový (jen EU-15)

spočívá v tom, že se objem pří-
mých plateb na podnik stanoví
podle skutečné výše přímých pla-
teb za období 2000 až 2002 (refe-
renční období), zjištěný objem
představuje podnikovou platbu,
vyplácí se na hektar,

!model regionální (všechny státy
unie) se vypočítá následovně: sou-
čet všech přímých plateb za stano-
vený region se vydělí počtem hek-
tarů a podle velikosti podniku (v ha)
se vyplácí jako „podniková platba“,
!model kombinovaný (jen EU-15)

– kombinace obou předchozích.
Pro informaci uvedl přednášející

způsob stanovení podnikových
plateb v okolních zemích. Jednot-
ná podniková prémie v Německu
(Spolk. Sb. díl I, čís. 27, Bonn
22. června 2006) se stanovuje indi-
viduálně a zahrnuje speciální pré-
mie na býky a voly, na krávy bez
TPM (včetně jalovic), porážkové
prémie na telata, 50 % extenzifikač-
ních prémií, prémie na ovce a kozy,
na sušená krmiva, 25 % prémií na
škrob a přímé platby na mléko.

Jednotná podniková prémie v Ra-
kousku (Spolk. Sb., ročník 2004,
část II) sestává z prémie na obilí,
olejniny, bílkovinné plodiny, len,
konopí, půdu „v klidu“, luskoviny
aj., bramborový škrob, speciální
prémie na býky a voly, prémie na
krávy bez TPM (včetně jalovic), na
bahnice a kozy, 60 % porážkových
prémií na dospělý skot, sušená kr-
miva, osiva a přímé platby na mlé-
ko. "

Uvedený zemědělský podnik,
který byl v roce 1992 transformo-
ván ze sloučených JZD v Chyš-
kách, Ratiboři a Květuši, hospoda-
ří na necelých 1900 ha zeměděl-
ské půdy v bramborářské a horské
výrobní oblasti v okrese Písek.
Struktura výroby odpovídá míst-
ním přírodním podmínkám se za-
řazením pozemků do méně přízni-
vých oblastí LFA. Vzhledem k za-
měření živočišné výroby slouží
většina produkce obilovin k výro-
bě vlastních krmných směsí. Vý-
roba krmných plodin navazuje na
zajištění krmivové základny a za-
hrnuje pěstování kukuřice na siláž
(140 ha) a pícnin na orné půdě
(150 ha). Celých 1026 ha pak
představují trvalé travní porosty. 

Živočišná výroba
podniku

„Živočišná výroba našeho pod-
niku je zaměřena na mléko, pro-
dukci selat i výrobu vepřového
masa. Ve stavech máme 340 doj-

nic českého strakatého plemene
s průměrnou užitkovostí 5500 kg
mléka a složkami 3,65 procenta
bílkovin a 4,2 procenta tuku. Mlé-
ko obchodujeme přes Mlékařské
hospodářské družstvo JIH Tábor
do Madety, a. s., České Budějovi-
ce. Mimo to ještě chováme dvě stě
kusů masného skotu plemene li-
mousine, hereford a aberdeen an-
gus. Zatímco od hereforda zcela
upouštíme, zbývající dvě pleme-
na převádíme na charolais. Kom-
pletní rekonstrukcí ustájovacích
kapacit pro prasata se nám uvol-
ní přebudovaná K-96 na výkrm
prasat, kterou s pomocí prostředků
z EAFRD plánujeme využít jako
zimoviště pro masný skot,“ řekl
na úvod předseda ZD Chyšky
Ing. Bohumil Málek. 

„Nejsme příznivci tvrdé speciali-
zace, každý rok totiž ekonomicky
vychází něco jiného. S chovem
prasat počítáme i nadále. Omezili
jsme stavy prasnic na polovinu,
takže dnes jejich počet nepřesahu-
je sto kusů. Přistoupili jsme k cho-
vu v uzavřeném obratu stáda
a veškerou produkci vykrmujeme

výhradně ve vlastních ustájova-
cích kapacitách do průměrné po-
rážkové hmotnosti 110 až 115 kg.
S využitím evropských podpor
jsme investovali do modernizace
provozu, která by nám měla při-
nést potřebnou míru konkurence-
schopnosti,“ pokračoval.

Pro užitkovost
i pohodu prasat

Rekonstrukce stájí na farmě Ra-
tiboř zahrnovala celoroštové ustá-
jení včetně odklizu kejdy, dále au-
tomaticky řízenou ventilaci stájí
a nakonec systém centrálního kr-
mení pro všechny kategorie pra-
sat. Na základě výběrového řízení
podnik oslovil třeboňského speci-
alistu na technologie pro prasata –
firmu Agrico. Rekonstrukce pů-
vodních částečně zaroštovaných
stájí s odklizem kejdy lopatou
v kejdovém kanálu byla dokonče-
na po necelých osmi měsících le-
tos v březnu a podnik přišla při-
bližně na 11 milionů korun. Část,

asi 37 %, by měla být hrazena
z evropských prostředků v rámci
operačního programu. 

Současnou kapacitu pro všechny
kategorie prasat – prasnice, pras-
ničky, selata i vykrmovaná prasata
tvoří dvě stometrové haly spojené
šatnou pro zaměstnance a příprav-
nou krmení. Celkové uspořádání
odpovídá progresivnímu systému
třítýdenního reprodukčního cyklu,
který umožňuje sestavit četnější
skupiny pro výkrm, zjednodušuje
organizaci práce a zvyšuje pro-
duktivitu obsluhy.

Individuálně
i ve skupinách 

Porodnu tvoří dvě samostatné
sekce oddělené stěnami z polypro-
pylénových fošen. V každé sekci
je individuální mikroklima, které
je řízeno automaticky plynule re-
gulátorem. V sekci je patnáct indi-
viduálních porodních kotců s va-
nou typu Agrivan. Součástí každé-
ho kotce je porodní klec, koryto

a napáječka; selata mají k dispozi-
ci topnými podlážkami vyhřívané
doupě a krmítko k přikrmování.
Podlaha v kotci je celoroštová s li-
tinovými rošty pod prasnicí a plas-
tovými pod selaty. Plastová vana
na kejdu je pod porodním kotcem
umístěná na žárově pozinkové
konstrukci, což zvyšuje její život-
nost. Vanový systém snižuje zá-
pach ve stáji a současně zamezuje
průvanu pod kotci. Odvádění kej-
dy je vyřešeno centrálním svod-
ným systémem do stávající jímky. 

Po odstavu selat se prasnice
z poroden přemisťují do tzv. eros-
centra, kde jsou zpočátku ustájeny
v malých skupinách po pěti ku-
sech v kotcích. Asi za sedm až de-
set dnů se plemenice převádějí do
individuálních kotců, kde se inse-
minují. Čtyři týdny po inseminaci
se březí prasnice převádějí do vel-
kých skupinových kotců pro 55
kusů a týden před očekávaným
porodem jdou opět na porodnu. 

Krmení pro všechny
kategorie

Podle Ing. Dušana Svědíka z do-
davatelské firmy bylo zavedení
automatického centrálního krmení
tou nejdůležitější technologickou
změnou. Ústředním prvkem teku-
tého multifázového krmení Spot-
mix rakouské provenience jsou
dvě nádrže. V jedné se míchá krm-
ná dávka z jednotlivých kompo-
nentů podle v počítači zadané krm-
né křivky a počtu zvířat určité
hmotnostní kategorie. Ve druhé
nádrži se potom rozděluje.  

„Jednotlivé komponenty krmné
dávky se dopravují proudem vzdu-
chu v suchém stavu až ke krmné-
mu místu a teprve před svodem do
koryta se směs zvlhčuje vodou.
Vlhkost krmné dávky, potažmo
obsah sušiny, lze upravovat a to je
důvod, proč má Spotmix tak širo-
ké uplatnění. Jinými slovy – Spot-
mixem lze připravit individuální
krmnou dávku pro každé koryto,“
pokračoval zástupce firmy Schau-
er pro Českou republiku Stefan
Dieplinger. 

Krmení prasnic ustájených ve
velkých kotcích pak zajišťuje prů-

chozí automatická krmná stanice
Compident, která je také z dílny
rakouské firmy Schauer. Výdej kr-
miva je řízen počítačem, který pra-
cuje na principu automatické iden-
tifikace zvířat prostřednictvím
ušního vysílače. To umožňuje
u každé prasnice ovlivňovat krm-
nou dávku podle krmné křivky
v závislosti na dni březosti. Díky
možnosti ukládání dat v řídicím
počítači po dobu pěti dnů je mož-
né kontrolovat na monitoru ná-
vštěvu stanice, respektive příjem
dávky jednotlivých zvířat. Podle
nastavení v počítači lze přes výstu-
py krmné stanice také oddělovat
jednotlivá zvířata ze skupiny do
selekčního kotce. 

Tím ale modernizace provozu
chovu prasat na farmě v Ratiboři
rozhodně nekončí. Zbývá ještě do-
táhnout kejdové hospodářství, které
chovatelé zemědělského družstva
nedaleko Milevska plánují realizo-
vat ještě v tomto roce. „Do chovu
prasat investujeme celkem 14 mili-
onů korun. Musím ale dodat, že bez
přislíbených evropských podpor
bychom do toho nešli,“ řekl na zá-
věr první muž zemědělského pod-
niku v Chyškách. "
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Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc.

Porodna je vybavena individuálními porodními kotci Agrivan Foto Martin Jedlička

Sekce pro odchov selat Foto Martin Jedlička

Multifázové automatické krmení
Spotmix rakouské provenience řeší
podniku krmení všech kategorií
prasat Foto Martin Jedlička

V Chyškách prasata neodepisují 

Rovné podmínky pro zemědělce

Chovatelé ZD Chyšky u Jistebnice se zaměřují na výrobu
mléka, hovězího masa, zástavových selat i vepřového
masa. Ani současná nepříznivá situace okolo
zpeněžování prasat v tuzemsku neovlivnila podnikatelský
záměr jmenovaného družstva na Milevsku, jehož vedení
není zastáncem přílišné specializace. 

Martin Jedlička

Produkční limity a kvóty ČR

Ukazatel Jednotka Limit
Kvóta na mléko tis. tun 2 737,9
Dodatkové platby – skot mil. Kč 263,2
Por. prémie – dospělý skot tis. kusů 483,4
Por. prémie – telata tis. kusů 27,4
Speciální prémie – býci tis. kusů 244,3
Prémie na krávy BTPM tis. kusů 90,3
Prémie na ovce tis. kusů 66,7
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