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Elektrické nakladače mají menší provozní náklady, nízký hluk a žád-
né emise, takže je lze používat v uzavřených prostorách. Navíc modely 
s lithiovými bateriemi mají tu výhodu, že pro jejich nabíjení lze využít 
rychlonabíjecí stanici, která umožňuje nabití baterie ve velmi krátkém 
čase, téměř čtyřikrát rychleji v porovnání se standardní nabíječkou. 

Teleskopické manipulátory

Mezi zemědělci jsou vyhlášené teleskopické manipulátory. K dispozi-
ci jsou jak kompaktní typy široké kolem dvou metrů a nosností přibliž-
ně 3 tuny určené do stísněných prostor, tak veliké typy s nosností až 
6,5 t a dosahem ramene až 9 metrů. Existují i modely s dosahem rame-
ne až 11 m, v  tom případě nosnost nepřekročí pět  tun. U technicky 
vyspělých strojů ocení zemědělci vzduchové brzdy, zadní vývodový 
hřídel, tažné zařízení, svahové vyrovnání a u některých modelů i boční 
posuv ramene.  (Pokračování na str. 10) 
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Od manipulátorů po čelní nakladače
Manipulace s různými druhy materiálu provázejí snad všechny úseky zemědělské výroby. K dispozici jsou především teleskopické manipulátory, 
kloubové nakladače, smykem řízené stroje a čelní nakladače k traktorům všech značek. A to jak kompaktní stroje do stájí či na malé farmy, tak velké 
a výkonné modely. Manipulační technika se neustále vyvíjí, technicky vylepšuje a přibývá příslušenství, která usnadňují práci. Tento trend je dán 
nedostatkem pracovních sil a snahou využít maximálně zakoupený stroj. Dnes jsou dispozici nejen nakladače s úspornými spalovacími motory, 
ale také elektricky poháněné stroje s řadou nezanedbatelných výhod.

Plně elektrický multifunkční kloubový teleskopický nakladač
 Foto archiv

Teleskopický nakladač s výškou zdvihu 6 m a nosností 3 t používá 
čistě hydrostatický pojezd s plynulou změnou rychlosti 
 Foto Vladislav Fuka

V zemědělství se téměř devadesát procent materiálu neustále přepravuje 
a jeho značná část se musí také na přepravní prostředky naložit nebo 
naopak z nich vyložit. Dnes mají zemědělci k dispozici vyspělou 
manipulační techniku s odpovídajícím výkonem, dosahem, obratností, 
všestranností, snadným ovládáním, rychlou reakcí při práci, ergonomií 
a dobrou viditelností. Podle vlastních konkrétních provozních podmínek 
mohou tyto stroje také velice přesně naspecifikovat. K manipulační 
technice, která v zemědělství pracuje 365 dnů v roce, je k dispozici 
i bohatá nabídka nářadí a příslušenství. 

Stroje s vysokou užitnou hodnotou

 Partner tématu týdne
Vladislav Fuka,
absolvent Vysoké školy zemědělské v Českých 
Budějovicích, zástupce šéfredaktora týdeníku 
Zemědělec.
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inzerce

V  Rakousku a  v  Německu je 
přijatý zákon, že od roku 2033 se 
budou moci prasnice chovat jen 
ve volných porodních kotcích. 

Výstavbu stájí, které prasatům 
nabízejí více plochy a  pevnou 
podlahu, podporuje v uvedených 
zemích již dnes mnoho investič-
ních programů. 

Jak se mohla přesvědčit skupi-
na českých chovatelů prasat a zá-
stupců výzkumné a  akademické 
sféry během dvoudenní exkurze, 
na tyto požadavky je připravena 

i rakouská společnost SCHAUER 
Agrotronic. Už 80 % stájových 
technologií Schauer odpovídá 
konceptu NatureLine, který kla-
de na welfare zvířat značný dů-
raz.

Pokroková trojice

O  budoucnosti porodních bo-
xů se v  Rakousku vede široká 
diskuse již od roku 2013. V sou-
časné době je už uzákoněno, že 
porodní kotce musejí mít mini-
mální plochu 5,5 m2. Základním 
atributem všech porodních boxů 
Schauer v  systému NatureLine 

je větší plocha pro prasnice, 
ochrana selat a  bezpečnost pro 
obsluhu. 

Ještě nějaký čas se v  chovech 
budou určitě používat klasické 
porodní kotce. Požadavkům 

welfare již ale odpovídá Com-
biBox, kdy lze klasickou kon-
venční porodní klec otevřít a pak 
se z ní stává volný kotec. O stu-
peň lepší je volný porodní box 
s možnou fixací prasnice BeFree. 
Novým standardem pro ekolo-
gické farmy se stává box Wel-
Con, pro nějž je příznačné volné 
oprasení bez možnosti fixace 
prasnice. 

Volný kotec CombiBox
Pro konvenční stáje vyvinula 

firma SCHAUER porodní kotec 
CombiBox, po jehož otevření 
přibližně po čtyřech až pěti 
dnech po porodu má prasnice 
k dispozici plochu 3,5 m2. Právě 
toto zařízení je názorným příkla-
dem úspěšného propojení systé-
mů welfare pro prasnice i selata 
s  ochranou ošetřovatele. Com-
biBox splňuje důležitý požada-
vek, aby zóna pro selata a koryto 
pro prasnici byly přístupné z ob-
služné chodby. Chovatel tak mů-
že jednoduše přikročit k prasni-
ci, především během prasení. 
Navíc ocení i  jednoduché oteví-

rání a zavírání šíbru pomocí páky 
na hnízdě selat. 

Výhodou tohoto kotce je také 
to, že pouze levá strana (kde je 
prasnice) a vstupní dvířka muse-
jí být vysoké minimálně 1 m, 

ostatní stěny, kde se pohybují je-
nom selata, jsou vysoké maxi-
málně 0,5 metru. Podlahu může 
tvořit plast, beton nebo litina, 
další variantou je plně betonová 
a částečně zaroštovaná podlaha. 

K  dispozici je přímé provedení, 
nebo šikmá varianta vhodná pro 
přestavby.

BeFree s volným pohybem
Porodní box Schauer BeFree se 

může využívat jako kompletně 
otevřený kotec s  dostatkem vol-
ného prostoru pro pohyb prasni-
ce. Díky jedinečné patentované 
geometrii o ploše 6 m2 zaručuje 
prasnicím volnou plochu 4,6 m2. 
Pokud se kotec prodlouží 
o 10 cm na 2,7 m, zvýší se celko-
vá plocha na 6,5 m2, kterou už 
požadují v Německu. Volná plo-
cha pro prasnici se zároveň zvýší 
na 5 m2. V Německu se uvažuje 
i o tom, že prostor v kotci vyčle-
něný pouze pro selata bude mu-
set mít minimálně 1,5 m2. A fir-
ma SCHAUER je jedním z mála 
výrobců, kteří už dokážou tyto 
požadavky splnit. 

Speciálně otočná šikmá zábra-
na umožňuje dočasnou fixaci 
prasnice na ochranu narozených 
selat i  chovatele a  lepší přístup 

selatům ke strukům. V Rakous-
ku je už předepsáno, že minimál-
ně jedna třetina plochy pro volný 
pohyb prasnice musí být pevná, 
nezaroštovaná. Na této ploše 
prasnice rády leží, a  to hlavou 

směrem k  selatům a  ke korytu, 
takže mají pocit, že všechno kon-
trolují. Koryta mohou být beto-
nová, ocelová či výklopná. Ten-
dence směřují k  širšímu korytu, 
aby se selata naučila s  matkou 
přijímat potravu. Koryta lze vy-
bavit systémem MamaDos, kte-
rý zaručuje odměřené dávkování 
krmné směsi pomocí senzorů. 
Součástí kotce je i miska pro pří-
krm selat mléčnou náhražkou 
a různé systémy napájení. V zad-
ní části boxu je litinový rošt. 
Otázka skladby roštové podlahy 
je různá, například v  Dánsku 
může být zaroštovaná jen třetina 
plochy v boxu.

Velice důležité je také to, aby 
koryto pro prasnici, doupě a pro-
stor na přikrmování selat byly 
přístupné z  obslužné chodby. 
V  kotci je vyčleněno místo pří-
stupné pouze selatům, z obsluž-

né chodby je možné pomocí šíb-
ru selata zavřít do hnízda a v něm 
je odchytit. Hnízdo sloužící jako 
odpočinková zóna pro selata je 

chráněné proti vlhkosti, vytápí se 
pomocí podlahového topení, in-
fra lampy či infra červené desky.

Dodnes se v Evropě prodalo už 
více než 6000 kotců BeFree. Jde 
o  velice zajímavý exportní výro-

bek, největší zájem o něj projevují 
chovatelé ve Finsku a Španělsku.

WelCon jako pohoda 
a komfort

Porodní box WelCon od firmy 
SCHAUER získal název ze slov 
welfare pro zvířata a  komfort 
(Convenience) pro lidi. Tento 
způsob ustájení má zřetelně od-
dělené funkční plochy – místo 
pro odpočinek, chodba s  kory-
tem a venkovní kaliště s napáječ-
kou. Pokud má prasnice hlad, 
musí projít šikmou brankou 
k  oddělenému korytu. Když se 
chce napít či vyprázdnit, musí 
opět přejít z vnitřního kotce pro 
odpočinek, kde je zároveň hníz-
do pro selata s  jejich příkrmem, 
do venkovního zastřešeného 
a  částečně zaroštovaného výbě-
hu, kde se nachází napáječka.

(Pokračování na str. 33)

Návrat k pohodě zvířat

Vladislav Fuka

Koryto pro prasnici, doupě a prostor k přikrmování selat jsou u kotce BeFree přístupné z obslužné 
chodby Foto Vladislav Fuka

Návrat k technologiím zaručujícím pohodu zvířat čeká i české chovatele prasat. Někteří, tak jako na 
farmě Doubí na Táborsku, využívají tento systém od samých chovatelských začátků Foto Vladislav Fuka

Porodní box BeFree se může využívat jako kompletně otevřený 
porodní kotec s dostatkem volného prostoru pro pohyb prasnice. 
Díky jedinečné patentované geometrii o ploše 6 m2 zaručuje 
prasnicím volnou plochu 4,6 m2  Foto Vladislav Fuka

Porodní box WelCon má zřetelně oddělené funkční plochy – místo pro odpočinek, kde se nachází 
i doupě se selaty, chodba s korytem a venkovní kaliště s napáječkami Foto Vladislav Fuka

U stájí zaručujících pohodu odstavených selat jsou základem tři prostory, a to pro odpočívání, krmení 
a takzvaná mokrá zóna pro pití a kálení Foto Vladislav Fuka

Volné ustájení, velká plocha kotce, pevná podlaha, sláma, venkovní výběhy, spokojená zvířata. Tak 
vypadalo původní stájové prostředí před „industrializací“ velkochovů prasat. V poslední době se ale 
k němu začínají chovatelé i výrobci stájových technologií vracet. V Rakousku a v Německu už dochází 
k mnoha změnám týkajícím se pohody prasat ve stájích a tyto změny čekají také české chovatele. A dříve 
nebo později i celou Evropu. Vzorem mohou být farmáři v Dánsku, ve Finsku či Španělsku, kteří už 
progresivní stájové technologie odpovídající požadavkům welfare hromadně pořizují. 
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Dny otevřených dveří 

V letošním roce jsme podpořili 
organizaci dnů otevřených dveří 
pod jednotným názvem Dny 
českého zemědělství. Pro tuto 
akci byl stanoven jednotný ter-
mín: 17. až 18. června s tím, že je 
na každém podniku, jaký den si 
vybere. Vybrané DOD měly 
dvoudenní charakter tak, aby 
byly pokryty všechny cílové sku-
piny, přičemž všední den byl ur-
čen pro školy, tedy pro děti 
a  mládež, a  víkend pro laickou 
veřejnost. Na akci se podílejí 
kromě zemědělských podniků 
také územní organizace Země-
dělského svazu ČR, SZeŠ a další 
organizace, které s  podnikem 
spolupracují. 

Pro dny otevřených dveří jsme 
připravili jednotné poznávací 
materiály. Součástí této kampa-
ně je také dostatečná propagace 

nejen celé akce, ale také samot-
ného zemědělství. 

Z plánovaných 50 dnů otevře-
ných dveří zatím své brány ote-
vřelo veřejnosti 35 zeměděl-
ských podniků, ostatní se budou 
otevírat v  průběhu velkých 
prázdnin, a  ještě také v  září 
a  v  říjnu. Dny otevřených dveří 
navštívilo více než 26 tisíc ná-
vštěvníků, z toho více než devět 
tisíc dětí. 

Účast na výstavách 
Tradicí se již stala účast nauč-

ného stánku na významných 
zemědělských akcích a  výsta-
vách. Děti, mládež i laická veřej-
nost tak mají možnost dozvědět 
se, jak zemědělci pečují o kraji-
nu a o hospodářská zvířata, ale 
také další informace z  tohoto 
odvětví. Na naučném stánku 
představujeme zemědělství po-
mocí poznávacích materiálů od 

fotografií přes ukázky semen, 
sušených plodin, krmiv pro hos-
podářská zvířata až po přiřazo-
vání potravin k  obrázkům plo-
din a zvířat, z nichž vznikly. Ne-
chybí ani naučná stezka s průře-
zem jednotlivých odvětví země-
dělství či umělé vemeno a model 
farmy. Pro tuto aktivitu stále 
obnovujeme, doplňujeme a roz-
šiřujeme vybavení stánku. Oblí-
bená zastávka je i u našeho umě-
lého vemínka.

V březnu jsme se účastnili akce 
Jarní zemědělec (Lysá nad La-
bem, 23.–25. 3.). V  dubnu byl 
náš stánek k vidění na Dni život-
ního prostředí (Kolín, 20. dubna 
2022) a v červnu jsme stihli vyjet 
na zemědělskou výstavu v Kači-
ně, do Kralovic (Hadačka), Ko-
šetic (Chovatelský den) nebo do 
Nabočan (Naše pole). Na Den 
dětí mohli náš stánek navštívit 
návštěvníci Národního zeměděl-

ského muzea (Den zemědělce, 
1. 6.) a  stihli jsme i  Krmitelku 
v Hluboké nad Vltavou (25. 6.). 
V sobotu 11. června jsme potěši-
li rodiče s  dětmi v  okolí Prahy, 
kteří se rozhodli strávit den s Pří-
během potravin (Praha-Uhříně-
ves, 11. června). 

Náš stánek bude k vidění také 
na výstavě Země živitelka (25. až 
30. srpna 2022) a na akci Rade-
šínská Svratka (Žďár nad Sáza-
vou, 8. září 2022), kde máme 
připravený program Cesta za 
makovým koláčem.

Výstavy a další akce dosud na-
vštívilo více než osm tisíc ná-
vštěvníků, z toho více než 3,5 ti-
síce dětí. 

Besedy na základních 
školách

Během pololetí roku 2022 se 
nám podařilo zrealizovat 19 be-
sed na sedmi školách pro 377 dě-

tí. Těšíme se na besedy, které 
jsme naplánovali s  ředitelkou 
ZŠ  Bronzová (Praha 11). Tuto 
školu navštívíme několikrát, pro-
tože besedovat bychom měli se 
žáky obou stupňů ZŠ. 

Agroenvironmentální 
kroužky

Agroenvironmentální kroužky 
pro žáky základních škol se 
v  první polovině roku 2022 ko-
naly v osmi školách. Standardně 
se tyto kroužky konaly 2x do 
měsíce formou dvouhodinové 
schůzky. Kroužek ve školním ro-
ce 2021/2022 dokončilo 103 dě-
tí. Na podzim plánujeme v  této 
aktivitě pokračovat. Zájem dětí 
je, zejména v  daných regio-
nech. 

Přednášky pro veřejnost 
a studenty 

V letošním roce plánujeme usku-
tečnit deset přednášek pro stu-
denty a veřejnost, a to především 
jako doprovodný program na 
výstavách a veletrzích. V prvním 
pololetí roku 2022 jsme zatím 
uskutečnili šest přednášek pro 
180 žáků, kteří se objednali na 
přednáškový den do VÚŽV 
v Netlukách. 

Edukační infocentra 
ÁMOS vision

Z  deseti plánovaných spotů 
s  tématem zemědělství se pro-
střednictvím edukačního info-
centra ve vybraných asi 200 ško-
lách odvysílalo pět témat (Země-
dělství, Živočišná a rostlinná vý-
roba, Řepka olejka, Jak na zdra-
vé rostliny a  Eroze půdy). Dal-

ších pět témat máme připraveno 
k prezentaci. Jejich odvysílání je 
naplánováno na období září až 
listopad. 

Regionální a národní jízda 
zručnosti

V prvním pololetí roku 2022 se 
nám podařilo odjet všech osm 
regionálních kol jízdy zručnosti 
traktoru s  vlekem (soutěže se 
účastnilo celkem 160 soutěží-
cích). Vítězem finálové jízdy 
v  Poděbradech se stal Dominik 
Paur z Gymnázia a SOŠ Podbo-
řany. Finálové kolo jízdy zruč-
nosti se tedy bude konat v červ-
nu 2023 v Podbořanech.

Soutěž pro mladé 
youtubery 

I v roce 2022 jsme se rozhodli 
pořádat soutěž pro mladé you-
tubery. Studenti středních ze-
mědělských škol (příp. oboru 
veterinář) představí, co obnáší 
stu dium na jejich škole.  Budou 
točit krátká videa s cílem zatrak-
tivnit studium zemědělských 
oborů. Tato videa budou poslé-
ze vyhodnocena v soutěži o nej-
lepší amatérský promo útvar 
s tématem zemědělství. Cílovou 
skupinou jsou zejména žáci zá-
kladních škol (8. a 9. třída) roz-
hodující se o dalším studiu. Za-
tím se nám do soutěže přihlásilo 
šest soutěžících ze šesti střed-
ních zemědělských škol a obdr-
želi jsme dvě soutěžní videa. 
Termín realizace (odevzdání vi-
deí) jsme však posunuli na ří-
jen/listopad 2022. 

Zemědělský svaz ČR

Zemědělství žije!

Strukturální zlom v zemědělství

V prvním pololetí roku 2022 jsme se v rámci realizace projektu Zemědělství žije! zaměřili 
na následující kampaně. 

Zemědělská soustava v  ČR je 
z  rozhodování politiků stále více 
destabilizovaná. Politici navzdory 
četným slibům nebyli schopni 
přispět k  většímu zachování tu-
zemské živočišné produkce. Se-
stupný trend se ale zdaleka netýká 
jen živočišné výroby. Živočišná 
výroba obecně nemá takovou do-
tační podporu jako výroba rost-
linná, je více ohrožena Green 
Dealem. Rozevírání nůžek mezi 
rostlinnou a  živočišnou výrobou 
v ČR začalo už někdy před dvace-
ti lety a současná situace nazna-
čuje, že se to asi nepodaří vrátit 
zpátky. Živočišná produkce opro-
ti unii u nás klesla tak, že zůstává-
me dlouhodobě podprůměrní 
a to pod 60 % průměru EU. Svaz 
po léta na tyto hluboké propady 
v mezinárodním porovnání upo-
zorňuje. Např. Rakousko nás 
v přepočtu ŽV na hektar doposud 
převyšovalo zhruba dvojnásobně, 
SRN téměř trojnásobně, Dánsko 
téměř pětinásobně apod. Jak to 
asi u nás může dopadnout, když 
tyto země měly a budou v země-
dělství mít vyšší dotační podporu. 
A také měly a budou mít vyšší ce-
novou úhradu. Ale našim politi-
kům to bývá zpravidla jedno.

V této souvislosti se nabízí otáz-
ka, jestli byla/bude přepracována 
Strategie resortu Ministerstva 
zemědělství s  výhledem do r. 
2030, kterou MZe pod vedením 
tehdejšího ministra zemědělství 
M. Jurečky předložilo v  r. 2016 
(mj. tam byl záměr snížit dispro-
porci mezi RV a ŽV). V této stra-
tegii se proklamuje, že podíl živo-
čišné výroby na celkové zeměděl-
ské produkci by se měl u nás na-

vyšovat. Uvádí se, že podíl ŽV 
v ČR v době předložení studie či-
ní 45 % a jeho indikativní hodno-
ta pro rok 2025 se má navýšit na 
48 % a pro rok 2030 ještě víc, a to 
na 50 %. Jak to MZe chce zajis-
tit? Jak MZe v praxi dosáhne na 
jednu ze základních tezí uvedené 
strategie do roku 2030 – dosaže-
ní přiměřené potravinové sobě-
stačnosti, když tu máme sice 
protěžované, ale produkčně sla-
bé podniky fyzických osob, viz 
jejich nižší podíly na živočišné 
výrobě. Podniky právnických 
osob v zemědělství ČR v přepoč-
tu na hektar v  ČR dosahují 
2,5krát vyšší živočišné produkce. 
Přitom v přepočtu na hektar mají 
nižší podíl provozních dotací 
v zemědělské produkci.

Je zřejmé, že s  takovým pro-
dukčním zastoupením podniky 
fyzických osob ke zmírňování 
disproporce mezi rostlinnou a ži-
vočišnou výrobou nemohou ni-
jak významně přispět. Nabízí se 
otázka: Jak má dojít k  obratu 
v  podílu živočišné výroby, když 
na ní mají hlavní podíl větší ze-
mědělské podniky, které ale mají 
v  SZP na 2023+ patřit k  těm 
méně podporovaným? 

Není to problém jen u nás. Za-
číná to i v SRN: I v zemědělství 
SRN se stal strukturální zlom 
realitou (ubývající ŽV a to hlavně 
výroba vepřového) a probíhá to 
stále rychleji. DBV i  v  červnu 
znovu a znovu apeluje na politi-
ky, aby přispěli k  řešení krize 
v  odvětví chovu prasat. Zdá se, 
že některým politikům nejde ani 
tak o smysluplnou restrukturali-
zaci chovů, jako spíše o urychle-

ní postupného ukončování cho-
vu prasat. Doslova se píše o tom, 
že z politického hlediska odvětví 
chovu prasat nemá perspektivu. 
DBV zmiňuje pokles stavů 
a ukončování činnosti řady firem 
chovajících prasata, které to pod 
souběhem nejrůznějších tlaků 
(výkupní ceny prasat a  selat se 
nelepší, vysoké ceny vstupů, ros-
toucí požadavky na welfare, do-
znívající důsledky koronavirové 
pandemie, probíhající šíření af-
rického moru prasat atd.) v roce 
2022 už nemohou utáhnout. 
DBV upozorňuje, že když se ně-
kde zruší chov prasat, že se to 
zpátky už nevrátí. Prezident Sva-
zu zemědělců Německa (DBV) 
Joachim Rukwied průběžně ape-
luje na politiky, aby chovatelům 
prasat poskytli pomoc. Toto od-
větví bývalo v  Německu ekono-
micky silné, ale za poslední dva 
roky je v krizi a řada firem je na 
pokraji krachu. Za uplynulé dva 
roky skončilo v  SRN 200 firem 
s chovy. Řadu rodinných podni-
ků pod kuratelou zvyšujících se 
státních požadavků na welfare 
a  kontrol, bez perspektivy a  fi-
nanční stability nikdo nepřevez-
me. Regionální soběstačnost 
a  regionální produkce vepřové-
ho je ohrožena, přitom tam je 
jedna z nejvyšších spotřeb vepřo-
vého masa na obyvatele na světě. 
Např. spolková země Bádensko-
-Württembersko je soběstačná 
ve vepřovém mase jen ze 45 %. 

Rozpor mezi politickými 
proklamacemi a praxí

Ve Strategii resortu Minister-
stva zemědělství s  výhledem do 

roku 2030, kterou MZe pod ve-
dením tehdejšího ministra země-
dělství M. Jurečky předložilo 
v  roce 2016, je mj. obsažen zá-
měr – dosažení přiměřené potra-
vinové soběstačnosti. Politikové 
ale byli více schopni prezentovat 
své proklamace, ale jejich vliv na 
podnikatelskou praxi vždy býval 
slabší. Podniky fyzických osob 
proklamovanou přiměřenou so-
běstačnost sotva zajistí a do vět-
šího rozměru zemědělské prvo-
výroby (zejména živočišné výro-
by) těžko půjdou, protože z eko-
nomického hlediska subjektu 
podnikajícího v podmínkách ČR 
není příliš výhodné. A  proto se 
třeba budou více věnovat sečení 
trávy a  obdělávání příslušných 
dotací. Připomeňme si znovu, že 
část kapitálu se v  letech minu-
lých přelila mimo odvětví země-
dělství. Připomeňme si, že podíl 
fyzických osob podnikajících 
v zemědělství za posledních více 
než 30 let zůstal relativně nízký, 
protože tu byly a jsou nepříznivé 
podmínky pro podnikání v prvo-
výrobě. I  z  toho je jasné, že ze-
jména zájem o provozování živo-
čišné výroby a  hospodaření na 
orné půdě není a  nebude příliš 
velký:

Potravinová soběstačnost ČR 
letos v  nadcházejících letech 
s nejvyšší pravděpodobností po-
klesne. Jak to je u vepřového ma-
sa: Soběstačnost EU ve vepřo-
vém mase se za uplynulé čtvrt-
století díky růstu produkce v tra-
dičních producentských zemích 
zvýšila asi o 10 %. Soběstačnost 
ČR ve vepřovém mase se ale sní-
žila více než o  polovinu, čímž 
jsme uvolnili více prostoru za-
hraničním producentům a  ob-

chodníkům. Ještě větší prostor 
jim uvolnilo sousední Slovensko, 
jehož původní 100% soběstač-
nost ve vepřovém mase poklesla 
asi už pod 30 %.

Velikost farem – alfa 
i omega úspěchu

Některá odvětví zemědělství 
(chov prasat, drůbeže, výroba 
vajec) jsou na hranici přežití, 
a to z důvodu setrvalé nízké ce-
nové úhrady neodpovídající růs-
tu cen vstupů i nízké mimoceno-
vé úhrady, ve které pro období 
2023 až 2027 nebudeme mít 
rovné podmínky. Dotace se 
u  nás nově přesunou ve pro-
spěch menších zemědělských 
podniků, které ale nemají ten 
zásadní podíl na zajišťování po-
travinové soběstačnosti. Tento 
vládní agrohazard bude zname-
nat zhoršení konkurenceschop-
nosti středních i  větších podni-
ků. Je to paradox, zatímco např. 
ve Španělsku poskytují do země-
dělství dotace, aby se zemědělci 
slučovali, u  nás se děje pravý 
opak. A  děje se to v  době, kdy 
evropskému zemědělství zámoří 
už uniká a unikají hlavně Spoje-
né státy americké, které jsou 
všeobecně mnohem vyspělejší 
než EU a  v  zemědělství mají 
komparativní výhody: větší pod-
niky, úrodnější půdu a  žádnou 
zelenou architekturu, která by 
vedla ke snižování produktivity. 
V  Americe se farmy zvětšují, 
průměrná výměra tam předsta-
vuje zhruba 200 hektarů, při-
čemž přes 55  % rostlinné pro-
dukce (většinu) zajišťují země-
dělské podniky větší než 400 ha. 
Jak to je u jiných velkých zámoř-
ských agrárních producentů: 

V  Kanadě je průměrná výměra 
332 ha, v  Argentině 590  ha 
a např. v Austrálii 3000 ha, při-
tom v EU to je necelých 20 hek-
tarů zemědělské půdy. V  ČR 
v  roce 2021 průměrná výměra 
podniků právnických osob byla 
491 ha zemědělské půdy a pod-
niků fyzických osob 28 ha země-
dělské půdy.

Podle působnosti ekonomic-
kých zákonů (které nelze zrušit) 
je závěr jasný: malé podniky se ve 
stále silnější konkurenci nemo-
hou udržet. Svět směřuje k  vět-
ším podnikatelským celkům, 
koncentrace a globalizace se zvy-
šuje ve sférách produkce i  ob-
chodu. Důvod je ekonomický 
a finanční: velké kapitálové pod-
niky lépe realizují možnosti a vý-
hody z vyšší koncentrace a obje-
mu výroby. Fixní náklady jsou 
stejné při větším či menším obje-
mu výroby. Rozmělněním fix-
ních nákladů do většího objemu 
výroby jsou náklady na jednotku 
produkce nižší. Velký podnik má 
větší možnosti ve využívání mo-
derních technologií včetně výro-
by bioplynu, zavádění dalších 
energetických obnovitelných 
zdrojů, uplatňování automatiza-
ce a robotizace apod. Velká pod-
nikatelská jednotka má větší šan-
ci zaujmout výhodnější obchod-
ní pozice i  vyjednat výhodnější 
smlouvy i  vyšší ceny. Nyní zpět 
ke Španělsku: proč si tam dotují 
zemědělské farmy, aby byly vět-
ší? Jak bylo uvedeno výše – aby 
tyto mohly vyrábět efektivněji 
a  využívat ekonomických záko-
nů, jejichž působnost ostatně 
nelze zrušit.

Zemědělský svaz ČR

Nůžky rozevírající se mezi vývojem rostlinné a živočišné produkce.

(Dokončení ze str. 32)
Na jednu prasnici připadá s vý-

během 12 m2 tedy třikrát větší 
plocha, než má v České republice 
konvenční kotec. Hnízdo, zóna 
pro přikrmování a žlab pro pras-
nici jsou opět pohodlně přístup-
né z obslužné uličky. 

Trendem jsou dřevostavby
V Rakousku se WelCon využí-

vá především v  nových dřevo-
stavbách. Jejich velkou výho-
dou je rychlost výstavby pomo-
cí betonových prefabrikátů 
v základu a dřeva. Stáj je posta-

vena během několika dnů. Le-
pené a  lisované dřevěné desky 
tlusté 10 cm mají stejné izolač-
ní vlastnosti jako cihlová zeď 
o  tloušťce 30 cm. Životnost 
těchto stájí není zatím ověřena, 
ty nejstarší už spolehlivě a  bez 
jakéhokoliv poškození fungují 
od roku 2008. 

Pokud jde o náklady, betonové 
sendviče o tloušťce 30 cm vyjdou 
na 120 eur/1m2, u dřevěných pa-
nelů jsou náklady o 40 eur menší 
(kalkulace před coronou). Roz-
počtená cena celé investice na 
jedno ustávající místo vychází na 

8500 eur u dřevěné stavby a na 
10 500 eur u betonové stáje. Na-
víc neexistuje žádný jiný lepší 
ekologický systém, pokud jde 
o emise CO2, než jsou dřevostav-
by. Firma SCHAER je ochotna 
se zájemci sdílet vlastní know-
-how.

Odchov selat a výkrm
U stájích zaručujících pohodu 

odstavených selat jsou zákla-
dem tři prostory, a to pro odpo-
čívání, krmení a  aktivity, při-
čemž ta poslední, takzvaná 
mokrá zóna, slouží i k napájení 
a  kálení. Uvnitř stáje s  pevnou 
plochou se nachází prostor pro 
odpočinek s klimatizovaným vy-
hřívaným hnízdem. Na něj na-
vazuje takzvaná zóna aktivit. 

V její první části s pevnou podla-
hou jsou umístěna koryta, do 
nichž se přivádí krmným auto-
matem pouze suchá směs. Tím 
se zvířata nutí chodit k napáječ-
kám ve druhé části zóny s rošto-
vou podlahou, kde zároveň kále-
jí. Ve dvou prvních prostorech je 
tak zachována požadovaná čis-
tota. Plocha na jedno sele s ne-
kupírovanými ocásky musí být 
minimálně 0,5 m2. 

Obdobné zóny jako u selat po 
odstavu se nacházejí také u pra-
sat ve výkrmu. V krmné zóně je 
poměr krmných míst 1  :  1 při 
naskladnění a 1  : 2 při vysklad-
nění. Doporučuje se multifázo-
vé krmení, např. Spotmix, ale 
i krmné automaty. Běžné je ka-
šovité i mokré krmení. 
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Dalšími přednášejícími na od-
borném semináři byli kromě 
MVDr. Leony Nepejchalové, 
Ph.D. a MVDr. Soni Šlosárkové, 

Ph.D., dále MVDr. Jaroslav  Bzdil, 
Ph.D., MVDr. Miroslav Věříš, 
MVDr. Libor Borkovec a  Ing. 
Stanislav Staněk, Ph.D.

V chovu či v laboratoři
O  bakteriologické kultivaci na 

farmě a v laboratoři a o jejich vý-
hodách a  limitech přednášel 
MVDr. Jaroslav Bzdil, Ph.D. 
(Ptácy, s. r. o.) 

Diagnostika mikrobiálních 
mastitid se provádí v místě cho-
vu (tzv. stájová diagnostika, kul-
tivace), při kombinované se efek-
tivnost zvyšuje kombinací s labo-
ratorní diagnostikou a čistě labo-
ratorní diagnostika se provádí 
v monitorovaných podmínkách. 
Do laboratorní diagnostiky patří 
preparát, další možností je kulti-
vace a stanovení citlivosti původ-
ce. Metoda molekulární biologie 
(PCR) přímo z  mléka je velmi 
přesná. Metabolický test z krve, 
moči, bachorové tekutiny je další 
možností a  do laboratorní dia-
gnostiky patří i vyšetření krmiva 
a  vody (mikrobiologie, složení, 
příměsi, mykotoxiny) a  měření 
kvality prostředí (ovzduší, pode-
stýlka, stájové plyny, prach, mik-
robiologie). 

Léčení na farmě
Léčebné protokoly klinických 

mastitid představil MVDr. Miro-
slav Věříš (LabMediaServis s. r. 
o.). Farma se podle něho hodnotí 

z hlediska několika faktorů. Jed-
ním z nich jsou data kontrol užit-
kovosti a  mastitidy za poslední 
rok (stupeň mastitidy, počty léče-
ných dojnic, pořadí a fáze lakta-
ce). Do hodnocení obratu stáda 
za poslední rok patří počet vyřa-
zených a počet úhynů a příčina. 
Výběr faremní diagnostiky závisí 
na spektru zachycených patoge-
nů. Co obsahuje ClearMilk test? 
Podle přednášejícího jde o třísek-
torovou Petriho misku se třemi 
originálními multichromovými 
agary. Každý sektor umožňuje 
růst jedné skupiny původců 
mastitid ve specifické barvě. Co 
může rozeznat? Pozná se Esche-
richia coli, Enterobacter cloacae, 
Serratia marcescens, Pseudomo-
nas aeruginosa, Candida sp. Sta-
phylococcus aureus, Staphylo-
coccus epidermidis, Staphyloco-
ccus saprophyticus, Staphyloco-
ccus sciuri, Streptococcus aga-
lactiae, Streptococcus dysgalacti-
ae, Streptococcus parauberis či 
Enterococcus faecalis. Při zave-
dení ClearMilk testu na farmě 
pomáhá odborník, který identifi-
kuje spektrum patogenů pro kon-
krétní stádo, určí jejich prioritu 

podle závažnosti, vyhotoví texto-
vý a  fotografický manuál pro 
identifikaci patogenů. MVDr. Vě-
říš vysvětlil, že při zavádění systé-
mu kontroly mastitid z první kon-
troly užitkovosti se prověří Clear-
Milk testem krávy s  počtem so-
matických buněk (SB) v  mléce 
nad 1 milion a  kritérium se po-
stupně zpřísňuje na 300 tisíc SB. 
Z nich bude bez 40 % pozitivních 
na nárůst patogenů. U  krav se 
záchytem mikroorganismů nelé-

čitelných ATB – Mycoplasma bo-
vis, Pseudomonas, Prothoteca, 
Nocardia se u postižené čtvrti ve-
mene provede nucené zasušení. 
U krav s opakovaným záchytem 
S. aureus, S. uberis, S. parauberis 

pravděpodobně selhává jakáko-
liv léčba a zváží se jejich vyřazení. 
Doba trvání ozdravovacího pro-
gramu při intenzivním systému 
kontroly mastitid do cíleného 
zlepšení je asi tři měsíce u S. aga-
lactiae, 12  měsíců u  S.  aureus, 
dva roky u S. uberis a S. paraube-
ris. Management farmy ale musí 
mít vůli a  prostředky k  udržení 
nastaveného systému.

Na mastitidy pomocí dat
Využití elektronických dat v dia-

gnostice a tlumení mastitid stáda 
bylo téma, kterému se věnoval 
MVDr. Libor Borkovec (Zoetis 
Česká republika, s. r. o.) V úvodu 
řekl, že to, jaký význam a důleži-
tost mají data v epidemiologii, se 
zjistilo hlavně v posledních třech 
letech během covidové pande-
mie. Mastitidy jsou také epide-
mie, nákazy. Zdrojem kontagióz-
ní mastitidy je nemocné vemeno 
a  mléko infikovaných dojnic. 
Zpravidla jsou subklinické s pe-
riodickou klinickou epizodou. 
Zdrojem environmentálních mas-
titid je kontaminované prostředí 
dojnic a  mívají klinický průběh. 
Důvodem bývá špatná zoohygie-
na, znečištěná zvířata, znečiště-
ná zařízení, nástroje, pomůcky, 
voda, stelivo. 

V  boji proti mastitidám záleží 
na rozboru faremních dat (Milk-

Profit Data – MDP), stanovení 
rizikových faktorů (doba, čas, 
cesty nakažení, procesy na far-
mě) a posouzení charakteru no-
vých infekcí vemene.

MVDr. Borkovec řekl, že je tře-
ba se vždy dívat na správné uka-
zatele. Je nutné stanovení defini-
ce pojmů, jako jsou nová infekce 
= první případ s daným patoge-
nem, selhání léčby = přetrvávají-
cí mastitida (ten samý patogen, 
ta samá čtvrť), relaps = výskyt 
klinické mastitidy u té samé krá-
vy v kterékoli čtvrti v jedné lakta-
ci, resp. do tří týdnů po skončení 
léčby, rekurence = další klinický 
případ (další infekce) u téhož zví-
řete, v  téže čtvrti, týmž patoge-
nem do 60 dnů po předchozím.

Dobře vedená data slouží k od-
hadu ztrát, tedy dopadu one-
mocnění mastitidou na ekono-
miku podniku, jak řekl MVDr. 
Borkovec. 

Co je to zdravotní management 
stáda? Definuje se jako metoda 
k  optimalizaci zdraví, pohody 
a  produkce v  produkčních stá-
dech pomocí systematické ana-
lýzy relevantních dat a objektiv-
ním pozorováním krav a  jejich 
prostředí. Činíme tak s cílem být 
informováni a  včas reagovat, 

přenastavit faremní procesy 
a opatření. Tento proces je konti-
nuální zahrnující pravidelný 
kontakt personálu se stádem 
a metodickou analýzu faremních 
dat tak, aby všechny aspekty 
zdraví a pohody zvířat byly pravi-
delně revidovány. Právě pravi-
delnost těchto úkonů je kritická 

pro úspěch zdravotního mana ge-
mentu stáda. 

Význam faremních dat, údajů, 
záznamů je nezastupitelný. Na 
jejich základě probíhá šlechtění, 
zpeněžování (mléko), plánování 
a nákup a podle zdravotních dat 
prevence a léčení. 

Hygiena ustájení 
a zdraví vemene

Vlivem hygieny ustájení na 
zdraví mléčné žlázy se zabýval 
Ing. Stanislav Staněk, Ph.D. 
(Mikrop Čebín, a. s.).

Řekl mimo jiné, že pravidel-
ným skórování čistoty krav se dá 

určit místo ve stáji, které je třeba 
zlepšit. Je nezbytné věnovat po-
zornost zoohygieně na porod-
nách a ve stájích pro krávy v ob-
dobí stání na sucho. Ve všech 
stájích se musí kontrolovat mi-
kroklima a  eliminovat dopady 
tepelného a  chladového stresu. 

Podestýlka v  ložích nebo lehár-
nách musí být suchá a  čistá 
a dobré je kontrolovat délku do-
by ležení krav. Plocha kotce 
i rozměry boxových loží musí být 
komfortní. Právě čistota všech 
partií těla, zejména pak struku, 
hraje klíčovou roli v  eliminaci 
environmentálních mastitid. 

Jak na zdravé vemeno dojnic
Za velkého zájmu posluchačů se konal seminář v rámci VÚVeL Academy s názvem Mastitidy dojeného skotu, moderní postupy diagnostiky 
a budoucnost léčby v souladu s novými veterinárními předpisy. Přednášející i posluchači se sešli v prostorách střední veterinární školy v Hradci Králové.

MVDr. Miroslav Věříš 
(LabMediaServis s. r. o.), 
představil léčebné protokoly 
klinických mastitid
 Foto Alena Ježková

Alena Ježková

Využití elektronických dat 
v diagnostice a tlumení 
mastitid stáda bylo téma 
přednášky MVDr. Libora 
Borkovce (Zoetis Česká 
republika, s. r. o.)
 Foto Alena Ježková

Zdrojem kontagiózní mastitidy bývá nemocné vemeno a mléko 
infikovaných dojnic Foto Alena Ježková

Podestýlka v ložích nebo lehárnách musí být suchá a čistá a dobré je kontrolovat délku doby ležení 
krav Foto Alena Ježková

O vlivu hygieny ustájení na 
zdraví mléčné žlázy přednášel 
Ing. Stanislav Staněk, Ph.D. 
(Mikrop Čebín, a. s.)
 Foto Alena Ježková

Tři zóny se využívají také u prasat ve výkrmu Foto Vladislav Fuka

Návrat ...


