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Přežvýkavci se nesmyslně řadí 
mezi škůdce klimatu

Jak jako funkcionář Svazu chovatelů 
holštýnského skotu vnímáte 
současný stav v sektoru dojeného 
skotu v ČR? 
Chov skotu v ČR prodělal od roku 1989 
mnoho změn, výrazně se zvýšila užit-
kovost při relativně stabilních složkách 
a zlepšené reprodukci. Náš svaz se snaží 
aktivně spolupracovat s Agrární komo-
rou při vyjednávání co nejlepších pod-
mínek pro chovatele dojeného skotu. 
Hlavně se jedná o různé národní pod-
pory v oblasti welfare. Na druhé stra-
ně je tato pomoc vykoupena značnou 
byrokracií, ale bez toho bychom těžko 
dosahovali rentabilní výroby. Další vel-
mi důležitou oblastí je zdravotní pro-
blematika. Tady jsme byli úspěšní při 
ozdravování našich stád od IBR. Nyní 
se náš svaz podílí na certifi kaci v oblasti 
tlumení paratuberkulózy skotu. V ne-
poslední řadě program Fit cow, který 
umožňuje chovatelům podporu pro 
genotypování zvířat, a také vést deník 
léčení pomocí programu spravovaného 
ČMSCH, a. s. 

Jak pohlížíte na aktuální cenu mléka? 
Cena mléka je vždy zásadně ovlivněna 
nabídkou a poptávkou a v České re-
publice celková produkce v letošním 
roce dosahuje zhruba o 2 % nižší úrov-
ně než loni. Tento fakt pozitivně ovliv-
ňuje cenu mléka pro nás, producenty. 
Ale v evropském srovnání se naše cena 

O kvalitě mléka a jeho získávání pomocí robotů, soutěži Mléčná farma roku, ale také o dalších aktuálních 
otázkách chovu mléčného skotu jsme hovořili s Ing. Josefem Divišem, předsedou revizní komise Svazu 
chovatelů holštýnského skotu a zároveň ředitelem akciové společnosti Selekta Pacov.
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pohybuje ve spodní části srovnávací ta-
bulky a je stále zhruba o 1,5 eurocentu 
(nyní 0,38 Kč) za 1 litr nižší, než je prů-
měrná cena mléka v Evropě. My, čeští 
chovatelé mléčného skotu se musíme 
snažit, abychom měli na výrobu mléka 
co nejnižší náklady.

Jak jako ředitel zemědělského 
podniku chovajícího 
roboticky dojený skot řešíte 
konkurenceschopnost?
Konkurenceschopnost celkem neřeším. 
Musím denně sledovat jednotlivé para-
metry mléčné farmy, ať už se jedná o pro-
dukční ukazatele jednotlivých robotů až 
po jednotlivé zprávy, které nás upozorní 
na možné problémy u některých zvířat. 
Jde např. o přežvykování, kvalitu mléka, 
upozornění poklesu produkce, ukazatele 
zdraví a mnoho dalších. Pro mě je důle-
žité sledovat, jak jsou tyto parametry vy-
řešeny, a zároveň jejich vývoj. Na druhé 
straně je důležitá i péče o roboty z tech-
nického hlediska a také to, abychom byli 
schopni co nejdříve odstranit závadu, ať 
je ráno, večer nebo dvě hodiny po půl-
noci. Pokud robot stojí a nedojí jednu 
hodinu, znamená to, že nenadojí asi 
100 litrů mléka. Při ceně 8,50 Kč/litr to 
představuje ztrátu 850 Kč.  

Jak je těžké sehnat pracovní sílu?
Na rozdíl od jiných činností v země-
dělství je zajišťování pracovní síly 

chovatelů holštýnského skotu a zároveň ředitelem akciové společnosti Selekta Pacov.chovatelů holštýnského skotu a zároveň ředitelem akciové společnosti Selekta Pacov.

pohybuje ve spodní části srovnávací ta-
bulky a je stále zhruba o 1,5 eurocentu 
(nyní 0,38 Kč) za 1 litr nižší, než je prů-
měrná cena mléka v Evropě. My, čeští 
chovatelé mléčného skotu se musíme 
snažit, abychom měli na výrobu mléka 

Konkurenceschopnost celkem neřeším. 
Musím denně sledovat jednotlivé para-
metry mléčné farmy, ať už se jedná o pro-
dukční ukazatele jednotlivých robotů až 
po jednotlivé zprávy, které nás upozorní 
na možné problémy u některých zvířat. 
Jde např. o přežvykování, kvalitu mléka, 
upozornění poklesu produkce, ukazatele 
zdraví a mnoho dalších. Pro mě je důle-
žité sledovat, jak jsou tyto parametry vy-
řešeny, a zároveň jejich vývoj. Na druhé 
straně je důležitá i péče o roboty z tech-
nického hlediska a také to, abychom byli 
schopni co nejdříve odstranit závadu, ať 
je ráno, večer nebo dvě hodiny po půl-
noci. Pokud robot stojí a nedojí jednu 
hodinu, znamená to, že nenadojí asi 
100 litrů mléka. Při ceně 8,50 Kč/litr to 

Na rozdíl od jiných činností v země-
dělství je zajišťování pracovní síly 

v živočišné výrobě specifi cké v tom, 
že o zvířata se musíte postarat ráno 
i večer a nejen od pondělí do pátku, 
ale i v sobotu, neděli, na Velký pátek 
i o Štědrém dnu. Zvláště když některý 
ze zaměstnanců onemocní. Využíváme 
také zaměstnance ze zahraničí. Pro-
blém přichází s tím, když tito zaměst-
nanci odjíždí na dovolenou zpravidla 
na celý měsíc. Vzhledem k využívání 
dojicích robotů ale potřebujeme ta-
kové zaměstnance, kteří dokážou tuto 
techniku obsloužit a případně opravit. 

Co děláte pro zlepšení kvality 
mléka, máte nějaký recept?
V minulosti jsme měli značné problémy 
s kvalitou mléka z hlediska počtu soma-
tických buněk. Několik let provádíme 
u dojnic podezřelých na mastitidu kulti-
vaci přímo na farmě. Pokud indikujeme 
jako původce mastitidy gramnegativní 
bakterie z prostředí, nepoužíváme pro 
léčení antibiotika, ale jen podpůrnou 
léčbu. V této oblasti rovněž spolupra-
cujeme s MVDr. Josefem Práškem, který 
pravidelně vyhodnotí výsledky z kont-
roly užitkovosti za pomoci počítačové-
ho programu a navrhne další postup. 

Jak vnímáte soutěž Mléčná 
farma roku? Proč se váš podnik 
soutěže účastní? 
Tato soutěž nehodnotí pouze užitko-
vost, ale i další parametry – zdraví a re-
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Tato soutěž nehodnotí pouze užitko-
vost, ale i další parametry – zdraví a re-

produkci. Myslím si, že pokud chceme 
v našem chovu něco zlepšit, musíme 
se učit od těch nejlepších. Této sou-
těže jsme se v loňském roce účastnili 
poprvé a to proto, že se nám podařilo 
zlepšit jeden z hodnotících parametrů 
– celkový počet somatických buněk. 
Tento parametr má v hodnocení po-
měrně velkou váhu, takže v minulosti 
jsme neměli šanci v soutěži uspět. Tak 
doufáme v lepší umístění tento rok. 

Kde je aktuální problém chovu skotu?
V poslední době se objevuje mnoho 
článků, které nesmyslně upozorňu-
jí na vliv skotu na zhoršení klimatu. 
Podle mého názoru chybně interpre-
tované výsledky některých zjištění  
poškozují pohled na zemědělství. Au-
toři článků si neuvědomují, že člověk 
nemůže konzumovat travní porost 
v jakékoliv formě. Travní porosty se 
pěstují na plochách, na kterých nemů-
žeme pěstovat jiné plodiny. K využití 
produkce z těchto travních porostů 
nutně potřebujeme přežvýkavce, kte-
ří jediní jsou schopní tuto pro člověka 
nestravitelnou rostlinnou produkci 
přeměnit na živočišnou bílkovinu 
v podobě hovězího masa. 

Lukáš Prýmas
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