
V soutěži farem dojeného skotu 
bylo šest kritérií: mezidobí, prů-
měrný počet somatických buněk 
(PSB), lineární skóre somatic-
kých buněk do 4, součet produk-
ce tuku a bílkovin za rok, průměr-
ný laktační den ve stádě, nádoj na 
dojenou krávu. Při shodném po-
čtu získaných bodů rozhodovalo 
průměrné pořadí laktace ve stádě. 
Hodnocení nemůže nikdo zpo-
chybnit – jako soutěžní data se 
berou údaje z kontroly užitkovos-
ti, které má k dispozici Českomo-
ravská společnost chovatelů, a. s., 
a  tato společnost také zpracová-
vala výsledkovou listinu. Vítězné 
chovy jsme navštívili s naším foto-
aparátem a kamerou a zeptali se 
jich, jak to dělají, že mají tak dob-
ré výsledky. Nahrávky budou 
k zhlédnutí na TV Zemědělec a na 
webových stránkách soutěže 
mlecnafarmaroku.cz.  

Pět nejlepších za 
holštýnské plemeno
 1. místo: Úněšovský statek 

a.  s., farma Chrančovice – 103 
bodů, průměrné pořadí laktace 
2,36
 2. místo: Barbora Poláčová, 

farma Hole – 103 bodů, průměr-
né pořadí laktace 2,29
 3. místo: ZD Růžový Palou-

ček, Morašice – 100 bodů, prů-
měrné pořadí laktace 2,34
 4. místo: Družstvo vlastníků 

půdy Ametyst, statek Třebíč-Du-
bínka – 100 bodů, průměrné po-
řadí laktace 2,10
 5. místo: Zemědělsko-ob-

chodní družstvo Žichlínek, far-
ma Luková VKK – 100 bodů, 
průměrné pořadí laktace 1,97

Pět nejlepších za plemeno 
české strakaté
 1. místo: Lukrena a. s., farma 

Řenče – 109 bodů, 
 2. místo: PROAGRO Rade-

šínská Svratka – 108 bodů
 3. místo: AZOS, s. r. o., Za-

křany – 103 bodů, průměrné 
pořadí laktace 2,89
 4. místo: ZEOS Lomnice, a. s., 

VKK Rváčov – 103 bodů, prů-
měrné pořadí laktace 2,62
 5. místo: Zemědělská a. s. 

Horní Bradlo, farma Javorné – 
102 bodů

Další pořadí se nezveřejňuje, 
avšak všichni účastníci soutěže 
dostali své umístění pro porov-
nání, jak si vedli v  konkurenci 
ostatních. První cenu 50 tisíc 
korun českých v  plemeni hol-
štýnském a stejnou částku za ple-
meno české strakaté. Druzí v po-

řadí v obou kategoriích obdrželi 
30 tisíc korun, třetí místo bylo 
odměněno částkou 15 tisíc ko-
run. 

Skokan roku
Titul skokan roku v rámci sou-

těže Mléčná farma roku byl v le-

tošním roce udělován poprvé 
a  cílem bylo ocenit tu farmu, 
která se v posledním roce mezi-
ročně zlepšila nejvíce. Podmín-
kou bylo přihlášení farmy do 
soutěže Mléčná farma ve dvou 
posledních ročnících, což splni-
lo 86 farem (40 farem v  kate-
gorie čestr a  46 farem v  kate-
gorii holštýn). Posuzována by-
la u  jednotlivých podniků pro-
centní změna u všech šesti hod-
nocených ukazatelů. Následně 
u každého parametru bylo mezi 

podniky stanoveno pořadí po-
dle toho, jak velká byla meziroč-
ní procentní změna. U nejvyšší-
ho procentního zlepšení získal 
podnik za každý jednotlivý uka-
zatel největší možný počet bo-
dů, tj. 86. Vítězem se stala ta 
farma, která měla součtem za 
všech šest ukazatelů bodů nej-
více.

Letošním skokanem roku se 
stala Zemědělská akciová spo-
lečnost Lípa, soutěžící v holštýn-
ské kategorii, u které se zlepšilo 

všech šest hodnocených ukaza-
telů a  která dosáhla 436 bodů. 
Mezi ročníky 2019 a  2020 se 
u  společnosti zkrátilo mezidobí 
z  412 na 404 dní, snížil se prů-
měrný počet somatických buněk 
z  260 na 204 tis./ml., a  tím se 
zlepšilo (zvýšilo) i lineární skóre 
somatických buněk. Farmě se též 
zvýšil obsah tuku a  bílkovin 
v  mléce, z  171 na 164 se snížil 
průměrný laktační den a  prů-
měrný nádoj se zvýšil z 28,1 na 
37,5 kg. 

Nejlepší chovy dojnic roku 2020
Ačkoli nás covid-19 hodně potrápil a ani napodruhé nevyšlo slavnostní předání cen soutěže Mléčná farma roku ve Skalském dvoře, lze již srdečně 
blahopřát vítězům ročníku 2020.  Za holštýnské plemeno vybojovala první příčku a získala odměnu v hodnotě 50 tisíc korun farma Chrančovice, 
která patří pod akciovou společnost Úněšovský statek. Zlato v ČESTR kategorii a stejnou odměnu získali zástupci farmy Řenče akciové společnosti 
Lukrena se sídlem v Dolní Lukavici.    
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Farma Řenče akciové společnosti Lukrena získala zlato v plemeni české strakaté Foto Lukáš Prýmas

Reprezentantka farmy Chrančovice zootechnička Ing. Pavla 
Brožíková má lví podíl na nejlepším umístění v holštýnské kategorii
 Foto Lukáš Prýmas

Tab. 1 – Počty dosažených bodů prvních pěti společností v kategorii Holštýn

Název společnosti Farma Mezidobí Počet SB LS do 4 T+B Lakt. den Nádoj Bodů celkem Poř. laktace Výsledné 
pořadí

Úněšovský statek a. s. Chrančovice 20 13 16 20 14 20 103 2,36 1
Farma Hole Barbora Poláčková 17 12 16 18 20 20 103 2,29 2
ZD Růžový palouček (Morašice) Újezdec 20 8 12 20 20 20 100 2,34 3
Družstvo vlastníků půdy Ametyst Statek Dubinka 20 17 20 12 20 11 100 2,10 4
Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek Luková 18 17 18 13 19 15 100 1,97 5

Tab. 2 – Počty dosažených bodů prvních pěti společností v kategorii Čestr

Název společnosti Farma Mezidobí Počet SB LS do 4 T+B Lakt. den Nádoj Bodů celkem Poř. laktace Výsledné 
pořadí

Lukrena, a. s. Řenče 19 15 16 20 19 20 109 2,36 1
PROAGRO Radešínská Svratka, a. s. Radešínská Svratka 20 11 17 20 20 20 108 2,71 2
Azos, s. r. o. Zakřany 13 20 20 17 14 19 103 2,89 3
ZEOS Lomnice, a. s. VKK Rváčov 19 16 19 15 19 15 103 2,62 4
Zemědělská a. s., Horní Bradlo Javorné 17 11 15 20 19 20 102 2,43 5

Tab. 3 – Skokan roku a jeho zlepšení 

Název společnosti 2020 2019 Změna (zlepšení) 2020/2019 (v %)
MEZ SB LS T+B LD NAD MEZ SB LS T+B LD NAD MEZ SB LS T+B LD NAD

Zemědělská akciová společnost Lípa 404 204 86 2,74 164,2 37,5 412 260 85 2,59 171,5 28,1 1,94 21,54 1,16 5,47 4,25 25,12
Vysvětlivky k tabulkám: SB – somatické buňky; LS – lineární skóre; T + B – množství tuku a bílkovin v mléce; MEZ – mezidobí, LD – laktační den, NAD – nádoj  


