
a; Reportáž 

Skalský dvůr opět 
žil chovatelstvím 
Ceny soutěže Mléčná farma roku 2022 byly předány 24. března v hotelu Skalský dvůr. Akce měla velký úspěch, 

kromě více než stovky přítomných v hotelu Skalský dvůr bylo u monitorů svých počítačů při on-line přenosu asi 

420 dalších posluchačů. Vítězům gratuloval i ministr zemědělství Zdeněk Nekula. 

Slavnostní předání cen vítězům se 

konalo ve čtvrtek 24. března v ho

telu Skalský dvůr v Bystřici nad 

Pernštejnem. Odbornou část repre

zentovali zahraniční přednášející. 

Jako první vystoupila prof. Dr. So

fie Piepersová z belgické univerzity 

v Ghentu , která se věnovala masti

tidám jako nekonečnému příběhu 

pro všechny, kteří se mléčnou pro

dukcí zabývají. 

Dále byla představena farma Gos

podarstwo Raine Lisiecki, která zví

tězila v soutěži mléčná farma Polska 

2021. Její spolumajitelka Malgosia 

Lisiecka detailně obeznámila přítom

né s neuvěřitelnými výsledky, kterých 

farma dosahuje při počtu 1200 krav, 

3500 ha, 20 zaměstnancích a průměr

né užitkovosti 14 450 kg mléka. Pak 

všem zúčastněným poskytla návody, 

jak se mléko v Polsku ve velkém 

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula přijal výzvu obléknout si mikinu 
Mléčnáfarma roku 

V holštýnském plemeni se již poněkolikáté na prvnim místě umístil 
tým dojnic a zootechniků mléčné farmy Pernarec akciové společnosti 
Úněšovský statek 

dělá. Podrobněji o rodinné farmě Li

siecki budeme informovat v příštím 

čísle. 

V panelové diskusi , kterou moderoval 

profesor Leoš Pavlata z Mendelovy 

univerzity, vystoupili představitelé vý

znamných českých producentů mléka 

- Ing. Lenka Hořínková z akciové spo

lečnosti Proagro Radešínská Svratka

(2000 kusů skotu, 830 českých stra

katých dojnic), Ing. Stanislav Dvořák 

z DVP Pyšel, (900 kusů českého straka

tého skotu, 725 ha), Ing. Martin Střa

sák ze ZD Růžový palouček (750 hol

štýnských a 500 strakatých dojnic, 

2800 ha) a Ing. Milan Basík, soukromý 

farmář ze Zárybničné Lhoty (125 kusů 

holštýnského skotu, 416 ha). Všichni 

odpovídali na praktické otázky typu 

řešení mastitid, managementu výroby 

objemných krmiv, hledání levnějších 

bílkovinných krmiv nebo snižování 

V kategorii čestr ministr zemědělstvi gratuloval k prvenstvi 
zástupcům mléčné farmy Javorné, Zemědělské a. s. Horní Bradlo 

Druhé místo v kategorii ČESTR 
ZD Libin, stáj Libin 

Druhé místo v kategorii 
HOLŠTÝN - ZD Růžový 
palouček.farma Újezdec 
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Třetí místo v kategorii ČESTR 
Podorlicko, a. s., Místrovice, stáj 
Verměřovice Třetí místo v kategorii HOLŠTÝN - AGRAS Bohdalov, a. s.

Čtvrté místo v kategorii ČESTR -
ZEOS Lomnice, a. s., VKK Rváčov 

Páté místo v kategorii ČESTR -
PROAGRO Radešínská Svratka, 
a. s.,farmaŘečice Páté místo v kategorii HOLŠTÝN - POOSLA VÍ Nová Ves, družstvo 

čtvrté místo v kategorii 
HOLŠTÝN - Zemědělské 
obchodní družstvo Mrákov, stáj 
Tlumačov 
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dalších nákladů v této nelehké době. 
Aby mohli své farmy rozvíjet do bu
doucna, shodli se zástupci mléčných 
farem na tom, že potřebují zejména 
stabilní podmínky dané legislativou 
a politikou na státní i evropské úrovni. 

Následovalo samotné vyhlášení výsled
ků soutěže a nejlepší mléčné farmy 
v české republice, kdy na předání ako
rát dorazil ministr zemědělství Ing. Zde
něk Nekula. Přinesl také čerstvé zprávy 
z jednání Rady ministrů zemědělství 
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v Bruselu. Řešili se Strategické plány SZP, 
jejichž připomínkování a vypořádání 
a schválení se bude bohužel protahovat 
až do září nebo října tohoto roku. 

Lukáš Prýmas 
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