
8/2022www.profi press.cz

Dojený skot

15

Polská soutěž Mleczna GalaPolská soutěž Mleczna Gala
Třetí červnový týden se v Polsku uskutečnil již osmý ročník soutěže Mleczna gala. Ve slavnostně připraveném 
sále se sešlo 250 chovatelů z celého Polska, aby zhlédli videomedailonky nejlepších chovů v jednotlivých 
kategoriích podle velikosti a plemenné příslušnosti. V celkem 18 kategoriích bylo oceněno 71 chovatelů.

Absolutním vítězem z pohledu užitko-
vosti se stalo stádo Malgorzaty a Sy-
westra Pszczola v kategorii do 20 lakta-
cí s průměrem 16 555 kg mléka. 
V kategorii nad 1000 laktací byla 
s užitkovostí 14 449 první farma Li-
sieczkich, kterou znají účastníci letoš-
ního vyhlášení vítězů soutěže Mléčná 
farma roku z prezentance Malgorzaty 
Lisiecké.
Ocenění převzali nejlepší chovatelé 
z rukou prezidenta Polské federace 
chovatelů Leszka Hadzlika a náměst-
ka ministra zemědělství a rozvoje ven-
kova Leszka Kowalowskeho. 
Součástí letošního ročníku „Mleczna 
Gala“ byla i debata o problémech 
a výzvách sektoru produkce mléka 
pro populární televizní program pro 
zemědělce Wiadomości rolnicze, kte-
ré jsem se také mohl zúčastnit. Z de-
baty bylo zřejmé, že i polský sektor 

produkce mléka se potýká se stejnými 
problémy, jako mají naši chovatelé. 
Součástí cesty do Polska byla také ná-
vštěva laboratoře pro rozbory mléka 
v Parzniewe, které měsíčně analyzu-
je zhruba 200 000 vzorků z KU (pro 
srovnání brněnská laboratoř ČMSCH, 
a. s., zpracuje měsíčně téměř 300 000 
vzorků). Laboratoř v Parzniewe je 
jedním ze čtyř pracovišť, která v Pol-
sku zajišťují rozbory mléka pro potře-
by KU. Při návštěvě laboratoře polští 
kolegové informovali i o plánovaných 
změnách – výměně starých kovových 
přepravních boxů za plastové a zave-
dení čárových kódů pro identifi kaci 
vzorků. Čárové kódy by tak měly do 
budoucna nahradit současný systém, 
kdy jsou vzorky identifi kovány popi-
sem na víčko vzorkovnice.
Zajímavá byla i návštěva genetické la-
boratoře v Parzniewe. Polská federace Mleczna Gala je v Polsku velmi prestižní soutěž
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Souhrn

Dlouhodobé dosahování přiměřeného zisku z produkce mléka je nutnou podmínkou pro udržení stávajících stavů dojených krav 

a zabezpečení trvalé soběstačnosti ČR v produkci mléka. Cílem příspěvku je zhodnocení ekonomiky u podniků s výrobou mléka 

za rok 2021. Údaje pro výpočty byly získány dotazníkovou metodou od 120 podniků. Byla tak doplněna dlouhodobě vytvářená 

databáze produkčních a ekonomických ukazatelů chovů s produkcí mléka. Počítány byly celkové náklady, náklady po odpočtu, 

zisk bez dotací a kalkulován byl rovněž bod zvratu a ukazatel příjmů nad náklady na krmiva (IOFC). Z výsledků vyplynulo, že 

v průměru se u souboru podniků meziročně náklady po odpočtu zvýšily o 5,9 % na krávu a rok a dosáhly úrovně 83 779 Kč, 

tj. 9,42 Kč na litr prodaného mléka. V průměru byla v roce 2021 bez dotací dosažena ztráta (0,34 Kč na litr). Nemalé rozdíly 

v průměrných nákladech a tím i v ziskovosti lze spatřovat mezi skupinami podniků mj. podle chovaného plemene a užitkovosti.
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Summary 

Economic indicators for a group of dairy farms in Czech Republic in 2021. Achieving a reasonable profi t from milk production 

in the long term is a necessary condition for maintaining the current number of dairy cows and ensuring the Czech Republic's 

continued self-suffi ciency in milk production. The aim of the paper is to evaluate the economics of dairy farms for the year 2021. 

Data for the calculations were obtained by the questionnaire method from 120 dairy farms. The obtained data supplemented the 

long-standing database of production and economic indicators of dairy farms. Total costs, costs after deduction, profi t without 

subsidies were calculated as well as break-even point and the indicator of income over feed costs (IOFC). The results showed that, 

on average, for the dairy operations analysed, the cost after deductions increased by 5.9% per cow per year, reaching a level of 

83 779 CZK per cow per year, i.e. 9.42 CZK per litre of milk sold. On average, a loss was suffered in 2021 without subsidies (0.34 

CZK per litre). Considerable differences in average costs and thus in profi tability can be seen between groups of farms according 

to, among other things, the breed and milk yield achieved.
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je členem konsorcia EUROGEnomics 
a používá stejný typ čipu, jako laboratoř 
iGenetiky na Hradištku. V loňském roce 
polskou laboratoří prošlo 12 000 vzorků. 
Součástí programu prvního dne byla 
i návštěva mlékárny Hochwald, která 
je na polském trhu již 25 let a patří 
k „lídrům“ z pohledu průměrné ceny. 
Zajímavá byla například informace 
o příplatku 0,10 Kč na litr mléka za 
dodávky z chovů zapojených do KU. 
V rukou producentů mléka je v Polsku 
70 % mlékáren. 
Posledním navštíveným místem pak 
byla farma holštýnského skotu rodi-
ny Leszka Duszaka v Ogródku. Farma 
chová 540 dojených krav s průměrnou 
užitkovostí 11 900 kg mléka. 
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