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SYSTÉMY KRMENÍ A VÝŽIVA ZVÍŘATTÉ
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S ženou v čeleS ženou v čele
I. AGRO Oldřiš, a. s., hospodaří v severní části Českomoravské vrchoviny na 1350 ha zemědělské půdy. Chová se 
zde kolem 370 dojených krav. Jak v úvodu charakterizovala ředitelka akciové společnosti Helena Lossmannová, 
je to malá česká zemědělská fi rma, kde pracuje mladý kolektiv a snaží se společně o úspěch.

Helena Lossmannová, DiS., v úvodu 
prozradila, že preferuje spolupráci 
s českými fi rmami. Zřejmě proto i ve 
výživě skotu dala přednost společnos-
ti VVS Verměřovice. A asi není náho-
da, že ženy si v práci rozumějí opět 
s ženami – výživu v I. AGRO Oldřiš 
zajišťuje Ing. Klára Mrkvičková, ale 
nepředbíhejme… 

Tradiční zemědělská výroba
Obec Oldřiš se nachází v okrese Svi-
tavy v Pardubickém kraji. Akciová 
společnost vznikla v roce 1997, její vý-
hradní akcionář je ZOD Vrchy Oldřiš. 
Toto družstvo má dnes asi 120 členů 
a navázalo na činnost původního JZD 
„Vpřed“ Oldřiš. Jižní část pozemků leží 
částečně v Chráněné krajinné oblasti 

Žďárské vrchy. Půda je kamenitá a sva-
žitá, průměrná velikost půdního bloku je 
5 ha, takže hospodaření zde není vůbec 
snadné, jak potvrzují společně s Helenou 
Lossmannovou také zootechnici Vladi-
mír Andrle a Michal Dvořák. 
Louky a pastviny představují 450 ha, na 
orné půdě (900 ha) se pěstuje pšenice, 
sladovnický ječmen, tritikale, řepka, je-

tel, okrajově brambory a kukuřice pro 
potřeby výživy skotu, kterého je včetně 
telat celkem 1100 kusů. Český strakatý 
skot se chová ve třech střediscích – v Ol-
dřiši je ustájena mléčná produkce plus 
odchov telat, v Borové u Poličky se na-
cházejí tři stáje pro mladý skot a v Pus-
té Kamenici se vykrmuje asi stovka býků 
a odchovává 125 jalovic. 

I v šatech lze pracovat v zemědělském podniku! Zleva ředitelka 
akciové společnosti Helena Lossmannová, výživářky Klára 
Mrkvičková a Lucie Ursová

Zleva zootechnik Michal Dvořák, výživářka Klára Mrkvičková 
a zootechnik Vladimír Andrle
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Spolupráce a motivace
Úspěch tkví ve spolupráci a toho si 
je ředitelka podniku Helena Lossma-
nnová velmi dobře vědoma. Proto je 
v podniku uplatňován osobní přístup 
a dbá se na motivaci pracovníků. To 
se vrací v podobě dobře odvedené 
práce v obtížných situacích, například 
při silážování, kdy je svědomitost 
pracovníků klíčová a ovlivní průběh 
celého roku. „Silážování je náročné 
pro nás pro všechny. Aby chlapi vydr-
želi v práci do večera, musí vědět, že 
si jejich práce vážíme a taky se dobře 
najíst. Kvalitní objem je základ úspě-
chu,“ vysvětlila ředitelka svou stra-
tegii a dodala, že je velice důležité, 
aby si rozuměli pracovníci živočišné 
s pracovníky rostlinné výroby. „Necí-
tím mezi nimi nějaké rozpory, vědí, 
co je třeba udělat pro společný cíl,“ 
dodává ředitelka. 
Mléko z Oldřiše putuje přes odbytové 
družstvo do společnosti Agricol Po-
lička, kde se z něho vyrábí převážně 

sýry. Cena za červenec byla 11,60 Kč. 
Průměrná dojivost byla v červenci 
a srpnu 30,16 kg při 3,45 % bílkovin 
a 3,78 % tuku. Močovina v mléce je 
23 mg/100 ml. 

Úspěšná předělávka 
„Nemůžeme si zatím dovolit postavit 
novou moderní stáj,“ vysvětluje ředi-
telka Lossmannová. „Stáj K96 prošla 
před třemi lety zásadní rekonstrukcí, 
kdy jsme bojovali s nízkým stropem 
a nedostatkem světla. Za pětinový 
rozpočet, než by vyšla stáj nová, jsme 
střed otevřeli, přistavěli křídlo, zvět-
šili kubaturu a světlo jsme přivedli 
středem spolu s konstrukcí větrací 
štěrbiny, která se obvykle instaluje do 
nových moderních stájí. Šli jsme do 
odvážného projektu, ale výsledek se 
dostavil,“ popsala Helena Lossmanno-
vá s tím, že předpokladem byl kvalitní 
projektant a stavební dozor. 
„I přesto, že letos je extrémní hic, 
mikroklima stáje je dobré a vidím, že 

žravost zvířat zůstává zachována,“ 
podotkla výživářka Klára Mrkvičková. 

Dojírnu je třeba brzy vyřešit
Faremní zootechnik Michal Dvořák je 
bystrý inovátor, který stále hledá, co 
by se dalo udělat lépe. Je si vědom, 
že výstavba nové dojírny nebo mini-
málně její modernizace je v horizontu 
několika let nevyhnutelná. Bohužel 
doba není novým investicím příliš na-
kloněna, a tak na rozhodnutí, jakou 
technologii zvolit, zatím nespěchají 
a před konečným verdiktem plánují 
navštívit stáje s různými typy techno-
logií. Zootechnici se shodují, že mini-
málně potřebují co nejrychleji nový 
systém vyhledávání říjí, neboť starým 
pedometrům již skončila životnost. 
„Snažíme se hledat dotační progra-
my, bez nich bychom do toho nešli, 
30 milionů na účtu prostě nemáme. 
Cena stavebních prací vzrostla, doda-
cí lhůty dlouhé, energie jsou vysoko, 
ceny hnojiv a krmiv jsou také jinde 

Úspěšná adaptace plechového přístřešku na teletník Prosvětlení a zvýšení kubatury stáje se v Oldřiši povedlo

Kryté hnojiště s ocelovou konstrukcí se podařilo vybudovat 
v posledních letech

Zootechnici v Oldřiši kladou důraz na odchov telat

Dojírna značky Farmtec již má 
svá léta, ale slouží 
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než např. před rokem. Mladí zaměst-
nanci chtějí žít a nebýt uvázaní v práci 
v zemědělství,“ vysvětluje ředitelka. 
Jednou z investic poslední doby byla vý-
stavba krytého hnojiště, které by podle 
úvahy zootechnika Vladimíra Andrleho 
klidně mohlo v budoucnosti sloužit při 
minimálních změnách jako stáj. 

Optimalizace krmných dávek 
Pro krávy v Oldřiši optimalizuje vý-
živářka šest krmných dávek: Rozdoj, 

vrchol, střed a konec laktace, stání na 
sucho, příprava na porod. „U skupiny 
přípravy na porod jsme se rozhodli 
jít metodou vysoké hladiny vápníku, 
což se odráží ve výrazném snížení 
komplikací spojených s okoloporod-
ním období – jde například o uleh-
nutí nebo zadržená lůžka. Začali jsme 
také pracovat s melasou. Stáhli jsme 
množství obilného šrotu a začali více 
pracovat s melasou. Krávy na druhé 
a vyšší laktaci nasazují kolem 38 litrů, 

více mléka již po dohodě se zootech-
niky nebudeme z krav, jak se říká, ždí-
mat, raději se chci zaměřit na aktivní 
vyhledávání a odstraňování rezerv, ty 
máme například v odchovu jalovic,“ 
shodují se zootechnici a výživářka.
„Průměrný laktační den je 167. Celkové 
zdražení komodit nás motivovalo šetřit, 
jenže nás následně potrápila reproduk-
ce. Krávy nasazují hned od začátku lak-
tace vysoko, je nezbytné vyhnout se ne-
gativní energetické bilanci. Proto jsme 

po několikaměsíční pauze opět zařadili 
na rozdoj chráněný tuk s cukrem C16 
Sweet, a situace se začala rychle zlepšo-
vat. Tady se šetřit nevyplatí,“ komentuje 
své rozhodnutí Klára Mrkvičková. 
„Každý z pracovníků má tady svou 
důležitou úlohu, pokud budeme táh-
nout za jeden provaz, přečkáme i kri-
zové situace, jako je tato,“ dodala na 
závěr ředitelka Helena Lossmannová. 

Lukáš Prýmas

Starší kategorie telat na slamnaté TMR Přihrnovač krmiva je dnes v provozu téměř samozřejmostí


