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Rostlinná výroba:
Obhospodařujeme: celkem 6 052 ha zemědělské půdy

• orná půda 4 966 ha
• trvalé travní porosty 1 086 ha

Pěstujeme: řepku, pšenici, ječmen, triticale, kukuřici, mák, řepu, hrách, lupinu



Chov prasat:
• celkem 1 250 prasnic
• roční produkce okolo 43 000 ks selat



Bioplynové stanice:
Celkový výkon 2 MW

• Luková 0,8 MW
• Sázava 1,2 MW



Chov skotu:
Chováme celkem 1 870 dojnic (H/C)

• z toho cca 1 600 dojených
• denní produkce 47-50 000 l mléka



V rámci chovu skotu 3 stáje dojnic:
• Lubník
• Luková
• Tatenice

Jalovice na dalších 3 střediscích
• Albrechtice, Žichlínek, Damníkov



Lubník:
• 390 dojnic celkem (100 % C)
• stáje rekonstrukce z 90. let (stlané)
• dojírna 2*10 míst (rok 94/95??)
• užitkovost 8 530 l/ laktace



Luková:
• 940 dojnic celkem (100 % H)
• stáje rekonstrukce roku 2001(kejda)
• 2013 rekonstrukce porodny
• 2017 výměna matrací
• 2018 rek. seníku (stáj pro suchařky)

• dojírna kruhová 32 míst (rok 2001)
• užitkovost 10 518 l/ laktace







Tatenice:
• 540 dojnic celkem (60 % H/ 40 % C)
• nové moderní středisko
• 2021 (březen) velká stáj (kejda)
• kapacita 484 ks (teď 470 ks)
• 8 dojících robotů (řízený pohyb)

• 2021 (listopad) porodna
• rek. K174 (sláma)
• 1 dojící robot (luxus??)

• 2022 (říjen) rek. K 96
• stáj pro suchařky

• užitkovost C 9 690 l/ H 10 670 l (1,14)





Náklady (příklad VKK Luková):



Náklady (komentář):

• jedná se pouze o náklady na dojnice

• energie účtovány vnitropodnikově (ale 

navýšení ceny z 1 Kč na 5 Kč/ kWh), 

!!nejsou zahrnuty dotace !!

• údaje z úč. prog. (SIDUS)- litry a cena

• tabulka pro každý provoz zvlášť 

(porovnání sláma/kejda, nový/starý, C/H, 

větší/menší farma)

• tabulka vedena od r. 2018 (meziroční 

porovnání, navýšení výk. ceny/nákladů, 

lepší/horší krmení, množství,…)



Co ještě sledujeme:
• ukazatele jedn. stájí (užitkovost, počty, 

brakace)- tabulka
• produkce mléka, úroveň reprodukce, 

obrat stáda, reprodukce,…
• tabulka celkových ztrát (záložka úhyny, 

jatky, celkem)- příklad

• nutno sledovat NEJEN ekonomiku 
(peníze), ale dívat se na odvětví jako 
celek se všemi souvislostmi

• stáj je živý organismus, který se 
neustále vyvíjí, ale nesnáší změny



Další faktory s vlivem na ekonomiku:
• pozitivní (co děláme)
• kultivace (v rámci nár. dotací, ale dobrá 

věc)+ Tatenice OCC- měření SB
• koupání paznehtů (procházecí vany 

každý den- důležité!!)+ jejich pravidelná 
údržba (služba+ vlastní)

• vakcinace (peníze to neušetří- náklady 
stejné, ale do budoucna lepší zdr. stav, 
menší spotřeba ATB)

• negativní (co musíme pořád hlídat)
• práce lidí (aby dělali tak jak mají)
• zoohygiena (čistota!!)
• krmení (ovlivňuje nejvíce)- dodržování 

KD, čistota v jámách,…



Co hlavně dělá ekonomiku:
• krmení
• kvalita= mléko zadarmo+ výsledky 

(zdrav. stav, reprodukce,…)
• množství (když je dost, nemusí se 

nakupovat)
• THP+ personál
• management stáda
• práce na dojírně/ na stáji
• přístup ke zvířatům (kráva výrobní 

prostředek, musíme se k ní tak chovat)
• nastavení vnitro cen
• objem, jádro (úhel pohledu, forma výp.)
• jalovice (odchov/ odpis krav)
• vliv na celkový výsledek

• odpisy= investice



Závěrem:
• je třeba se dívat na chov ekonomicky
• peníze jsou za to, co prodám (mléko, 

maso- v tabulkách není, je to navíc)
• ne vždy je plná stáj ekonomická, ale více 

mléka ředí fix. náklady
• hlavně je třeba se dívat (někdy se 

nemusí počítat)
• dobré výsledky= předpoklad dobré eko 

(špatné krmení= málo mléka, špatná 
reprodukce, horší zdrav. stav)

• vakcinace
• vynikající věc, ale nedokáže řešit bordel na 

stáji nebo špatný management (ale pomůže)
• mnohdy výsledky nezlepší, ale inv. do 

budoucna
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