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Ve Výzkumném ústavu zemědělské
techniky, v. v. i., bylo provedeno v mi-
nulém období mnoho výzkumných
prací zaměřených na optimalizaci
technických a technologických systé-
mů pro chov dojnic. V těchto pracích
byly analyzovány různé aspekty po-
užití technických a technologických
systémů pro chov dojnic a jejich vlast-
ností z hlediska výkonnosti, spotřeby
lidské práce, spotřeby energie, inves-
tiční náročnosti, vlivu na životní pro-
středí, vlivu na welfare apod.

Výsledky těchto prací jsou průběž-
ně publikovány. V roce 2008 byla vy-
dána metodická příručka Inovace

technických a technologických

systémů pro chov dojnic, která by-
la bezplatně předána chovatelským
svazům a je volně k dispozici na
www.vuzt.cz, v části metodiky pro
praxi. Jsou zde přehledně uvedeny
základní technické a technologické
systémy pro ustájení, krmení, dojení,
chlazení a skladování mléka, odklíze-
ní mrvy a kejdy a podestýlání určené
pro chov dojnic. Jsou analyzovány
vlastnosti jednotlivých technických
systémů z hlediska potřeby lidské
práce, energie, výkonnosti, investič-

ních nákladů, vlivu na životní prostře-
dí, welfare apod.

Vedle toho byla vydána metodika
Modelová řešení stájí a farem pro

chov dojnic zpracovaná kolektivem
pracovníků VÚZT, v. v. i., a VÚŽV,
v. v. i., kterou je možné objednat 
ve Výzkumném ústavu zemědělské
techniky. Formou katalogových listů
je prezentováno celkem 23 modelo-
vých návrhů stavebně-technického
řešení stájí a farem pro 72 – 810 doj-
nic, z toho 14 modelových návrhů
novostaveb stájí a farem s dojením
v dojírně, pět návrhů modernizací
stájí typu K 105 a K 174 a tři návrhy
novostaveb stáje s dojením v AMS.

Technické a technologické systémy
však pracují ve vzájemné součinnosti
v rámci stáje a farmy. Z tohoto důvodu
velmi záleží na jejich správném navr-
žení, instalaci a provozování. Dobře
navržený soubor technických systé-
mů ve vazbě na stájový objekt,
systém ustájení, vlastnosti chovaných
dojnic, pokud je také správně využí-
ván a provozován, může vytvářet sy-
nergický efekt, který se souhrnně
promítne do celkové spotřeby lidské
práce, spotřeby energie, zdravotního

stavu a užitkovosti dojnic, welfare, in-
vestičních a provozních nákladů a sa-
mozřejmě především do ekonomiky
chovu dojnic.

�� Metodický postup

Pro správné manažerské rozhodo-
vání jsou důležité informace o účincích
a dopadu variantních rozhodnutí ze-
jména na výrobní náklady mléka. Pro
tyto účely byl vyvinut Program pro

stanovení technicko-ekonomických

parametrů variantních technologic-

kých systémů pro chov dojnic, který
umožňuje modelovat variantně řešené
systémy ustájení vybavené variantními
technickými systémy a sledovat vliv
těchto změn na základní technické,
provozní a ekonomické parametry.
Ověřovací verze tohoto programu je
pro uživatele bezplatně k dispozici 
na internu na stránkách VÚZT 
– www.vuzt.cz v části expertní 
systémy.

Výzkumný projekt VÚZT, v. v. i., řešil vliv variantně řešených
technických systémů ve stájích a farmách pro chov dojnic
na ekonomiku výroby mléka. Vznikl program pro stanovení
technicko-ekonomických parametrů, který mohou
chovatelé zdarma využívat při rozhodování o investicích 
do ustájení. 

Možnosti řešení stájí pro dojnice

Rybinová dojírna – bezbariérová s rychlým odchodem

Stáj pro 326 dojnic

jiririchter
Text napsaný psacím strojem
Publikováno na stránkách www.vuzt.cz
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Program využívá normativní údaje
získané zejména v rámci vlastních sle-
dování a měření řešitelů, sledování
prováděných VÚZE Praha, konzultací
s předními zemědělskými manažery
a údajů získaných od dodavatelů sta-
veb a technických systémů.

Vedle normativních hodnot a dat
vložených do programu z databáze
je vytvořena možnost vložení vlast-
ních údajů uživatelů, zejména v ob-
lasti IN stájí a techniky a v oblasti
některých nákladových položek (ná-
klady na KD, cena práce, režijní 
náklady apod.). Tím je vytvořena

možnost zohlednit ve výpočtech
vlastní datové údaje, se kterými bude
program pokračovat (tj. nahradí úda-
je vložené řešiteli).

Program je doplněn obrazovou
částí, která umožní lepší orientaci
a přehled uživatele o nabízené vari-
antě nebo zvoleném řešení. Nabíze-
ná řešení stavebně dispozičního
řešení stájí vycházejí z návrhů po-
drobněji uvedených v publikaci Mo-
delová řešení stájí a farem pro chov
dojnic. V současnosti jsou do progra-
mu zahrnuta následující řešení stájí
a farem:

– stáj pro 99 dojnic se dvěma 
produkčními skupinami a porod-
nou,

– stáj pro 114 dojnic se dvěma pro-
dukčními skupinami,

– stáj pro 240 dojnic se třemi pro-
dukčními skupinami a porodnou,

– stáj pro 252 dojnic se čtyřmi pro-
dukčními skupinami,

– stáj pro 288 dojnic se třemi pro-
dukčními skupinami a porodnou,

– stáj pro 308 dojnic se čtyřmi pro-
dukčními skupinami,

– stáj pro 324 dojnic se čtyřmi pro-
dukčními skupinami,

– stáj pro 326 dojnic se třemi pro-
dukčními skupinami a porodnou,

– stáj pro 344 dojnic se čtyřmi pro-
dukčními skupinami,

– stáj pro 388 dojnic se čtyřmi pro-
dukčními skupinami a porodnou,

– rekonstrukce stáje pro 196 dojnic
se čtyřmi produkčními skupinami,

– rekonstrukce stáje pro 134 dojnic
se třemi produkčními skupinami,

– rekonstrukce stáje pro 162 dojnic
se třemi produkčními skupinami,

– rekonstrukce stáje pro 143 doj-
nic se čtyřmi produkčními skupi-
nami,

Ukázka práce v programu – 1) základní údaje; 2) objekt stáje; 3) dijírna a mléčnice; 4) krmení; 5) odklízení a podestýlání; 6) výsledky
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– rekonstrukce stáje pro 180 dojnic
se čtyřmi produkčními skupinami,

– stáj pro 72 dojnic s AMS – varianta I.,
– stáj pro 72 dojnic s AMS – varianta II.,
– stáj pro 120 dojnic s AMS,
– stáj pro 240 dojnic s AMS.

Program je interaktivní, tzn. že jeho
uživatel vybírá z postupně nabízených
možností, případně vkládá vlastní
údaje. Po vyplnění všech požadova-
ných údajů je vytvořen výstupní proto-
kol specifikující vybrané řešení a jeho
technicko-ekonomické parametry (IN,
náklady na KD a litr mléka atd.). Je
možné také vytisknout schéma vybra-
né stáje a dojírny se základními roz-
měrovými parametry. Je možné se
v programu vrátit, změnit zadání 
a sledovat vliv změn na vybrané para-
metry. Je tak vytvořen jednoduchý
a účinný nástroj pro modelování např.
investičních rozhodování.

�� Výsledky řešení

Pro lepší pochopení možností progra-
mu je uveden příklad použití programu
pro modelování variantních systémů
v novostavbě stáje pro 326 dojnic obsa-
hující tři produkční skupiny a porodnu.

Schéma analyzované stáje je na
obr. 1 (je možné vytisknout v rámci
používání programu).

Program umožňuje  volit celou řa-
du variant a jejich vzájemné srovná-
ní. V tab.1 je uvedeno vstupní zadání
parametrů řešené stáje a výstupní
protokol obsahující základní technic-
ko-ekonomické parametry odpovída-
jící tomuto zadání.

Náklady na 1 litr mléka ve výši
10,21 Kč jsou v tomto případě příliš vy-
soké. Příčinou je zřejmě hodně nízká
užitkovost. Tu je možné v programu
změnit (návrat na vstupní stránku). Zvo-
líme cílenou roční užitkovost 10 000 l
a ostatní parametry necháme beze
změny kromě potřeby zvýšit skladovací
kapacitu tanků pro mléko (viz výstupní
protokol) a budeme sledovat vliv zvýše-
ní užitkovost na výrobní náklady. Po 
vložení těchto úprav bylo zjištěno, že
výrobní náklady na jeden litr mléka
klesly na 7,54 Kč. Je tedy zřejmé, že
užitkovost má významný vliv na výrob-
ní náklady mléka.

V dalším kroku můžeme např. sle-
dovat vliv snížení nákladů na krmivo

z kalkulovaných 1 1942 312 Kč/rok na
9 mil. Kč/rok. Toto opatření umožnilo
snížit výrobní náklady na 6,63 Kč/l.

Je možné také snížit další položky
formou zadání vlastních údajů (v ok-
ně provozní náklady). Např. můžeme
změnit  úroveň spotřeby lidské práce
změnou z průměrné organizace na
velmi dobrou. Výrobní náklady se
sníží jen nepatrně na 6,50 Kč/l.

Následně  můžeme např. sledovat
vliv snížení režijních nákladů přibliž-
ně o 25 %. V tomto případě náklady
dále klesly na 6,04 Kč/l.

Je samozřejmě možné změnit tech-
nologický systém ustájení a místo ro-
štů zvolit pevnou podlahu ve stáji
s odpovídající změnou technických
systémů odklízení hnoje. Tato změna
se projeví poklesem výrobních nákla-
dů o dva haléře.

Tímto způsobem je možné sledo-
vat vliv prakticky všech důležitých pa-
rametrů na výrobní cenu mléka.V této
souvislosti je potřebné připomenout,
že stanovené ceny jsou pouze orien-
tační, protože nezahrnují např. cenu
produkovaného hnoje, cenu telat
apod. Cílem programu není přesný
výpočet konečné ceny, ale umožnit
sledování vlivu různých opatření na
ekonomiku výroby mléka jako pod-
klad pro manažerská rozhodnutí.

Řešitelé budou vděčni za konkrét-

ní a konstruktivní připomínky a zku-

šenosti uživatelů zaslané na adresu

VÚZT, v. v. i., nebo na dále uvedený

kontakt. V případě potřeby rádi po-

můžeme s užíváním programu (např.

pokud návod nebude dost srozumi-

telný, stačí zatelefonovat). �

Článek vznikl v souvislosti s ře-
šením, výzkumného záměru MZe
0022703102 a využívá výsledky pro-
jektu NAZV QF 4145.
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