
                                                                               
                                                                           
 

Příloha číslo 1  Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele 

 



                                                                               
                                                                           
 



                                                                               
                                                                           
 

Příloha číslo 2  Jednotný registrační formulář 

 



                                                                               
                                                                           
 



                                                                               
                                                                           
 

Příloha číslo 3  Evidence příjmů a výdajů 

ROK: Evidence p říjmů a výdaj ů 
Jméno:   Pavla Hostášková

Adresa:  Dololazy 60, Olomouc
IČO:
DIČ:

Datum Doklad a číslo Popis P říjmy D Výdaje D P říjmy N Výdaje N P říjmy §8
5.7. Př.Daň.  1 Za sečení louky 1 000,00
10.7. Vý.Daň.  1 Nákup 3xliz minerální 530,00
15.7. Př.Daň.   2 Za převoz sena 200,00
17.7. Př.Ndaň.  1 Vklad na BÚ 1 000,00
20.7. Vý.Ndaň. 1 Občerstvení 500,00
31.7. Výpis z BÚ 1 Připsané úroky 100,00
31.7. Výpis z BÚ 1 Poplatky za BÚ 200,00

Celkem 1 200,00 730,00 1 000,00 500,00 100,00

Pokladna PS 100,00 Příjmy: 2 200,00 Výdaje: 1 030,00 KZ 1 270,00

Banka PS 5 000,00 Příjmy: 100,00 Výdaje: 200,00 KZ 4 900,00

Kontrola (suma pokladna a banka) Příjmy: 2 300,00 Výdaje: 1 230,00

Kontrola (suma položek celkem) Příjmy: 2 300,00 Výdaje: 1 230,00

Základ dan ě z příjmu 470,00

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               
                                                                           
 

Příloha číslo 4 Evidence pohledávek, závazků a majetku 

ROK: Evidence Pohledávek
Jméno: Pavla Hostášková
Adresa: Doloplazy 60, Olomouc
IČO:
DIČ:

Datum 
vystavení 

Fa
Číslo Fa Odb ěratel Popis práce či služby Částka Fa

Datum 
splatnosti

Datum 
úhrady

Zápis do 
evidence

5.7. 705 ABC, s.r.o. Dodávka jehňat 5ks 7 600,00 19.7. 17.7. 17.7.

Po přijetí úhrady za Fa je nutný zápis do Evidence příjmů a výdajů
-je to příjem na BÚ - je vhodné nastavit automaticky přepis  

ROK: Evidence Závazk ů
Jméno: Pavla Hostášková
Adresa: Doloplazy 60, Olomouc
IČO:
DIČ:

Datum 
přijetí Fa

Číslo Fa Dodavatel Popis práce či služby Částka Fa
Datum 

splatnosti
Datum 
úhrady

Zápis do 
evidence

10.7. 224 ABC, s.r.o. Balíkování sena 1 200,00 24.7. 23.7. 23.7.

Po uhrazení Fa je nutný zápis do Evidence příjmů a výdajů 
 - je to výdaj z BÚ - je vhodné nastavit automatický přepis  

ROK: Evidence Majetku
Jméno: Pavla Hostášková
Adresa: Doloplazy 60, Olomouc
IČO:
DIČ:

Datum 
pořízení

Dodavatel Název P říslušenství
Pořizovací 

cena
DM/DDM

Odpisová 
skupina

Odpis

10.7. ABC, a.s. Traktor Obracečka 100 000,00 DM 1

V posledním sloupečku doporučuji nastavit automatický výpočet vzorečkem.



                                                                               
                                                                           
 

Příloha číslo 5  Soupis dotací, které mohou zemědělci získat 
 

 



                                                                               
                                                                           
 



                                                                               
                                                                           
 

 



                                                                               
                                                                           
 

Příloha číslo 6  Další zajímavosti o pštrosech 

Další zajímavosti o pštrosech  
 

Pštros je jediný pták se dvěmi prsty. Malý udržuje stabilitu a velký je opatřen silným 

drápem, kterým dokáže rozpárat nepřítele. Pštros nelétá, ale rychle běhá (až 60 km/h déle než 

10 min). Pštrosi moc dobře vidí, mají oko 4x těžší než lidé, ale mozek váží pouhých 40 g. 

Existuje přísloví „hloupější než pštros“, ale na některých farmách se pštrosi osvědčili jako dobří 

hlídači skotu a ovcí. Dají se tedy vycvičit k poslušnosti a někdy jsou dokonce „osedlávání“ 

turisty. 

V době páření se samcům rudě zbarvují zobáky, okraje očí a kůže nad běhákem, v této 

době jsou zvláště útoční a nebezpeční.  

Samci jsou černě zbarvení, samice mají ornicově hnědou barvu. Pštrosi vydávají podivné 

tóny, které lze přirovnat k brumlání, nedospělí samci mají zvonivý a pronikavý naříkavý křik. 

Pštrosi nejsou praví býložravci. Požírají malé savce, ještěrky a brouky. Příležitostně vybírají 

ptačí vejce. Navíc se vyhýbají některým rostlinám jako je např. divoký tabák. Dávají přednost 

dvouděložným rostlinám, semenům a bobulím.  

Další zajímavostí je, že přijímají malé kameny a ve žlaznatém žaludku jich mají cca 1,5 kg. 

Kameny slouží k rozemílání rostlinné potravy. Jelikož se kameny opracovávají, a pak vycházejí 

trávicím traktem ven, musejí mít pštrosi kameny neustále k dispozici.  

Pštrosi se rádi koupou, plavou, ale zároveň vydrží dlouho bez vody – jako velbloudi. Jejich 

silueta je velbloudům dosti podobná, a proto se jim občas říká „velbloudí pták“.  

 

Známé ale nepravdivé je rčení: „Strká hlavu do písku jako pštros“. Pštrosi v nebezpečí 

nebo v hlubokém spánku předstírají smrt. Lehnou si s úplně nataženým krkem a spí jen krátce. 

Navíc nikdy nespí všichni ze skupiny najednou. 

 

Podobně se používá přirovnání dobrého trávení ke „kachnímu žaludku“. V případě pštrosů 

se to mění na „pštrosí žaludek“. Pokud pštrosí kuře překoná nejobtížnější období do 3 měsíců, 

pak jako půlroční je velice odolné. „Pštrosy už pak nic neporazí.“ 

 

Pštrosi se mohou dožít 50-60 let, je znám i nejstarší pštros - 81 let. Dorůstají výšky 2,1–

2,5 m, krk dosahuje délky 90 – 95 cm a váží 105 – 125 kg. V případě, že bychom měřili výšku 

kolenního kloubu, naměřili bychom přibližně 98 – 109 cm.  



                                                                               
                                                                           
 

 

Další zvláštnosti pštrosů: 

- Prsní kost je houbovitá a je 1-4 cm silná, používají  ji při soubojích k odražení nepřítele. 

- Dříve pštrosi létali - z těch dob jim zůstala lehká stavba kostí, které jsou duté. V chovech 

se toto stává nevýhodou, kosti se poměrně lehce lámou a zvíře je pak odkázáno k porážce. 

- Nemají klíční kost, stydké kosti jsou srostlé dohromady a naopak zobák se skládá ze třinácti 

samostatných kostí, které nejsou srostlé. Drží je pohromadě jen silná vnější kůže, proto může 

zobák při tokání zčervenat. Čím zářivější a červenější zobák, tím vyšší procento oplozených 

vajec. Až zobák přestane červenat, je nutno samce v hejnu vyměnit.  

- Nemají žlučník, zato mají dva žaludky (svalnatý a žlaznatý) a dvě slepá střeva, která 

umožňují dokonalé zpracování a využití veškerých živin dokonce i z naprosto „chudé 

pastvy“, která již není vhodná ani pro ovce.  

- Do jednoho roku nelze samce od samice vzhledově rozlišit (vypadají sejně), teprve později 

narůstají samcům černá pera. Pohlavní zralost samice nastává ve dvou až třech letech, 

u samců až ve třech až čtyřech letech života.  



                                                                               
                                                                           
 

Příloha číslo 7  Líhnutí a odchov mláďat až do dospělosti 

 
V kapitole 3.1.2 Odchov mláďat jsem pouze nastínila technologii líhnutí a odchovu kuřat. 

Odchov kuřat z vlastního chovu je však mnohem náročnější, než by se mohlo zdát, a proto jsem 

vše podrobněji rozepsala v této příloze. 

 

Do líhně lze vkládat jen vejce čistá, znečištěná vejce musíme ihned vyřadit, jelikož 

částečky nečistot i přes důkladné omytí ulpívají v pórech a znemožňují tak dýchání a zároveň 

zvyšují riziko infekce.  

Vyřadíme i vejce, která nemají celistvou glazuru tvořící ochrannou vrstvu. Taková vejce 

se mohou vyskytnout většinou koncem sezóny.  

Do líhně se rovněž nedávají vejce, která byla vystavena nárazu. Při pádu se sice nerozbijí, 

ale zárodek v něm se poškodí.  

 

Každé vejce před uložením do líhně musíme zvážit a označit. Ideální velikost je 1,6 kg. 

Vejce příliš malá jsou většinou neoplozená a stejně tak příliš velká vejce musíme vyřadit, protože 

mláďata z nich bývají postižená vodnatelností. Tzn. že jejich nožičky jsou oteklé a znemožňují 

mláďatům pohyb.  

 

Vejce v líhni musíme otáčet a pravidelně vážit. Během líhnutí musí ztratit 13% své váhy. 

V průběhu sezóny přidáváme vejce do líhně postupně, protože je nelze dlouhodobě skladovat.  

 

Po vylíhnutí přemístíme kuřata do suché a teplé místnosti. Na jedno kuře by mělo 

připadnout maximálně 0,3 m2 prostoru, aby snadno našlo krmivo. Kuřata po vylíhnutí váží 600 – 

800 g a začínají se samy pohybovat od druhého až třetího dne po vylíhnutí. Do té doby tráví 

ze žloutkového vaku. Postupně se učí zobat a klovou do všeho, co ve svém okolí najdou. To 

je jeden z důvodů, proč se kuřata umísťují na beton, popř. na gumové matrace. Zabráníme tím 

ucpání žaludku. 

Po místnosti musíme rozmístit plochá krmítka, a tím usnadníme kuřatům nález potravy. 

Kuřata jsou zvědavá, a proto se doporučuje ťukat prstem do krmítka, aby se naučila rychleji žrát. 

Literatura uvádí, že přidáme-li do hejna starší kuře nebo slepici, naučí je nejen žrát, ale zároveň 

kuřata pštrosů přiměje k pohybu. 



                                                                               
                                                                           
 

Kuřata z počátku krmíme krmnou moukou (mají rádi močenou, ale ta se rychle kazí) 

a jelikož potřebují hodně vápníku, přidává se kostní moučka, vápenec nebo rozdrcené skořápky. 

V prvních dvou týdnech života se doporučuje přimíchat do suchého krmiva jemně krájená vařená 

vejce. 

Drobnochovatelé si speciální krmné směsi nenechávají míchat, což se však také odrazí na 

její ceně. Proto někteří chovatelé volí raději nákup levnější hotové směsi PŠ1 a později až PŠ3. 

V případě potřeby lze i tyto směsi nahradit ještě levnější variantou krmiva, například lze použít 

Kuřecí startér pro krůty, drůbež či selata. Vzhledem k rychlému růstu pštrosích kuřat a s tím 

spojené vysoké potřebě vápníku je však potřeba do výše uvedených směsí ještě přidávat 5-20 % 

vápence či kostní moučky. Zásadně volíme směsi bez příměsi antibiotik! Teprve od  4-6 měsíců 

lze přidávat kukuřičnou siláž. 

Ke všem krmným směsím musíme vždy podávat i seno. Používá se jemně namleté 

vojtěškové nebo jetelové seno. V prvních měsících lze zkrmovat i čerstvé jetelové lístky 

bez stonků, které by mohly způsobit zácpu. Zeleného krmiva podáváme vždy jen tolik, kolik jsou 

kuřata schopná sežrat do 2 hodin. Zbytky musíme odstranit, abychom zabránili zavadnutí 

a zapaření. Kuřata krmíme 3-4x denně. Teprve od třetího týdne života lze kuřata vynášet 

na vojtěškovou pastvu, abychom jejich organismu dodali vitamin D3, který je pro ukládání 

vápníku v kostech nezbytný.  

Pastva měsíčních kuřat je však velmi náročná. Kuřata nesmí být hladová, pastva má sloužit 

pouze k dokrmení mláďat. Zároveň je třeba kuřata hlídat před prochladnutím, navlhnutím, 

popř. před útoky dravců. 

Velmi důležitá je pro kuřata čistá voda. Doporučuje se podávat v miskách s pestrým 

potiskem dna nebo vodu zbarvit, což zvědavá kuřata přiláká. Voda nesmí být teplá nebo odstátá. 

Do vody se přidávají vitamíny pro drůbež. 

V místnosti, kde jsou kuřata chována, nesmí vedle krmiva a vody chybět ani kamínky. 

Každé kuře potřebuje 3-5 kamínků velikosti rýže, které pomáhají ve svalnatém žaludku rozemílat 

potravu. 

Kuřata musí být v suché a teplé místnosti. Pro dobré trávení je zapotřebí donutit kuřata 

běhat. To lze zajistit tak, že v místnosti nastavíme teplotu na 20 stupňů a umístíme několik 

infrazářičů. Kuřatům je pod zářiči horko, na okraji místnosti zima, a tak neustále běhají a hledají 

pro ně optimální teplotu. 

Narodí-li se mláďata s mokvavýma nohama, které chceme dochovat alespoň 

do porážkového stáří, doporučuje se svázat jim nožky nad kolínky, aby se lépe udržela. Musíme 



                                                                               
                                                                           
 

však již dopředu kalkulovat s tím, že takto postižené kusy méně běhají, hůře tráví a pomalu 

přibírají.  

Kuřata jsou do tří měsíců velice náchylná na plísně a další bakterie. Také rychle podléhají 

stresu, a proto musíme přijmout taková opatření, aby kuřata nebyla vystavená hluku. 

Po šestém měsíci života jsou mladí pštrosi naopak velice odolnými zvířaty. Dalo by se říci, 

že „už je nic neporazí“.  

Jateční jsou zvířata v období 12-ti až 15-ti měsících života. V případě pozdější porážky 

se jejich maso stává velice tuhé a téměř nepoživatelné. 

Pohlavní zralost nastává u samic v druhém až třetím roce a u samců ještě o rok později. 

Zvířata v dobré kondici jsou plodná až 40 let. U kohoutů se plodnost poznává podle červeného 

zbarvení zobáku. Čím hlubší červeň zobáku (červenější, zářivější), tím vyšší oplozenost vajec. 

V případě, že zobák přestane červenat, je nutno samce vyměnit. 

Pokud slepice nesedí na vejcích, tak během 6-7 let přestane snášet. Proto je lepší alespoň 

jednou za tři roky ponechat zvířata sama vysedět hnízdo. Doporučuje se nechat slepici vysedět 

až srpnovou snůšku, protože vejce snesená od dubna do srpna zůstávají v líhni 42 dnů a právě 

v tomto období se předpokládá teplé počasí a tím i úspora energie. Pozdější líhnutí je energeticky 

nákladné a kuřata jsou málo vitální.  

Jakmile začne pták sedět na vejcích, končí pro něj snůškové období. Ideální je zajistit 

pštrosům vyhřívanou stáj, ale dospělí pštrosi nejsou nároční a spokojí se i s přístřešky. 

Nejčastější je u nás chov pštrosa v tzv. triádách. Triády jsou tvořeny jedním kohoutem 

a dvěma slepicemi. V případě vlastnictví pouze dvou triád je potřeba chovat každé v oddělených 

ohradách vyšších než 1,6 m a vzdálených min 1,5 m od sebe. Ideálním řešením je vysázení 

celoročně zelených keřů, jehličnanů, které zabraňují tomu, aby na sebe samci viděli a neměli 

potřebu bojovat. Zároveň chrání proti větru. Vhodná je také výsadba ovocných stromů mezi 

ploty. Pštrosi rádi ovoce ozobávají. V poslední době se však ukazuje, že ideální je chov v hejnu. 

Hejno složené z minimálně 4 samců a 10 slepic vykazuje nejvyšší oplozenost vajec – až 90 %. 

Nenastává zde situace, že by si kohout vybral jen jednu slepici, a tím snížil oplozenost vajec 

na polovinu. Navíc samci ve vyšším počtu s dostatkem samic nejsou tak bojovní. 

Pro rychlejší „nastartování tokání“ můžeme provádět tzv. kempování. V tomto období jsou 

samci a samice 2 měsíce před pářením odloučeni. Po opětném sestavení skupiny začíná u samice 

do 2-4 týdnů první snáška. 

 



                                                                               
                                                                           
 

Příloha číslo 8  Náklady na ustájení a technologické vybavení - pštrosi 

 
Název Velikost, Balení Množství Cena Poznáky 

Stáj věk 3-6 měsíců 500m2 1ks 1 400 000,00 garáž dřevěná 36m2 za 100tis 

Stáj věk 6-11 měsíců 500m2 2ks 2 800 000,00 garáž dřevěná 36m2 za 100tis 

Výběhy pro v ěk 3-6 měsíců    
Kari síta 15.600K č                    
Sloupky 9.000K č         
Celkem 24.600K č 

80m x 5m=400m2 5ks pro ustájení 123 000,00 Kari síta 2x3m á 260Kč, potřeba 60ks/ohrada      
Sloupky 2m výška, potřeba 60ks á 150/ohrada     

Výběhy pro v ěk 6-11 měsíců 80m x 5m=400m3 11ks pro ustájení 270 600,00 Kari síta 2x3m á 260Kč, potřeba 60ks/ohrada      
Sloupky 2m výška, potřeba 60ks á 150/ohrada    

Oplocení zbylého pozemku 
cca 4 ha se čení porostu pro 
výkrm, p řebytky na seno 

690m 
(90+200+250+150) 

690m pletiva 
plastové výška 2m, 
2070m vazací drát, 
230 sloupků výška 

2m 

55 200,00 
690m x 70Kč/m = 48 300Kč                           

230ks x 15Kč = 3 450Kč                              
vazací drát 69ks x 50Kč = 3 450Kč 

Oplocení ohrad vn ějších 
stran výb ěhů musí být 
dvojité z d ůvodu zajišt ění 
bezpečnosti 

160m x 40m 

400m pletiva 
plastové výška 2m, 

1 200m vazací 
drát, 134 sloupků 

výška 2m 

32 010,00 
400m x 70Kč/m = 28 000Kč                                      

134ks x 15Kč = 2 010Kč                              
vazací drát 40ks x 50Kč = 2 000Kč  

Krmítka - plastové sudy 
podéln ě roz říznuté na 
poloviny s vyvrtanými otvory 
na spodní stran ě  

200l 20ks 7 000,00 Přibližná cena plastového sudu 200l je 
350Kč/ks 

Napáječky - Plastové sudy  200l 20ks 7 000,00 Přibližná cena plastového sudu 200l je 
350Kč/ks 

Zásobníky - jesle na seno velké se stříškou 16ks 112 000,00 Přibližná cena za kus 7tis 

Zásobníky - jesle na seno velké bez stříšky 3ks 9 000,00 Přibližná cena za kus 3tis 

Celkem     4 815 810,00   

 



                                                                               
                                                                           
 

Příloha číslo 9  Další náklady související s chovem pštrosů 

- Pořízení chovných ptáků, dvouletá slepice stojí 18 000,- Kč a tříletý kohout přibližně 

20 000,- Kč. 

- Náklady na hrazení a zabezpečení výběhů chovných ptáků. Pštrosi jsou sice běžci a potřebují 

dlouhé výběhy, aby dobře trávili, ale chovné kusy už moc neběhají. To umožňuje zřídit 

menší ohrady a zbývající prostor využít jinak. Chovné kusy však potřebují zvlášť ohradu 

s dvojí stěnou, minimálně 2,2 m vysokou pro zajištění bezpečnosti. Pštrosi jsou schopni 

zaútočit bez varování a nohou prokopnout dřevěný kůl hrazení i za cenu zlomení končetiny. 

Náklady na výběhy chovných pštrosů se zvyšují zajištěním potřebného klidu. Pštrosi 

se dokážou lehce splašit, a pak vší silou narážejí hrudní kostí do hrazení bez ohledu na rány, 

které si tím způsobí. Výběhy proto musí být odděleny a mezi ploty se doporučuje vysázet 

křoviny společně s ovocnými stromy, jejichž plody pštrosi rádi zobou.  

- Chovné kusy dále potřebují klidovou zónu. Ideální je bezmrazá místnost. Pro tři ptáky 

je ideální velikost 6 x 4 m s výškou min 4 m. Ptáky je nutné na noc vždy zavírat a chránit tak 

hlavně proti psům, kteří je dokážou rychle splašit. 

- Líheň a kuřata musí být zcela oddělena od chovných i jatečních pštrosů z důvodu možnosti 

přenosu nemocí. Cena nové líhně pro 25 vajec se pohybuje okolo 30 tis. Kč a cena líhně 

s kapacitou 80 vajec asi 160 tis. Kč. 

- K odchovu vylíhnutých kuřat jsou nutné suché místnosti opatřené infrazářiči, ve vlhkém 

období i vysoušeči, krmítky, pítky a vhodnou podestýlkou. Literatura doporučuje gumové 

rohože, chovatelům se jako nejlevnější a přesto ještě vhodná osvědčila podestýlka z řezaného 

sena či slámy (na polovinu velikosti nehtu prstu kuřat).  

- Zvýšené náklady na desinfekční prostředky, levnou variantou je formaldehyd smíchaný 

s hypermanganem, který vytvoří plyn a za 24 h v uzavřené místnosti dokáže zničit i spóry 

plísní v omítce. Chovatelé doporučují u několikadenních kuřat desinfikovat místnosti každý 

druhý den, protože náklady na případnou léčbu jsou natolik vysoké, že vedou chovatele 

k rozhodnutí - neléčit. Různá veterinární ošetření včetně odčervení a očkování se z těchto 

důvodů provádí pouze u chovných ptáků. 

- Zvýšené náklady na doplnění vápna, hořčíku a fosforu do organismu v období snůšky. 

- Dospělým ptákům lze v rámci úspor zaměnit granule za celý ječmen nebo oves, kameny 

ve svalnatém žaludku si ho podrtí. Strava by však měla být pestrá, a proto chovným ptákům 

zvláště v zimním období přidáváme sekanou kukuřici, strouhanou řepu, řízky z řepy, siláže, 



                                                                               
                                                                           
 

senáž a může být i spadané ještě nezralé zelené ovoce. To však jen v omezeném množství, 

protože ovoce podporuje snůšku v daném roce, ale následující rok by mohlo dojít k propadu. 

- Výběhy chovných ptáků se osívají divokým jetelem, který ptáci svými zobáky nevytrhnou 

celý i s kořeny. Jeho rozmnožování pomocí oddenků zvyšuje trvanlivost pastvy. Chovatelé 

často pro zatravnění pastviny používají osivo pro dráhy dostihových koní s přídavkem jetele, 

popř. vojtěšky.  

 



                                                                               
                                                                           
 

Příloha číslo 10  Další výnosy související s chovem pštrosů 

- Kůže se u nás nedá dobře zpeněžit. Je sice lehká, tenká, pevná, ale v ČR není dostatečně 

rozvinutý trh, proto se (dosti pod cenou) vyváží nasolená a zchlazená do Polska nebo Itálie. 

Cena se pohybuje mezi 700,- Kč - 1 000,- Kč a je závislá na velikosti a stáří ptáků. Cenu 

kůže zhodnocuje i vysoké množ nopů (kožních výrůstků). 

- Po rozbourání pštrosa tvoří velký podíl odpady. Jen kamenů mívá v žaludku přibližně 1,5 kg. 

- Šikovnému chovateli se může podařit zpeněžit i:  

- kosti na výrobu šperků,  

- vnitřní orgány, 

- skořápky na výrobu kraslic a ozdob (vyrobené kraslice cca 500,- Kč, ale náklad k tomu 

cca 200,- Kč), 

- upomínkové předměty. 

- Dalším výnosem by mohl být prodej vajec, ale trh s vejci u nás není příliš rozšířen, chovatelé 

upřednostňují odchov mláďat. Pokud se vejce prodávají, tak pouze z první snůšky, která 

obsahuje většinu vajec neoplodněných. Cena se pohybuje okolo 300,- Kč/ks. 

- Prodej mláďat by mohl zvýšit výnosy, ale to nelze přesně vyčíslit. Náklady na měsíční kuře 

činí přibližně 2 500,- Kč, na tříměsíční už 4 000,- Kč.  Tržní cena se však pohybuje okolo tří 

tisíc, prodej mláďat tak provádí jen velkochovy, u kterých lze využitím mechanizace náklady 

podstatně snížit.  

- Prodej ročních živých ptáků, u kterého je nebezpečí úhynu téměř nulové, na chov 8 000,- Kč. 

- Prodej živých ptáků na porážku cca 55,- Kč/kg živé váhy, tzn. 5-6 tisíc za kus. 

- Výnos z domácí porážky pro potřeby rodiny se zvyšuje o nezapočtenou vlastní práci 

a pohybuje se okolo 8 000,- Kč. 

- Peří na ozdobu se prodává jen velmi zřídka, vzhledem k vysoké vlhkosti ovzduší je peří 

pštrosů chovaných u nás zažloutlé. V případě, že není znehodnocené, může se vzít pouze 

pštrosům určeným pro agroturistiku a cena je stanovena na 100,- Kč/ks. Nelze brát peří 

chovným zvířatům, snížilo by to produkci oplozených vajec. 

 

 

 



                                                                               
                                                                           
 

Příloha číslo 11  Náklady související s chovem ovcí  

- Pořízení půdy, v případě, že podnikatel dosud žádnou nevlastní. 

- Oplocení pozemku. 

- Pořízení zvířat – vše se odvíjí od množství půdy a minimálního zatížení. Průměrně se počítá 

jeden beran na 40-50 ovcí. Do chovu lze zařadit i půlročního berana, ale pak se počítá 

maximálně 10-15 ovcí na jednoho mladého berana. 

- Traktor – začínající podnikatel většinou nevlastní velký traktor, protože Zetor stojí okolo 

sedmisetpadesáti tisíc bez DPH, služby se dají řešit dodavatelsky, ale s postupným rozvojem 

farmy a přibýváním pozemků je vlastnictví traktoru nezbytné. Aby byla návratnost investice 

rychlejší, je možno přikoupit k traktoru ještě pluh a v zimním období pomáhat při odklízení 

sněhu. 

- Auto + vozík na přepravu živých zvířat – auto nemusí být nijak luxusní, je důležité, aby 

zvládlo těžký terén a vzhledem k občasné nutnosti převést i větší náklad je výhodné zvažovat 

nákup automobilu „kombi“. Pro převoz zvířat je vozík nezbytností. Vozík s plochou 4,5 m2 

se dá pořídit za cca 60 tisíc. Ovce ani kozy se nemusí přivazovat, takže odpadají náklady 

na speciální úpravy. Při převozu se počítá s prostorem o velikosti 0,2 m2 na jednu ovci. 

- Dojírna – v případě chovu ovcí na mléko je nutná samostatná dojírna, která je oddělena 

od ostatních prostor. Vybavení dojírny a mléčnice je velmi nákladné. Jen samotný paster stojí 

okolo 200 tisíc Kč. 

- Stříhání ovcí – ovce se stříhají 1-2x ročně. Vše záleží na výběru plemene. Sřihačům se platí 

40-50 Kč za ovci, cena závisí na velikosti stáda. Čím větší stádo, tím nižší cena, ve které se 

promítají také náklady na dopravu. (z jedné ovce je 3-4 kg vlny). 

- Odčervení – se provádí 2x ročně – na jaře a na podzim. I zde jsou přípravky levnější a dražší. 

Odčervovací přípravky se však také musí střídat, a tak se dá říci, že jejich cena se pohybuje 

od desíti až do čtyřiceti korun za kus. Na odčervení se používají jak levnější perorální 

přípravky (podávají se do tlamy) jako je např. nejpoužívanější Albex 10% , tak podstatně 

dražší injekční Ivomec. 

- Paznechty – se ošetřují  také 2x ročně. Většinou na jaře a na podzim při odčervování. 

I nutnost stříhání paznehtů se však odvíjí od plemene a ustájení. V případě, že ovečky mají 

nějakou část zpevněných betonových ploch, pak není potřeba stříhat 2x ročně, paznehty se 

jim samy obrousí, ale kontrola se přesto provádí. Paznehty si chovatelé většinou ošetřují 

sami. Nákladem je tak pouze pořízení paznehtářských nůžek a čas chovatelů. Paznehty by se 



                                                                               
                                                                           
 

mohly ošetřit při střiži, ale pak by se doba stříhání značně prodloužila. Zručný střihač ovci 

ostříhá během dvou minut, zatím co na úpravu paznehtů se počítá 5-10 minut – podle stavu. 

- Očkování a zdravotní zkoušky – náklady na povinné očkování jako je například Blutong – 

modrý jazyk, nejsou žádné. Vakcinace nařízené státem jsou vedeny jako státní zakázky 

a zemědělci je nehradí. Stejně tak zdravotní zkoušky jsou pro chovatele zdarma. Další 

očkování je pouze doporučeno. Jedná se například o Enterotoxemii nebo Fudvax (proti 

hnilobě paznehtů).  

Jsou to však poměrně drahé vakcíny, které se zemědělci vrátí pouze pohodou a zdravím 

zvířat. Bohužel z mých zjištění vyplývá, že dobrovolné očkování provádí jen velmi málo 

zemědělců. 

- Další veterinární ošetření – v podstatě nevznikají žádné další náklady. Veterinář sice jezdí 

za stádem, což vyvolá náklady na ošetření zvýšené o cestovné, ale léčí se pouze plemenné 

kusy a i ty pouze výjimečně. Kusy z užitkového stáda se neléčí. Stejně tak se nedělají 

ani císařské řezy při porodu. Matka většinou zákrok nepřežije nebo ztratí mléko a odchov 

jehňat uměle je pro každého podnikatele luxusem, který si nemůže dovolit. 

- Dalším nákladem jsou náklady na dopravu a porážku zvířat, zpracování masa a kůží 

na jatkách. Ideální by bylo, kdyby mohly vždy jezdit na pastviny pojízdná jatka. (Jedná se 

o velké nákladní auto, které je plně vybaveno pro porážku a zpracování masa na místě. 

Výhodou je, že maso se ihned zachladí a je déle čerstvé a navíc je to pro zvířata nejméně 

stresující. Cena se nijak výrazně neliší od klasických jatek).  

Cena za porážku jehněte se pohybuje okolo 200,- Kč/ks, ale najdou se i takoví, kteří si 

účtují za porážku jehněte 400,- Kč. V případě, že se nám podaří domluvit výkup přímo 

na jatkách, je porážka zdarma, ale jatka vykupují přibližně jen 10-15 jehňat týdně, což je 

zanedbatelné množství obzvláště v podzimních měsících, kdy je nabídka jehňat vysoká, což vede 

k poklesu ceny. V období srpna až listopadu cena klesá až na 30,- Kč/kg. Naopak v únoru 

až dubnu je jehňat málo, poptávka je vysoká, a tak se cena pohybuje kolem 55,- Kč/kg. Naši 

zemědělci ještě neumí produkovat jehněčí celoročně a ani ve světě (až na Nový Zéland) se to 

nedaří. Jehněčí maso se nemrazí, a proto je po něm v jarních měsících tak vysoká poptávka.  

Větším chovatelům nevzniká tak veliký problém s odběrem jehňat, většinou se orientují 

výhradně na export a pouze v případě nenaplnění smluvené dodávky vykupují jehňata 

od drobných chovatelů. Velkou konkurencí jsou nám sousední země – Polsko a Maďarsko. 

- Pojištění ovcí – dříve se pojistné smlouvy vztahovaly na nákazy, úrazy, úhyny, usmrcení 

bleskem či pád letadla. Pojištění bylo sice vysokým nákladem, ale bylo výhodné pojistit 

alespoň plemenné stádo, protože ztráta jednoho plemenného kusu se pohybovala v řádech 



                                                                               
                                                                           
 

tisíců korun. Dnes již není mnoho zemědělců, kteří by pojištění platili, protože pojišťovny 

nabízejí pojistné smlouvy, které jsou stavěny především ve prospěch pojišťovny. Pojistné je 

vysoké a v případě, že se nejedná o přímo špičkového plemeníka, kterého lze na aukci 

vydražit např. až za 17 tisíc, pak stádo nepojišťují. 

- K nákladům se řadí také nákup solí obohacených o minerály, které se ovcím přidávají formou 

„lizu“. V p řípadě, že zemědělec provede rozbor půdy a krmení, může si nechat udělat „lízy 

na míru“, ale ty jsou hodně drahé. Méně nákladným řešením je rozmístění různých druhů lizu 

a jejich obměna. Lizy se dnes vyrábějí s přídavkem selenu, zinku, jodu, mědi a podobně. 

Vycházím-li tedy z předpokladu, že „organismus si řekne, co potřebuje“, pak střídáním 

různých druhů lizu dosáhneme stejného účinku levnější metodou. 

- Minerální látky – v období připouštění se ovcím do vody přidává selen. Toho je v půdě 

a tedy i v pastvě v ČR nedostatek. Selen je důležitý nejen pro zvýšení ovulace, ale také 

pro podporu životaschopnosti jehňat (reflexy – sání). 

- Voda – v případě, že na pastvinách nejsou přírodní zdroje, studny, vodoteče ani potok, je 

třeba dodávat vodu hlavně v letních měsících cisternou nebo přímo přívodem vodovodu 

k napáječkám. V případě horských a podhorských oblastí většinou s přírodními zdroji nebývá 

problém, v průmyslových oblastech se zase pozemky nacházejí blízko vodovodního řádu, 

takže přívod vody by nebyl až tak vysokým nákladem. Nejnákladnější z hlediska peněz i času 

je varianta cisteren. Nutné jsou pravidelné kontroly množství a kvality vody a to s sebou 

přináší i zvýšené náklady na pohonné hmoty a čas. Jedinou výhodou zde je pouze skutečnost, 

že problémy s vodou se řeší pouze v letních horkých dnech. Ovce se pasou brzy ráno a pozdě 

navečer a dostávají dostatek vody ze svěží trávy a rosy. V zimních měsících lížou sníh. 

- Seno – v zimních měsících krmíme ovce senem. Ovce si velmi rychle zvyknou na dobu 

krmení a nejsou „líné se jít nažrat“. Seno, které je slisované do velkého kulatého balíku 

se vyveze na kopec, rozřeže se fólie, do které se v dnešní době balí a rozkulí se z kopce. 

Ovce se jdou okamžitě nažrat a i v případě hustého sněžení si seno vyhrabou. Jeden balík 

o průměru 125 cm je na den až dva pro 40 ovcí a cena nalisování a svázání sena do fólie je 

cca 120,- Kč/balík. Ještě před pár lety se seno lisovalo a vázalo do provazů, ale to se dnes 

téměř nedělá hlavně proto, že seno ve fólii je odolné proti promočení a nevznikají další 

náklady s uskladněním. 

- Náklady na PHM (pohonné hmoty) – odhadem tak 100 tisíc ročně. Benzín do auta, ale 

i do sekačky nebo křovinořezu, protože i pastviny je nutno udržovat. Nejedná se jen o sečení 

sena a jeho následné sušení, které lze provádět dodavatelským způsobem, ale je potřeba také 

vysekat nedopasky, pastviny povláčet a vysmykovat.  



                                                                               
                                                                           
 

- Skladovací prostory – v případě, že se jedná o chov ovcí na maso, pak žádné náklady 

na skladování nevznikají, protože jádrem se ovce nekrmí a seno slisované ve fólii zůstává 

na pozemku. Jelikož se nikam neodváží, získáváme zároveň úsporu i u pohonných hmot 

souvisejících s převozem a manipulací sena. (Ovce chované pro produkci mléka je nutné 

přikrmovat i jádrem). 

- Ustájení – v případě volného chovu nejsou náklady na ustájení žádné, ovce přezimují venku 

i v případě, že hustě sněží. Ovce se ráno „oklepou jako pes“. Náklady na ustájení pro ovce, 

které se dojí, jsou rozdílné. Odvíjí se nejen od počtu ovcí, ale také od technologie dojení. Na 

Slovensku můžeme ještě i v dnešní době vidět pasáky, kteří jsou ve čtyřech mužích schopni 

ráno a večer podojit 500 ovcí ručně (jsou schopni celé stádo podojit za 2-2,5 h). V některých 

chovech jsou zavedeny dojírny, náklady na ustájení jsou pak o mnoho vyšší. 

- Evidence a označování zvířat – je prozatím nevýznamným nákladem pro zemědělce. Do 60-ti 

dnů po narození se jehňatům dávají ušní známky, které jsou dotované státem. Náklad je pak 

3 Kč na jednu visačku. Ovce musí mít visačky v obou uších, jedná se tedy o položku šesti 

korun na jedno jehně. Duplikát visačky při ztrátě vyjde na 6 Kč. Velkým „strašákem“ pro 

chovatele je však blížící se nástup čipování. Ovcím by se dávaly bachorové bolusy. Je to 

obdoba feritů, které se zavádějí kravám, jenže tento čip je malý váleček. Problém nastává 

u užitkového stáda, kdy hrozí, že u jehňat se bolus s čipem nezachytí v bachoru a projde 

tělem ven. Jeden čip se odhaduje na 3 Eura. Další problém u jatečných kusů by vznikl při 

jejich porážce. Čipy by se musely v bachorech poražených zvířat vyhledávat a zatím není asi 

stanoveno, jakým způsobem by se měly likvidovat, protože se jedná o nebezpečný odpad.  

 

Přikláním se k názoru svazu chovatelů, jehož zástupci se snaží, aby toto nařízení nebylo 

schváleno. Jejich obavy ze zvýšení nákladů jsou opodstatněné. Náklady na čipování užitkového 

stáda by byly nepřiměřeně vysoké, vezmeme-li v úvahu, že jatečným zvířetem se stává jehně 

po dosažení 100 dnů života a váhy cca 40 kg. Každý by si musel nejen pořídit čipy, ale také 

čtečku. Musel by hlídat, zda bolus nevyšel trávicím traktem ven. Náklady na jatkách za další 

práci s vyhledávání čipů a náklady s jejich likvidací by vedly ke zvýšení ceny jehněčího masa. To 

by mohlo také znamenat, že by se (již tak málo používané jehněčí maso) ztratilo z jídelníčku 

úplně a to by samozřejmě postupně vedlo k dalším likvidacím chovů ovcí. 

 

 

 



                                                                               
                                                                           
 

Příloha číslo 12  Výnosy související s chovem ovcí  

- Prodej vlny – ještě v předchozích letech se dala vlna prodat za cca 10-15 Kč/kg vlny. 

Vzhledem k výtěžnosti vlny z jedné ovce by tato cena pokryla alespoň cenu za stříhání ovcí. 

V letošním roce však český trh zaplavila vlna z Argentiny za 3,- Kč za kg, kde mají mnohem 

vyšší dotace, a tak našim chovatelům nastává problém, kam s ní. Máme sice nové technologie, 

které umožní zpracovat vlnu tak, aby se dala použít pro zateplení staveb. Její použití je jistě 

ekologické, přírodní materiál má lepší tepelně-izolační vlastnosti, ale chemické čištění a ošetření 

vlny je finančně hodně náročné, a tak stavaři ještě stále raději využívají umělé materiály. 

Technologie čištění se stále vyvíjí, proto lze pouze doufat, že se najde levnější způsob úpravy 

vlny. 

Vlna by se dala také využít dalším zpracováním na vlněné výrobky. Ty by si však 

podnikatel musel sám prodat, což je opět nákladné a časově náročné. Dalším faktorem, který je 

rozhodující pro úspěšný prodej vlněných dek a podobných výrobků, je vlastnictví skvělé 

výřečnosti a notné dávky drzosti, kterou musí být prodejce obdařen, aby se mu podařilo obchod 

uzavřít. 

- Kůže – se prodává rovnou na jatkách a cena se pohybuje okolo 50,- Kč za jednu kůži. Pokud 

zemědělec nechce, nemusí kůži prodávat na jatkách, může si ji nechat zpracovat v Polsku 

za 350,- Kč – 400,- Kč za kus. Cena zpracované kůže se však na našm trhu pohybuje okolo 

500,- Kč – 550,- Kč/kus. Zde si musí každý podnikatel položit otázku, do jaké míry se mu 

vyplatí investovat nejen do PHM, ale také svého času na převoz a následný dovoz kůží. Dále 

musí zvážit, jaká je v jeho okolí konkurence. Na Ostravsku se nevyplatí takovéto dekorační 

kůže prodávat, protože konkurence z Polska je schopna prodávat kůži za 450,- Kč. V tom 

případě už nelze hovořit o zisku z prodeje, ale o ztrátě.  

- Kůže ovcí romanovských je specifická. Jedná se výhradně o kožešinové plemeno, z jehož 

kůží se šijí oděvy. Takovéto výrobky mají své velké přednosti. Jsou lehké, tenké, jemné 

a teplé. Opět se však dostáváme k problému způsobu prodeje. Chovatelé mají velký problém 

takovéto výrobky sami prodat a odbyt zajištěný prostřednictvím prodejce již pro ně není 

ekonomicky výhodný. 

- Provedené služby – mezi další výnosy by se daly zařadit i služby provedené traktorem 

dodavatelsky. Nejčastěji si majitelé traktorů pořídí ještě pluh a jezdí pomáhat s odklízením 

sněhu v zimních měsících. Mohou také pomáhat při sezónních pracech jiným zemědělcům, 

kteří vlastní traktor nemají. Za zmínku však stojí skutečnost, že v případě, kdy zemědělec 



                                                                               
                                                                           
 

nemá příležitost nebo možnost traktor využívat i k výše uvedeným službám, není pro něj 

ekonomické traktor pořizovat do vlastního majetku. 

- Mléko – je v současné době vysoce žádané. Nejen mléko, ale i ovčí sýry a další mléčné 

výrobky. Prodej mléka a mléčných výrobků by se jistě řadil mezi nejvyšší položky 

ve výnosech, ale k nim by na druhé straně přibylo mnoho dalších nákladových položek, které 

by v součtu zřejmě nevykazovaly tak vysoké zisky, jak by se na první pohled mohlo zdát. 

Velikým nákladem je samotné vybavení dojírny a mléčnice tak, aby vyhovovaly všem 

hygienickým a technologickým požadavkům. Za zmínku stojí informace o ceně pasteru, která 

se pohybuje okolo dvou set tisíc korun. 

- Agroturistika – v případě, že podnikatel má k dispozici alespoň pár volných místností, 

ze kterých lze udělat penzion, je velice vhodné, aby nabídl tyto prostory hostům, kteří 

prahnou po agroturistice. Hosté rádi zaplatí tisíce za ubytování a možnost hnát ovce 

s ovčáckou holí na pastvu, popřípadě za úklid stájí. Nákladem pro podnikatele je pouze 

prosté zařízení pokojů, velmi jednoduchá stylová strava (chleba se sádlem), prostý oděv 

a ovčácká hůl. Výnosem pak nejsou jen získané finance za ubytování, ale také snížené 

náklady a úspora času v péči o stádo. Chov ovcí se v této oblasti podnikání stává pouze 

doplňkem. 

 


