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Příloha č. 1 

Přehled příjmů a výdajů 

 

Název proměnné Cena v Kč Navýšení v % (rok) 

Pořizovací náklady vč. stavby:   

- stáj – robot (R) 
3 168 163  

- stáj – dojírna (D) 
2 500 000  

Dotace:   

- stáj robot (R) 
1 200 000  

- stáj – dojírna (D) 
1 500 000

*
  

Produkce tržního mléka (kráva/l/rok):   

- R 
8 275 2 

- D 
6 568 2,1 

Cena mléka (l)   

- R 
8, 38  

- D 
8, 38  

Náklady na litr mléka   

- Krmivo - R 
3,30  

- Údržba, energie, apod. - R 
0,29  

- Veterinář, léky, apod. - R 
0,34  

Náklady celkem - R 3,93  

- Krmivo – D 
3,30  

- Údržba, energie, apod. - D 
0,22  

- Veterinář, léky, apod. – D 
0,52  

Náklady celkem - D 4,02  

Mzda (pracovník/rok)   
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- Stáj - R 
155 000 6 

- Stáj - D 
407 000 6 

Zdroj: autorka  

*
Výpočet dotace

1
: 

Počet míst v dojírně  stanovená částka pro dotaci  60 % 

 6  417 500  0,6 = 1 503 000 1 500 000 

Vzorec: 

 

 

= příjem z prodeje mléka – náklady na výrobu tržního mléka – mzdy 

(1+úrok) 
období

 

 

Výpočet NPV pro farmu s robotem 

 

 

= (8 275 + 0) 40  8,38 - [(40  3,93)  8 275] – (155 000 + 0) + 1 200 000 

(1+0,06)
1 

 

+[8 275 + (8 275  0,02)]  40  8,38 – 1 300 830 – 155 000 – (155 000  0,06) 

(1 + 0,06)
2 

 

+[8 441 + (8 441  0,02)]  40  8,38 – 1 300 830 – 164 300 – (164 300  0,06) 

(1 + 0,06)
3 

 

+[8 609 + (8 609  0,02)]  40  8,38 – 1 300 830 – 174 158 – (174 158  0,06) 

(1 + 0,06)
4 

 

+[8 781 + (8 781  0,02)]  40  8,38 – 1 300 830 – 184 607 – (184 607  0,06) 

(1 + 0,06)
5 

 

+[8 957 + (8 957  0,02)]  40  8,38 – 1 300 830 – 195 684 – (195 684  0,06) 

(1 + 0,06)
6 

 

 

- 3 168 163 

                                                           
1
 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR, NA OBDOBÍ 2007 – 2013, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty 

programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013,  I.1.1. 9. kolo, Ministerstvo zemědělství ČR (MZe) č. j.: 40647/2009 – 10000, s 50, 

ISBN 978-80-7084-841-8 
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=  +  +  +  +  

+  - 3 168 163 

 
= 2 375 425 + 1 214 216 + 1 184 492 + 1 154 836 + 1 125 275 + 1 095 602 – 3 168 163 = 

4 981 683 

 

 

 

Výpočet NPV pro farmu s dojírnou 

 

 

= (6 568 + 0)  40  8,38 - [(40  4,02)  6 568] – (407 000 + 0) + 1 500 000 

(1+0,06)
1 

 

+[6 568 + (6 568  0,021)]  40  8,38 – 1 103 424 – 407 000 – (407 000  0,06) 

(1 + 0,06)
2 

 

+[6 706 + (6 706  0,021)]  40  8,38 – 1 103 424 – 431 420 – (431 420  0,06) 

(1 + 0,06)
3 

 

+[6 847 + (6 847  0,021)]  40  8,38 – 1 103 424 – 457 305 – (457 305  0,06) 

(1 + 0,06)
4 

 

+[6 991 + (6 991  0,021)]  40  8,38 – 1 103 424 – 484 743 – (484 743  0,06) 

(1 + 0,06)
5 

 

+[7 137 + (7 137  0,021)]  40  8,38 – 1 103 424 – 513 828 – (513 828  0,06) 

(1 + 0,06)
6 

 

- 2 500 000  

 

=  +  +  +  +  + - 2 500 000 

 
= 2 067 141 + 634 574 + 616 604 + 598 202 + 579 178 + 560 106 – 2 500 000 = 2 555 805 

 

 

Zhodnocení 

 

NPV u robota =4 981 683 > NPV u dojírny =2 555 805 

 

Doporučení je realizovat investici s vyšším NPV.
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Příloha č. 2 

 

Výčet vlastností dojícího robota Lely Astronaut: 

 

1. Identifikace – pokud dojnice splňuje chovatelem individuálně stanovený parametr 

časového intervalu mezi dvěma dojeními – zavřou se vstupní dvířka a systém 

pokračuje dalšími funkcemi. Pokud nesplňuje, opouští dojící robot výstupními dvířky 

a je vpuštěna další dojnice. 

2. Vyhodnocení pohybové aktivity – při odchylkách od normálu je číslo dojnice připsáno 

na seznam zvířat zasluhující pozornost. 

3. Vyhodnocení tělesné teploty – při odchylkách od normálu je číslo dojnice připsáno na 

seznam zvířat zasluhující pozornost. 

4. Zvážení dojnice – s následným pravidelným manažerským vyhodnocením její tělesné 

kondice metodou BCS=Body Condition Score. Při odchylkách od normálu je číslo 

dojnice připsáno na listinu zvířat zasluhující pozornost. 

Aplikací systému BCS mohou chovatelé průběžně sledovat tělesný vývin a kondici 

jednotlivých krav nebo celých skupin v průběhu laktace a snížit tak zdravotní poruchy 

zvířat a z nich vyplývající mnohdy nevyčíslitelné ekonomické škody. Stav tělesné 

kondice je vyjadřován hodnotami na stupnici od 1 do 5, přičemž 1 = hubená, 5 = 

tlustá. Ideální hodnota, závislá na plemeni, je určena hodnotou mezi 3 – 3,5 body. 

Skutečný stav je možné kontrolovat zkouškou tukové vrstvy (rezervy) na břišní partii 

krávy, vedle ocasu a na zádech. 

Krávy, které mají velký úbytek tělesné hmotnosti, zvláště na začátku laktace, jsou 

náchylné k onemocnění a poruchám látkové výměny (metabolismu). Důležitým 

faktorem je stav – kondice zvířete v období stání na sucho a po otelení. V této fázi by 

hodnota BCS neměla stoupnout o více než půl bodu, aby se zamezilo ztučnění jater, 

což následně zvyšuje riziko metabolického onemocnění.  

Systém dále umožňuje řídit individuální spotřebu koncentrovaného krmiva ve vztahu 

k živé hmotnosti a aktuální dojivosti, optimální čas připuštění, ukončení laktace a stání 

na sucho. 

5. Přidělení poměrné dávky koncentrovaného krmiva (KK) se provádí dle užitkovosti a 

stádia laktace. Dávkovat lze jeden druh nebo až čtyři druhy KK. Systém automaticky 

sleduje počet návštěv v dojícím robotu a provádí přepočet přidělené dávky na jednu 
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návštěvu, v případě jejich nedodržení nebo překročení provádí aktuální korekci 

jednotlivé dávky tak, aby spotřeba byla v souladu se stanoveným množstvím.  

6. Provádění jednotlivých pracovních operací procesu dojení. Rameno s celým 

obslužným systémem zajede pod dojnici. Nejprve proběhne čištění jednotlivých struků 

(kvalitou lepší než manuální očista vemene a jejich optimální stimulace = vysoká 

hladina oxytocinu) před dojením. Následně je laserovým čidlem navigována dojící 

aparatura a postupně nasazeny jednotlivé strukové násadce v pořadí určeném dle 

získaného množství mléka z jednotlivých čtvrtí v předchozím dojení. Jako první se 

nasazuje nejproduktivnější čtvrť, jako poslední čtvrť s nejnižším nádojem. Toto vše 

proběhne v průměru za 90 vteřin. Těsně před nasazením prvního strukového násadce 

je zapnuta vývěva, která běží jen po dobu dojení. 

Nejprve je provedeno oddojení prvních střiků z každé čtvrti a jejich centrální oddělení 

mimo mléčné potrubí. 

Lze dojit i třístruké krávy i krávy bezprostředně po otelení. 

7. MQC (Milk Quality Control) - hlavní prvek řídicího systému robota. V tomto systému 

jsou krávy dojeny (non-stop) 24 hodin denně, není možná stálá kontrola člověkem. 

Proto byla vyvinutá tato optická metoda pro odhalení abnormálního mléka, kterou je 

analýza jeho barvy pomocí speciálních senzorů tvořících hlavní součást MQC 

systému.  

Mléko a jeho kvalita jsou v průběhu celého dojení hodnoceny těmito senzory. Pokud 

jeho barva neodpovídá plemennému standardu, je mléko automaticky separováno. 

Systém dokáže automaticky rozpoznat kolostrum (mlezivo, prvotní mléko) a toto 

oddělit pro výživu telat. 

Důležitou průběžně zjišťovanou hodnotou je teplota mléka v jednotlivých čtvrtích, 

dotváří dokumentaci monitoringu zdravotního stavu mléčné žlázy, umožňuje 

porovnání s předchozími hodnotami a aktuálně naměřenou celkovou tělesnou teplotou 

– při odchylkách od normálu je číslo dojnice připsáno na seznam zvířat zasluhující 

pozornost. 

Dalším prvkem systému je měření průtoku mléka dle jednotlivých čtvrtí. Tento 

důležitý parametr určuje optimální okamžik automatického sejmutí každého 

strukového násadce tak, aby jednotlivá čtvrť byla dobře vydojena a nebyla 

předojována. Toto dlouhodobě pozitivně ovlivňuje zdravotní stav mléčné žlázy a 

ekonomiku chovu. V případě zjištění pro dojnici nenormální hodnoty měrné vodivosti 
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v určité čtvrti, je tato čtvrť automaticky déle dodojována, což způsobuje lepší 

odstranění onemocnění. 

Po sejmutí posledního strukového násadce je provedena desinfekce struků speciální 

tryskou s vířivým efektem rozprašovaného desinfekčního aerosolu. Řídicí systém 

alternativně umožňuje chovateli zvolit pro dojnici individuální desinfekci jednotlivých 

struků. Mezi další standardní součástí systému patří možnost non-stop kontroly vakua 

(podtlaku) ve strukových násadcích. Stálým měřením zvuku na vnější stěně 

podstrukové komory je kontrolováno, zda je přítomno vakuum (proudění vzduchu je 

hlučné). Díky tomuto měření nejsou potřebné žádné spojky ani přerušení mléčných 

hadic.  

MQC systém zařídí pro chovatele dodržení technologického postupu při procesu 

dojení a umožňuje docílit nejvyšší kvality produkovaného mléka. 

8. Automatický separátor na čtyři nádoje umožňuje separovat mléko (kolostrum) 

určených krav do správně hygienicky fungujícího systému pro potřeby chovatele. 

Systém detekuje nestandardní mléko chovatelem označené v řídicím systému. 

Automaticky je také separováno mléko krav s obsahem inhibičních látek apod. 

Automatický čistící a desinfekční systém po každém dojení provádí intenzivní vnější i 

vnitřní vymytí strukových násadců, takže pro následující dojení jsou čisté. Účinnost 

spočívá v promývání a čištění systému ve směru toku mléka. Tím je riziko infekce 

bakteriemi ve strukové gumě sníženo na minimum. Součástí je dále čištění a 

dezinfekce čistících a stimulačních válečků prováděné rovněž po každém dojení. Po 

každém desátém dojení následuje krátké promytí mlékovodů v dojícím robotu. 

Program 3x denně automaticky odstartuje hlavní intenzivní vnitřní čištění, sám 

dávkuje správná množství čisticích prostředků a jejich střídavé použití. Skládá se 

z proplachu studenou vodou, roztoky horké vody s čisticími prostředky a opět 

studenou vodou. Současně je prováděno čištění mléčného potrubí až k chladícímu 

tanku, dále celého vakuového systému včetně zdroje. Nakonec je potrubí zbaveno 

všech zbytků vody stlačeným vzduchem. Hlavní čištění trvá 12 minut a automaticky 

se provádí po každých 8 hodinách provozu. Celková denní spotřeba vody je kolem 

500 l na jednoho dojícího robota podle délky mléčného potrubí. 

9. Automatické provádění kontrolního odběru vzorků mléka (Lely Shuttle systém) pro 

potřeby kontroly užitkovosti a k získání dalších důležitých informací pro chovatele o 

jednotlivých zvířatech, je otestovaným a schváleným zařízením pro tyto účely 

sdružením ICAR. Zařízení odebírá a shromažďuje poměrné vzorky z každého nádoje 
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za 24 hodin. Předepsané množství vzorku je odebráno z měrné nádoby a v pevně 

stanoveném pořadí naplněno do příslušné lahvičky (zařízení má kapacitu 96 lahviček). 

Vše je řízeno programem počítače, každé krávě je přiřazeno určité číslo lahvičky. 

Systém se používá pro odběr vzorků a k analýze mléka při zapojení do kontroly 

užitkovosti. Všechna potřebná data o mléčné užitkovosti zvířete, času a době dojení, 

příslušného čísla lahvičky a její přenos k vyhodnocení zajištuje Lely X-pert 

management systém.  

10. Instalace a údaje o zabudování a usazení do stáje. Potřebný prostor je cca 433 x 350 

cm, včetně záchytné betonové vany, která je připojena do kanalizace. Přípojka vody a 

elektřiny (příkon 7 kW, 400 V, třífázový) a přívod koncentrovaného krmiva a napojení 

na mléčné potrubí.  

11. Lely T4C (Time for Cow) manažerský program dodává chovateli všechny potřebné 

aktuální informace o jednotlivých zvířatech, jejich skupinách, celém stádu, které 

zpracovává, vyhodnocuje a ukládá do paměti a v použitelné podobě předává chovateli 

k posouzení a jejich dalšímu využití ke správnému rozhodování, operativní činnosti i 

dlouhodobé koncepční práci. Řídicí systém ovládá a integruje činnost robota (čistění, 

dojení atd.) a lze provádět jakékoli rozšiřování chovu. Pracuje v OS Windows XP 

Proffesional. 

 

Měření aktivity krávy 

Lely Qwes – H systém je jeden senzor integrovaný do krčního obojku, který identifikuje 

dojnice a měří jejich aktivitu. Stupně aktivity jsou zjišťovány prostřednictvím sofistikovaného 

akceleračního senzoru, který měří jak délku, tak i intenzitu pohybů. Lely Owes – H má ještě 

další funkci: umí měřit aktivitu přežvykování – včasný signál zdraví dojnice. Oba systémy 

sledují aktivitu dojnice ve dvouhodinových intervalech a to dává velmi přesný přehled 

s vysokým rozlišením pro individuální chování dojnice. Přívěsek je polohován na obojku 

v horní části krku. Přívěsek je vybaven akceleračním senzorem, speciálně vyladěným 

ruminačním mikrofonem (záznam přežvykování), mikroprocesorem a pamětí. Přívěsek 

zaznamenává index celkové aktivity a analyzuje zvukové signály pro kalkulaci doby ruminace 

(přežvykování). 

Přívěsek vytváří index aktivity, který umožňuje inseminovat ve správné době. Optimalizuje 

reprodukci, minimalizuje interval mezidobí a výrazně snižuje náklady na semeno.  

Změny v ruminaci jsou vždy nejvčasnějším signálem, který upozorňuje na potenciální 

problémy. Čím dříve chovatel dostane upozornění o potenciálním zdravotním problému, tím 
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levnější pro něj bude problém vyřešit a odstranit. Dále je možné měřit vliv na výkonnost 

dojnice a celkový apetit stáda. Ruminační aktivita může poskytnout jedinečný přehled i o 

účinnosti veterinárních zákroků. Kromě toho systém hlásí automaticky dojnice s nižší 

aktivitou, což je často příznakem onemocnění nebo laminitidy (kulhání dojnic=menší příjem 

krmiva). 

 

Dynamické krmení 

Manažerský program T4C nabízí možnost prostřednictvím vyšší efektivity ve využití krmiv 

snížit náklady na krmiva. Modul dynamické krmení umožňuje automaticky změnit dávky 

krmiva na základě optimalizace poměru nákladů a užitku. Smyslem je docílit toho, aby krávy 

dojily co nejvíce mléka, ale především, aby každá dojnice dávala nejlepší ekonomické 

výsledky. Dynamické krmení používá individuální efektivitu krmení každého zvířete tak, že 

zaznamenává, jak zvíře reaguje dojivostí na určité množství koncentrátu krmiva. Přitom 

zohledňuje nádoj (kg mléka a složky), cenu koncentrátu, cenu objemných krmiv a příjem 

sušiny, systém v kombinaci těchto parametrů hledá ekonomicky optimální množství 

koncentrátu, při kterém jsou zisky maximální. 

 

Dynamické dojení 

Dynamické dojení umožňuje, aby dojnice, pokud je to nutné, byly dojeny častěji, a pokud je 

to možné, sporadicky. Prodloužením nebo zkrácením intervalu mezi dojeními a měřením 

nádoje mléka při následném dojení je určována optimální četnost pro každou dojnici. Tento 

výpočet se provádí v rozmezí nastavených hranic pro minimální a maximální počet dojení. 

Přitom systém zohledňuje rychlost dojení, dobu přípravy a celkový nádoj (kg mléka a složky), 

výsledkem je zvýšený výkon robota a tím i jeho finanční přínos.
2
 

 

 

                                                           
2
 [35] Lely produkty pro chov dojnic, Technika pro stáj, dojení a krmení, [online]. 30. 3. 2012. Dostupné z: http://www.lely.com 
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Příloha č. 4 
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