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AKTUÁLNĚÚspěch ve stáji

Šampionka ČESTR roku 2019  
je z RD Krouna!
VII. národní výstava českého strakatého skotu se konala 12. září 2019  
na předvadišti v Řepči středisku ZD Opařany.

HLAVNÍ TÉMA RD Krouna

RD Krouna

Z celkového počtu 48 předvedených ple-
menic byla rozhodčími Ing. Ivanem Pavlíkem, 
Ph.D. a prof. Peterem Strapákem, Ph.D. vy-
hodnocena jako šampionka dojnice s číslem 
330 789 953 z Rolnického družstva Krouna.

Po návratu šampionky do domovské stáje 
jsme navštívili Krounu a zjistili jsme pro vás de-
tailnější informace o úspěšném týmu z Krouny.

Zootechnik Vratislav Laška pracuje v RD 
Krouna od roku 2000. V roce 2010 už do-
sáhla užitkovost v rekonstruované volné stáji 
z původní vazné na 6 500 litrů za laktaci. Tato 
užitkovost byla na aktuální dobu dobrá, ale 
v dalších letech už nedocházelo k posunu výše. 
Pan Laška následně hledal možnosti, jak stádo 
ještě dostat na vyšší užitkovost. V roce 2011, 
na doporučení podniku ze sousedství – Hor-

ního Bradla, oslovil odborného poradce firmy 
SCHAUMANN Ing. Petra Hobzu. Společně prošli 
celý chov, ve stáji strávili více jak dvě hodiny. 
„Petr se pořád vyptával,“ říká pan Laška, „jak 
pracujeme s krávami, kdy je přesouváme, podle 
jakých kritérií atd. Po první návštěvě mi nadikto-
val pět, šest opatření, která bychom měli udělat 
co nejdříve. Například zvednout šíjové zábrany, 
aby se krávy dostaly lépe ke krmivu, upravit 
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přesuny ve skupinách, byly to takové banální 
věci. Jelikož jeho přístup byl jiný, pro mě nový, 
a protože se jeho rady osvědčily, dal jsem mu 
důvěru. Vzal si vzorky krmiv a vrátil se za 10 dnů 
s připravenými návrhy krmných dávek. Krmné 
dávky se lišily ve výpočtu energie a změnili jsme 
způsob dávkování jádra do krmného vozu.“

Práce celého týmu, který zahrnuje ošetřova-
tele, zootechnika Vratislava Lašku, odborného 
poradce Ing. Petra Hobzu, vedení podniku, ale 
i veterinární a plemenářskou službu, dokázala 
posunout užitkovost stáda podle plemenářské 
uzávěrky v roce 2018 na 9 157 litrů na laktaci. 
Obrázkem této vynikající práce je také šam-
pionka z Národní výstavy českého strakatého 
skotu v Opařanech. Velmi rádi bychom také při-
pomněli práci studentů SZeŠ Poděbrady, kteří se 
věnovali celé přípravě šampionky před výstavou 
a Jan Lojda, student třetího ročníku, ji bezvadně 
v Opařanech předvedl.

Blahopřejeme všem v RD Krouna a přejeme 
další úspěchy nejen ve stáji!

Ve stáji RD Krouna vlevo zootechnik RD 
Krouna Vratislav Laška, vpravo Ing. Petr Hobza  
odborný poradce SCHAUMANN ČR.


