


PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY  
 POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU 

 
Hlavní vzdělávací program projektu je rozdělen na tyto segmenty: 
• ekonomika výroby mléka, optimalizace tržeb, struktura výdajů (rozhodující výdaje a 

jejich hodnocení), nástroje ke sledování a vyhodnocování ekonomiky 
• odchov telat a jalovic 
• porod a zvládnutí přechodového období dojnice 
• výroba a konzervace krmiv 
• funkční úprava paznehtů 
• fyziologické dojení 
• prevence a léčba mastitid 
• řízená reprodukce, reprodukční protokoly 
• ekonomicky závažná onemocnění zvířat v chovech mléčného skotu, jejich prevence a 

racionální léčba 
• zpracování dat z farmy pro využití při zefektivňování výroby mléka a řízení chovu 
• správný monitoring signálů zvířat o jejich pohodě/nepohodě a jejich využití pro 

zlepšování welfare – efektivní nástroj pro zlepšení produkčních ukazatelů a zvýšení 
kvality produkovaných potravin 

 



SPRÁVNÉ POSTUPY DOJENÍ 
VZHLEDEM K PREVENCI MASTITID 

Program: 
 6.11.2012 

9:00 - 9:30 Představení projektu MVDr. Václav Osička 
9:30 - 9:40 Představení firmy Milkprogres - poradenství Ing. Antonín Lopatář 
9:40 - 9:50 Seznámení s tématy a lektory Ing. Antonín Lopatář 

9:50 - 10:00 Seznámení s časovým harmonogramem projektu Mgr. Iva Novotná 
10:00 - 11:00 Představení účastníků projektu MVDr. Václav Osička 
11:00 - 11:15 Přestávka 
11:15 - 13:00 Anatomie, fyziologie, podstata dojení MVDr. Miroslav Novák 
13:00 - 13:45 Oběd 
13:45 - 15:00 Postupy dojení   MVDr. Josef Prášek 
15:45 - 16:00 Přestávka 
16:00 - 17:00 Diskuse 
7.11.2013 

9:00 -17:00 
Řešení problémových situací na  farmách, hodnocení 
faremních dat, práce na dojírnách 
    - MVDr. Václav Osička, Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák, 
      Ing. Karel Liška, Mgr. Iva Novotná 



PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY  
 vzdělávání odborníků v prvovýrobě mléka 
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PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY  
 POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU 

 
Cíle projektu 
• Hlavním cílem projektu je rozšířit, doplnit a rozvinout vědomosti, dovednosti 

a kompetence při řízení mléčných farem v Olomouckém kraji. Na základě 
dlouhodobého provádění poradenské činnosti v oblasti výroby mléka jsme 
vytipovali soubor nejzávažnějších nedostatků ve znalostech a dovednostech 
středně technických pracovníků v prvovýrobě mléka v Olomouckém kraji.  

• Na základě pilotního kurzu vznikne metodika vzdělávání cílové skupiny 
(hlavní a faremní zootechnici). Kromě vzdělávání a potírání nejzávažnějších 
nedostatků se soustředíme i na nové aspekty v řízení mléčných farem.  

• Projekt nabízí těmto pracovníkům metodické rady i možnost konzultací při 
zavádění nových postupů při řízení mléčné farmy. Jedná se především o 
teoretické vzdělávání s praktickou přípravou, kde si cílová skupina vyzkouší 
teoretické znalosti.  

• Rovný přístup ke všem účastníkům je samozřejmostí. V případě 
neporozumění zvolí lektoři individuální princip vzdělávání a úzká spolupráce 
mezi lektory a manažerským týmem projektu je také samozřejmostí. 



PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY  
 POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU 

 
Přínos pro cílovou skupinu 
• Vytvořená nabídka umožní zavést určitý systém přípravy pracovníků v 

oblasti přípravy a postupů v řízení mléčné farmy. 
• Vytvoření nového vzdělávacího modulu  umožní výrazné zlepšení 

oboru managementu mléčné farmy. Výstupem projektu bude 
zdokonalení  odbornosti pracovníků farem, především té 
nejvýznamnější složky -  zootechniků. 

• Získání potřebných informací, odpovědí na otázky položené 
specialistům v oblasti řízení mléčných farem. 

• Udělené osvědčení o absolvování pilotního kurzu navíc umožní 
konkurenceschopnost na trhu práce. 

• Projekt navazuje na národní soustavu kvalifikací, především na 
kvalifikaci 41-51-H Zemědělec-farmář a 41-044-H Chovatel a 
ošetřovatel skotu. 

 



PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY  
PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI MILKPROGRES – PORADENSTVÍ S. R. O. 

 



PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY  
 HARMONOGRAM PROJEKTU AJ. 

• Listopad 2013 – září 2014 
• 2 denní workshopy 
• Střed měsíce / středa – čtvrtek 
• Další termíny: 

–  11. – 12. prosince 2013  
»  Odchov telat a jalovic 

–  15. – 16. ledna 2014 

• Kontaktní osoba 



PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY  
PŘEDSTAVENÍ  ÚČASTNÍKŮ PROJEKTU 

• Jméno a příjmení 
• Podnik / farma 
• Počet kusů v základním stádu 
• Technologie ustájení 
• Užitkovost v litrech na dojící krávu 
• Denní dodávka; počet dojení za den 
• Typ dojírny 
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