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Výživa zvířat jako součást welfare 
Ekonomická optimalizace plánování výroby krmiv 

 
PROJEKT JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA - OPATŘENÍ I.3.1. 

DALŠÍ ODBORNÉ VZDÁLÁVÁNÍ A INFORMAČNÍ ČINNOST 
 

Vzdělávací projekt je zaměřen na získávání, prohlubování a inovaci znalostí a dovedností 
k jednotlivým opatřením osy I. a II. EAFRD a cílům Společné zemědělské politiky, a to v rámci 
tohoto tematického okruhu: 

 
1.- Zákonné požadavky na hospodaření, vztahující se k nárokům na přímé platby (cross-compliance) 
2.- Zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnosti subjektů působících v resortu 

Co je náplní vzdělávacích kurzů? 
Kurz „Výživa zvířat jako součást welfare“ 
 

Zaměření kurzu: 
 Skupinová i fázová výživa dojnic v technologiích s volným ustájením v systému krmení TMR a krmných 

automatů. Kvalita a hygiena krmiv v návaznosti na welfare zvířat. Účastníci získají praktické zkušenosti 
ve výživě zvířat a s prací se zemědělským softwarem zaměřeným na skupinovou i fázovou výživu dojnic. 
Pomocí software budou mít možnost provádět živinovou i cenovou optimalizaci krmných dávek. Naučí se 
sestavovat směsné krmné dávky TMR a bilancovat krmiva na dané období z vytvořených zásob 
v zemědělském podniku. Výpočet krmných dávek se provádí podle laktační křivky nebo růstové křivky. 
Z krmné dávky je možné provést i výpočet optimální jadrné směsi. 

 Tvorba receptur krmných směsí s živinovou i cenovou optimalizací. Bilance krmných směsí s vlastním 
nebo nakoupeným obilím a s ostatními nakupovanými surovinami v zemědělském podniku pro všechny 
kategorie zvířat. 

 
Kurz „Ekonomická optimalizace plánování výroby krmiv“ 
 

Zaměření kurzu: 
 Účastníci získají praktické zkušenosti s prací se zemědělským softwarem zaměřeným na plánování 

a optimalizaci krmivové základny včetně nakupovaných krmiv. Podkladem pro vlastní plánování krmivové 
základny jsou plodiny, které se pěstují na stávající rozloze (hektary), výnosy zelené hmoty, 
předpokládané ztráty při konzervaci, žlabové ztráty ve stáji a ceny krmiv. Z živočišné výroby se zadají 
kategorie zvířat a počty zvířat s plánovanou užitkovostí. Základem pro výpočet struktury krmiv jsou pak 
optimalizované krmné dávky. V průběhu výpočtu je možné sledovat disponibilní počty hektarů, měnící se 
podle zadaného množství krmiva v krmné dávce, a na podkladě těchto hodnot interaktivně zvyšovat 
nebo snižovat zadávaná množství krmiv. Další možností je navrhnout a zařadit nové plodiny, které splňují 
předpoklady plánované užitkovosti. Také se mohou měnit stavy zvířat a zvyšovat či snižovat užitkovost. 
Jedním z ukazatelů k určení užitkovosti je i cena krmné dávky na litr mléka nebo kilogram masa. 

 
Absolventi obdrží certifikát o absolvování kurzu. 



 

Kdy a kde bude kurz probíhat? 
Kurz bude 7x zopakován v období mezi prosincem 2010 až březnem 2011. Kurz „Výživa zvířat 

jako součást welfare“ je dvoudenní, výuka probíhá vždy od úterý do středy, a na tento kurz navazuje 
jednodenní Kurz „Ekonomická optimalizace plánování výroby krmiv“, výuka probíhá vždy ve čtvrtek. 
Doporučujeme účastnit se obou kurzů, neboť spolu úzce souvisejí a tematicky na sebe navazují. 
 
Kurzy se postupně uskuteční v následujících místech a termínech: 
 
Poděbrady - Boučkova 355, 290 01 Poděbrady, 7.- 8.12.2010 a 9.12.2010 
České Budějovice - Studentská 13, 370 05 Č. Budějovice, 18. - 19.1.2011 a 20.1.2011 
Brno - Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, 1. – 2.2.2011 a 3.2.2011 
Čebín - Čebín 414, 664 23 Čebín, 8. – 9.2.2011 a 10.2.2011 
Olomouc - Blanická 383/1, 772 00 Olomouc, 1. – 2.3.2011 a 3.3.2011 
Žamberk - Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk, 15. – 16.3.2011 a 17.3.2011 
Praha - Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol, 22. – 23.3.2011 a 24.3.2011 
 

Kapacita každého kurzu je omezena na 16 účastníků (každý účastník kurzu bude mít k dispozici 
osobní počítač se zemědělským softwarem a připojením na internet). 

Počet účastníků z jedné firmy není omezen, to znamená, že přihlásit se můžete Vy i Vaši 
kolegové. Pokud máte specializaci na danou problematiku rozdělenu u Vás na podniku mezi několik osob, 
může se část osob přihlásit na kurz „Výživa zvířat jako součást welfare“ (výuka probíhá vždy od úterý 
do středy) a část osob se může přihlásit na kurz „Ekonomická optimalizace plánování výroby krmiv“ (výuka 
probíhá vždy ve čtvrtek). 
 

Účast v kurzu je bezplatná. Pro účastníky je zajištěno bezplatné občerstvení (v případě 
zájmu zajistíme také ubytování, které si hradí účastník kurzu). Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout 
účastníky, kteří nesplňují podmínky pro přijetí do kurzu nebo v případě naplnění kapacity kurzu. 

Pro koho je kurz určen? 
 Zemědělec: zemědělský podnikatel (fyzická nebo právnická osoba podnikající v zemědělství (v souladu 

se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některými dalšími zákony, 
v platném znění), nebo jeho zaměstnanec, nebo osoba blízká.  

 Fyzická nebo právnická osoba zpracovávající zemědělské produkty a výrobky, podnikající v zemědělství, 
potravinářství a lesnictví (či její zaměstnanec nebo osoba blízká) včetně výzkumných a vzdělávacích 
institucí činných v daných oborech. 

Jak se přihlásit na kurz? 
Vyplňte prosím přihlášku, kterou najdete na konci tohoto dopisu, a pošlete ji na naši níže uvedenou 

adresu poštou nebo emailem co nejdříve, nejpozději 14 dnů před zahájením daného kurzu. 
Nezapomeňte uvést, ve kterém městě se budete účastnit kurzu. O přijetí přihlášky budete vyrozuměni 
nejpozději do 7 dnů od doručení přihlášky na naši adresu. 
 
Kontakt: 
IdeaHELP, o.p.s., Klostermanova 1258, 564 01 Žamberk 
ing. Jan Šeda, tel.: 465 676792, fax: 465 676700, mobil: 603 483767 
e-mail: jseda@ideahelp.cz 
 

s pozdravem 
ing. Jan Šeda 



 

PŘIHLÁŠKA na kurz 
„Výživa zvířat jako součást welfare“ a „Ekonomická optimalizace plánování výroby krmiv“ 
 

V níže uvedené tabulce jsou nabízená místa a termíny (termínem a místem je zároveň určen i typ 
kurzu). Do řádků pod tabulkou napište název Vašeho podniku a jména přihlašovaných osob včetně jejich 
kontaktních informací, a ke každé osobě napište požadované místo a termíny kurzu. 
 

 Výživa zvířat jako součást welfare Ekonomická optimalizace plánování 
výroby krmiv 

Poděbrady 7.- 8.12.2010 9.12.2010 

České Budějovice 18. - 19.1.2011 20.1.2011 

Brno 1. – 2.2.2011 3.2.2011 

Čebín 8. – 9.2.2011 10.2.2011 

Olomouc 1. – 2.3.2011 3.3.2011 

Žamberk 15. – 16.3.2011 17.3.2011 

Praha 22. – 23.3.2011 24.3.2011 

 
 
Název podniku a úplná adresa: 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

jméno 
a příjmení 

telefon 
a email 

místo účasti termín* 

    

    

    

    

*výběrem termínu si vybíráte i typ kurzu (doporučujeme účastnit se obou kurzů, neboť na sebe navazují) 
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