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 Evropský chov prasat projde zásadní změnou
Výsledky domácích chovatelù prasat se zlepšují a jsou schopni konkurovat kolegùm ze západní Evropy. Evropa se však 
zøejmì v budoucnosti stane na svìtovém trhu jen velmi obtížnì konkurenceschopná, uvedl Ing. Jan Stibal, øeditel Svazu 
chovatelù prasat, z. s. 

Rozhovor z domova

Ing. Jan Stibal, 
øeditel Svazu 
chovatelù prasat, z. s. 

Evropský chov prasat podle nìj 
projde velmi zásadní zmìnou 
a bude nutné se mnohem víc sou-
støedit na domácí evropský trh.
V následujícím rozhovoru infor-
moval Ing. Stibal o cenách ja-
teèných prasat, o obchodní bi-
lanci vepøového masa a živých 
zvíøat, jak koronavirus ztížil export 
a ovlivnil chovy prasat šíøením 
viru na jatkách, o dotaèní politi-
ce, o koncentraci chovù a vývoji 
technologií, a také o tom, že vyš-
ší cena obilovin na hlavních svìto-
vých burzách se promítne ve vyš-
ších nákladech na krmení.
• Mùžete informovat o výsled-
cích chovu prasat a efektivitì 
výroby? Uveïte napøíklad po-
èet selat na prasnici, pøípadnì 
další parametry.
Výsledky našich chovatelù pra-
sat se i pøes velmi komplikova-
nou ekonomickou situaci neustá-
le zlepšují. S klidným svìdomím 
dnes mùžeme øíct, že jsou vùèi 
svým kolegùm ze západní Evro-
py naprosto konkurenceschopní. 
Nejobvyklejší parametr, kterým je 
efektivita výroby mìøena, je po-
èet odstavených selat na prasnici 
a rok. V roce 2020 dosáhl tento 
ukazatel 29,3 selete na prasnici 
a rok. To pøedstavuje zvýšení 
o 0,4 selete ve srovnání s rokem 

le všech informací ji Èíòané vyu-
žili a ze systému drobných chovù 
pøecházejí na velké koncentrova-
né podniky s maximální efektivi-
tou a špièkovými technologiemi. 
Jejich závislost na dovozu se pro-
to v delším èasovém horizontu ur-
èitì sníží. 
Naopak Evropa, která neustá-
le zvyšuje standardy pro chov, 
a tím zároveò také náklady, se 
v budoucnosti zøejmì stane na 
svìtovém trhu jen velmi obtížnì 
konkurenceschopná. Je proto tøe-
ba poèítat s tím, že celý evropský 
chov prasat projde velmi zásadní 
zmìnou a bude nutné se mno-
hem víc soustøedit na domácí ev-
ropský trh.
• Zasáhla a zasahuje pandemie 
koronaviru do ekonomiky cho-
vu prasat a jak?
Koronavirus samozøejmì chov 
prasat velmi výraznì ovlivnil. Je 
možná pøekvapivé, že nejvìtší vliv 
nemìly zmìny stravovacích ná-
vykù a uzavøená stravovací zaøí-
zení, ale pøedevším šíøení viru na 
jatkách. Jak se totiž ukázalo, jde 
o prostøedí pro virus velmi vhod-
né. Protože se mezi zamìstnanci 
rychle rozšíøil, ocitla se v nedáv-
né minulosti øada významných ev-
ropských jatek mimo provoz. 
Kvùli tomu vznikl obrovský pøetlak 
prasat, která mìla být poražena, 
ale nebyla pro nì k dispozici jatka. 
Jen v samotném Nìmecku bylo 
pøed Vánoci více než jeden milion 
prasat, jichž se tento problém tý-
kal. Právì to zøejmì bylo dùvodem 
obrovského propadu cen.
Situace v Evropì se naštìstí ne-
dostala na stejnou úroveò jako 
v USA. Tam bylo v prùbìhu vrcho-
lu pandemie koronaviru, právì 
kvùli výpadku jateèných kapacit, 
pøímo na chovech utraceno témìø 
deset milionù prasat.
• Jaká obchodní bilance je 
u vepøového masa? Kam se 
vepøové maso z ÈR vyváží 
a v jakém objemu?
Bilance zahranièního obchodu 
s vepøovým masem je tradiènì ze 
všech zemìdìlských komodit nej-
horší. Sobìstaènost se pohybuje 
na úrovni okolo 50 %. Jen v loò-
ském roce bylo dovezeno 270 000 
tun vepøového masa, pøitom vý-
voz èinil pouhých 32 000 tun. 
Podstatnì pøíznivìjší je situace 
v pøípadì živých zvíøat. V tomto 
ohledu je bilance pozitivní, pro-
tože vyvážíme na Slovensko a do 
Maïarska živá jateèná prasata 
a jejich dovoz je prakticky mini-
mální. Ve srovnání s dovozem 
vepøového masa je ale vývoz ži-
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prùmìrná cena za první ètvrtletí 
letošního roku je tak nízká (32,90 
Kè/kg JUT), že jde o smutný re-
kord od našeho vstupu do Evrop-
ské unie – tedy za 18 let.
Takže abych odpovìdìl na otázku, 
situace se mírnì zlepšila, ale stá-
le není vùbec dobrá. Doufáme, že 
pozitivní vývoj a bude pokraèovat. 
Napovídá tomu i cena v zahranièí. 
Pøedevším Nìmecko, podle které-
ho se obvykle øídí vývoj naší ceny, 
zdražilo výraznì víc. Neplatí to 
však jen o Nìmecku, kvùli tomu 
má momentálnì Èeská republi-
ka nejnižší cenu jateèných prasat 
z celé Evropské unie. Proto vìøíme, 
že ceny ještì dál porostou.
• Pøed pozitivním vývojem 
cen jateèných prasat v Èeské 
republice se rùst cen projevil 
také v zemích Evropské unie. 
Mùžete komentovat vývoj cen 
na evropském a celosvìtovém 
trhu a odhadnout další letošní 
vývoj?
Pro náš trh je samozøejmì vývoj 
na evropském trhu rozhodující. 
A vzhledem k tomu, že Evropa 
musí každý rok vyvézt pøibližnì 
15 až 20 % výroby vepøové-
ho masa, jsme závislí na expor-
tu, pøestože Èeská republika vy-
váží jen minimálnì. Naši závislost 
na vývozu EU výbornì dokumen-
toval právì minulý rok. Koronavi-
rus v kombinaci s africkým morem 
prasat velmi zásadnì zkompliko-
valy export, a tím snížily cenu, za 
kterou se daøilo evropským chova-
telùm vyvážet, což se odrazilo na 
celém vnitrounijním trhu.
Právì problémy, kterými prošel 
chov prasat v loòském roce, uka-
zují, že závislost na exportu je 
velmi ožehavá. Obzvlášť to platí 
v okamžiku, kdy drtivá vìtšina 
exportu míøí k jednomu obchod-
nímu partnerovi. A právì takový 
je souèasný stav. Tøi ètvrtiny vý-
vozu míøí do Èíny. Dá se pøitom 
pøedpokládat, že z dlouhodobé-
ho pohledu to není nejvhodnìj-
ší øešení.
Africký mor prasat v Èínì sice zna-
menal drastické zredukování sta-
vu (možná až na 40 %), ale záro-
veò dává pøíležitost ke kompletní 
pøestavbì celého sektoru. Pod-

vých zvíøat na úrovni pøibližnì de-
seti procent.
Paradoxní pøitom je že v dobì, kdy 
se velmi výraznì skloòuje antibio-
tická rezistence, dovážíme vepøo-
vé maso ze zemí, které mají vý-
raznì vyšší spotøebu antimikrobik 
než Èeská republika. Nejvìtší díl 
dovozù totiž pøichází z Nìmec-
ka, Španìlska a Polska. Všechny 
tøi zemì pøitom mají výraznì vyšší 
dávky antibiotik než my.
• Ohrožují èeské chovatele pra-
sat dovozy vepøového masa 
ze zahranièí a proè? Odkud se 
vepøové maso do ÈR dováží 
a v jakém objemu? 
Vzhledem k tomu, že Èeská re-
publika produkuje pøibližnì jedno 
procento výroby vepøového masa 
v Evropské unii a našimi sousedy 
jsou Nìmecko a Polsko, které pa-

tøí mezi nejvìtší producenty pra-
sat, je jasné, že náš trh je dovozy 
velmi ovlivnìn. 
Poslední rok nám velmi jasnì uká-
zal, že Èeská republika je jakýmsi 
pojistným ventilem a v okamžiku, 
kdy nìkterý z velkých evropských 
exportérù ztratí trhy mimo EU, za-
plaví pøebyteèným masem náš trh. 
Všeobecnì panuje pøesvìdèení, 
že v nízkých cenách hrál ve dru-
hém pololetí loòského roku roli 
zákaz vývozu vepøového masa 
z Nìmecka kvùli africkému moru 
prasat (Graf 1 – Dovoz vepøového 
masa z Nìmecka do ÈR. 
Statistická data jsou však velmi 
pøekvapivá. V roce 2020 byl to-
tiž celkový export vepøového masa 
z Evropské unie naprosto rekord-
ní (Graf 2 – Export vepøového masa 
z EU). Dosáhl témìø šest milionù 

tun, což je o 30 % víc než v roce 
2019 a celkovì jde o naprostý rekord. 
Jediné, co se tedy vlastnì stalo, 
bylo to, že došlo k výrazným zmì-
nám v pøesunech masa uvnitø Ev-
ropské unie. Výpadek nìmecké-
ho exportu prakticky okamžitì 
pøevzalo Španìlsko. Pro nás, jako 
pro sousedy Nìmecka, to však 
pøedstavovalo (a stále pøedstavu-
je) problém, protože Nìmecko se 
snažilo vyøešit svùj interní pøeby-
tek vepøového masa.
Ve statistikách zahranièního ob-
chodu je jasnì patrné, že pøes-
nì od okamžiku (záøí 2020), kdy 
Nìmci ztratili export do Èíny, do-
šlo k výraznému navýšení vývozu 
do Èeské republiky. Náš trh se tak 
ocitl pod tlakem vepøového masa, 
které se Nìmci snažili takøka za ja-
koukoli cenu vyvézt.

Porodní kotec 
s doèasnou fi xací 
prasnice. 
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pøedchozím a zvýšení o více než 
sedm selat za posledních deset 
let. Podobnì se zvýšily i ostatní 
parametry užitkovosti.
• Domácí chovatelé prasat se 
doèkali rùstu cen jateèných pra-
sat. Lze pøedpokládat, že ten-
to trend bude pokraèovat? Co 
ukazuje na lepšící se situaci? 

Je pravda, že cena jateèných pra-
sat se koneènì zvýšila. Pøesto cho-
vatelé v tomto okamžiku stále 
prodávají svou produkci pod ná-
klady. Propad v loòském roce byl 
totiž tak obrovský, že ani zdražení 
prasat o pìt korun na každém ki-
logramu neposunulo cenu na úro-
veò nákladù. Pro dokumentaci: 

Graf 1 - Dovoz vepøového masa z Nìmecka do ÈR v roce 2020

Graf 2 - Export vepøového masa a jateèných zvíøat z Evropské unie 
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• Je dosavadní dotaèní politika 
pro èeské chovatele prasat do-
stateèná? 
Dotaèní politika je bohužel stále 
velmi ožehavou oblastí. Zemìdìl-
ská výroba v Evropské unii (a ne-
jen v ní) je s dotacemi naprosto 
neodmyslitelnì spojena. Od roku 
2011 došlo k výraznému navýše-
ní podpor pro chovatele prasat 
u nás, a to se okamžitì promítlo 
i v zastavení poklesu stavù a výro-
by. Za to je potøeba vyslovit podì-
kování ministerstvu zemìdìlství, 
které pochopilo, že bez podpor 
na podobné úrovni, jaké dostávají 
chovatelé v ostatních zemích, ne-
mùže chov prasat u nás fungovat.
Z hlediska stability je však dotaèní 
politika stále velmi problematická, 
protože drtivá vìtšina podpor do 
chovu prasat je realizována pro-
støednictvím národních programù. 
Je tedy závislá na politické situa-
ci a stavu státního rozpoètu. Cho-
vatelé proto stále cítí velkou nejis-
totu a nikdy si nejsou úplnì jistí, 
jak bude podpora v nejbližší dobì 
vypadat. Dlouhodobá stabilita je 
pøitom pro zemìdìlské podnikání 
naprosto klíèová.
• Prasata se v Èeské republice 
chovají pøevážnì ve velkocho-
vech, je trendem koncentrace 
zvíøat? Jaké jsou výhody vel-
kochovù a mají budoucnost 
z hlediska vìtších nárokù na 
ekologii?
Já osobnì nemám dìlení na malé 
chovy a velkochovy vùbec rád. 
Vytváøí se tím jen umìlé dìlení 
mezi chovateli. Pokud ale na ta-
kové dìlení pøistoupím, pak je 
potøeba øíct, že chov prasat se 
koncentruje všude na svìtì. Pøed-
stava o tom, že rodinná farma má 
50 prasnic a všechno zajistí jen 
èlenové rodiny, je dnes už napros-
to mylná. 
Ekonomika a silný tlak maloob-
chodních øetìzcù na snižování 
ceny vedou k tomu, že konkuren-
ceschopná farma se pohybuje od 
500 prasnic výš. To platí jak pro 
Èeskou republiku, tak pro celou 
Evropu. Jasným pøíkladem tren-
dù ve vývoji velikosti chovù mùže 
být Španìlsko, kde se za posled-
ních sedm let zvìtšila velikost cho-
vu ètyøikrát, nebo Nìmecko s troj-
násobným zvìtšením za stejnou 
dobu.
Koncentrace je umožnìna výraz-
ným posunem v technologiích. Ty 
na jedné stranì pomáhají zlepšo-
vat užitkovost zvíøat, ale zároveò 
také spoøí a zjednodušují práci 
chovatelù a zlepšují životní pod-
mínky zvíøat. A právì poslední dva 

body získávají v poslední dobì na 
dùležitosti. 
Tlak na welfare se neustále zvyšu-
je a získat kvalifi kovanou pracov-
ní sílu do živoèišné výroby je dnes 
takøka neøešitelný problém. A to 
i pøesto, že díky investicím už 
v žádném pøípadì neplatí, že by 
práce v živoèišné výrobì zname-
nala vidle, holínky a koleèko. Digi-
talizace a moderní technologie se 
prosadily i zde, ale to samozøejmì 
klade zvýšené nároky i na obsluhu.
Díky Programu rozvoje venkova, 
který podporoval modernizaci ze-
mìdìlských podnikù, se prakticky 
dnes nenajde žádný chov, který by 
v prùbìhu posledních let význam-
nìji neinvestoval. Budoucnost 
podpory investic v rámci Progra-
mu rozvoje venkova však bohužel 
není vùbec jasná.
Snížení celkového zemìdìlské-
ho rozpoètu EU pøináší tlak na 
jednotlivé podpùrné mechanis-
my. Pøitom se dá pøedpokládat, 
že neustále se zvyšující tlak na 
zlepšování pohody zvíøat si v bu-
doucnosti vynutí nemalé náklady. 
Speciální pracovní skupina v Nì-
mecku odhadla, že jen na welfare 
prasat bude muset Nìmecko vy-
naložit do roku 2050 tøicet miliard 
eur. Podpora investic do technolo-
gií proto bude velmi dùležitá.
• Chov prasat klade èím dál 
vyšší nároky na technologie, 
které umožòují dosahovat 
lepších výsledkù. Jaká poziti-
va pøinášejí efektivní moder-
ní technologie v chovu prasat 
chovateli a jaké zvíøatùm?
Chov prasat je skuteènì techno-
logicky velmi nároèný. Dosažení 

dobrých výsledkù je podmínìno 
mimo jiné i nejmodernìjším tech-
nickým vybavením. Rychlý rùst 
užitkovosti, který se v posledních 
15 letech u nás odehrál, jde ales-
poò zèásti na vrub obrovským 
zmìnám ve vybavenosti chovù. 
Zmìny se dotkly prakticky všech 
kategorií a všech systémù, kte-
ré se v chovu používají. Obrov-
ským rozvojem prošla napøíklad 
oblast udržování stájového mik-
roklimatu. Sem už dnes napros-
to bìžnì øadíme kromì ventilace 
také chlazení a vytápìní, a to vše 
je vìtšinou øízeno a monitorová-
no výhradnì poèítaèi. Pøínosem to 
proto je jak pro užitkovost zvíøat, 
tak i pro jejich pohodu.
Stejnì velký posun je možno vi-
dìt i v oblasti krmení. Vzhledem 
k tomu, že jde o nejvìtší náklado-
vou položku pøi chovu prasat, je lo-
gické, že se chovatelé snaží najít 
v této oblasti maximální úspory. 
Vedle pomìrnì tradièního suché-
ho krmení si stále více prostoru zís-
kává i krmení mokré, jehož hlavní 
výhodou je možnost zapojení me-
ziproduktù, jako je napøíklad syro-
vátka, škrob nebo odpady z nìkte-
rých potravináøských výrob.
Stranou samozøejmì nezùstáva-
jí ani technologie ustájení. Právì 
v téhle oblasti se oèekávají v bu-
doucnu nejvìtší zmìny. V prùbì-
hu bøezosti jsou už dnes prasnice 
ustájeny skupinovì, ale prakticky 
jistì dojde k zásadním zmìnám 
v oblasti porodních kotcù. 
Zatím sice není jasné, jak pøesnì 
bude welfare porodní kotec vy-
padat, ale to je otázka pomìrnì 
krátkého èasu. A už dnes je velmi 

pravdìpodobné, že kotce budou 
vìtší a klec omezující pohyb pras-
nice bude možno použít jen po 
omezený èas. To bude vyžadovat 
zásadní zmìny a velké investice.
• Obiloviny na hlavních svìto-
vých burzách zdražily. Odrazí 
se vyšší cena obilovin ve vý-
krmu v chovech prasat? Dùle-
žitým bílkovinným krmivem 
v chovech prasat je také sója, 
která je vzhledem k dovozu 
drahá. Mohou chovatelé øešit 
rostoucí ceny za krmiva v sou-
vislosti s nízkými cenami za ja-
teèná prasata, aby nebyly je-
jich chovy »mínusové«?
Vyšší cena obilovin se samozøej-
mì promítne ve vyšších nákla-
dech, protože krmiva jsou jejich 
klíèovou èástí. Na konto krmení 
je poèítáno pøibližnì 60 až 70 % 
celkových nákladù. 
Alespoò malým pozitivem v této 
oblasti je pravdìpodobné opìtné 
povolení krmiv živoèišného pùvo-
du. Zpracovaná živoèišná bílkovi-
na (jak jsou dnes nazývány maso-
kostní mouèky) by mohla alespoò 
trochu snížit závislost Evropy na 
dovozu sóji a snad trochu zlevnit 
krmiva. 
Vzhledem k tomu, že využití zpra-
cované živoèišné bílkoviny bude 
podmínìno tím, že u prasat bude 
použita výhradnì ta od drùbeže 
a naopak, bude zøejmì její reál-
né zavedení do praxe ještì nìjaký 
èas trvat. Výrobci se budou muset 
tìmto požadavkùm technicky pøi-
zpùsobit. 

Eva KOØÍNKOVÁ SEIFERTOVÁ,
spolupracovnice redakce 

Foto SCHP

Prvním krmivem 
selat je mlezivo, po 
mlezivu sají do 
odstavu mateøské 
mléko. 


