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Nadčasová stáj pro výkrm prasatNadčasová stáj pro výkrm prasat
Koncem minulého roku začala společnost AGRA Řisuty naskladňovat zcela novou stáj v Malíkovicích pro výkrm 
téměř 2000 prasat, jejímž generálním dodavatelem byla fi rma AGRICO Třeboň. Moderní nadčasová výkrmna 
s jedinečnými technologiemi a parametry v České republice by měla sloužit svému účelu nejméně 30 až 40 let.

Jelikož byl projekt podpořen dotací ze 
Státního zemědělského intervenčního 
fondu ve formátu Inovace, operace 
16.2.1, odborným garantem se stala 
Česká zemědělská univerzita, Fakulta 
agrobiologie, potravinářských a pří-
rodních zdrojů, katedra chovu hos-
podářských zvířat v čele s profesorem 
Ing. Romanem Stupkou, CSc. V nové 
stáji bude testovat a vyhodnocovat 
řadu parametrů souvisejících s inten-
zitou výživy, pohlavím, porážkovou 
hmotností a dalšími ukazateli. Vytvo-
řený software pak bude cenným ná-
strojem zootechnické práce. 

Koncept „made in Germany“
„Chovatelskými parametry ve starých 
stlaných stájích pro výkrm prasat jsme 
už nemohli konkurovat současnému 
trhu,“ říká vedoucí živočišné výroby 
společnosti AGRA Řisuty Pavel Vicenec. 
„Náš záměr ohledně výstavby nové 
stáje a inovací jsme na podzim roku 
2019 konzultovali s Českou zeměděl-
skou univerzitou a rozhodli se převzít 
celý koncept z Německa. Prostřednic-
tvím fi rmy Sano a její divize ProSUS 
jsme oslovili Wilfrieda Bredeho, kte-

rý nám pomohl při projekci a návrhu 
nejnovějších technologií včetně řady 
inovativních prvků, jako je proplach 
kejdových kanálů kejdou, rekupera-
ce tepla, při níž se v zimních měsících 
potká odváděný vzduch ze stáje ve 
výměníku se vzduchem přiváděným, 
nebo pasivní chlazení vzduchu přes 
chladicí věže. Navštívili jsme také řadu 
německých chovů, kde jsme si mohli 
uvedené technologie prohlédnout. 
S myšlenkou kombinace tekutého fer-
mentovaného krmení a pozvolného 
stmívání a rozednívání přišli zase od-
borníci z České zemědělské univerzity. 
Nová stáj pro výkrm prasat v Malíkovi-
cích tak využívá moderní technologie, 
které nejsou v jedné stáji běžné ani ve 
vyspělém Německu.“
A co od nové stáje v AGRA Řisuty 
očekávají? Podle Pavla Vicence přede-
vším vyšší přírůstky, menší konverzi, 
větší produktivitu práce a hlavně díky 
inovativním prvkům a zvýšené ploše 
na jedno prase 0,9 m2 větší pohodu 
zvířat. Denní přírůstek by se měl zvý-
šit z 810 g na minimálně 950 g a kon-
verze krmiva by se měla snížit z 3,1 kg 
na maximálně 2,6 kilogramu. Původ-

ně se o 1600 prasat ve výkrmu starali 
tři ošetřovatelé, dnes jejich kontrolu 
zvládne zootechnik, neboť vše řídí 
počítač. Nárazově bude jeden pracov-
ník pomáhat při vyskladnění zvířat 
a čistit prázdné sekce. 

Netradiční technologie
K čištění podroštových prostorů se 
poprvé u prasat v České republice 
využívá vlastní kejda. Podroštové 
vany a kanály, kde prasečí kejda ča-
sem sedimentuje, se v Malíkovicích 
proplachují kejdou, čímž odpadá slo-

žité a náročné čištění. U každé vany 
je v potrubí dvojitá klapka, kterou 
se tekutá kejda přepouští. Nemusejí 
se tak při čištění podroštového pro-
storu odstraňovat rošty. Objem dvou 
propojených úseků odpovídá objemu 
přečerpávací jímky. Obsluha při vy-
pouštění vany ani nemusí mezi zvířa-
ta, otvory s kejdovými zátkami jsou 
přístupné z centrální chodby. Součástí 
unikátní kejdové technologie, kterou 
dodala společnost AGRICO Třeboň, je 
i zastřešená skladovací jímka od fi rmy 
Kohimex a čerpadlo, jež do ní kejdu 
dopravuje a umí ji i míchat.
Zcela unikátní je i ventilační systém 
s ohřevem, rekuperací a chlazením vzdu-
chu od fi rmy Möller. Po vzoru německých 
stájí vycházel investor z toho, že nejvíce 
tepla uniká z odsávaného vzduchu. Pro-
to je v podkroví uprostřed stáje umístě-
na rekuperační jednotka s výměníkem, 
kde se přisávaný a předehřátý vzduch 
z půdního prostoru „potkává“ s odsá-
vaným vzduchem ze stáje, který zároveň 
přisávaný vzduch temperuje. Část od-
padního tepla se tak vrací zpět do stáje. 
Naopak v letním teplém období je třeba 
dodat do stáje velké množství čerstvého 
a chladného vzduchu. K tomu slouží pa-
sivní chlazení, jehož základem jsou neob-
vyklé chladicí věže z cihel. V jejich spodní 
části se nachází čistá voda, která pomocí 
čerpadla a trysek neustále po cihlách sté-
ká. Veškerý vzduch proudí přes tyto chla-
dicí věže do centrální chodby a odtud 
kanály do stáje. 

Pavel Vicenec Ing. Michal Karmazín

Nová stáj v Malíkovicích 
pro výkrm 1984 prasat



2/2022 www.profi press.cz

Prasata

28

Česko-rakouská premiéra
„Ve spolupráci s Českou zemědělskou 
univerzitou a generálním dodava-
telem AGRICO Třeboň využíváme 
v nové stáji tekuté fermentované kr-
mení v kombinaci s pozvolným stmí-
váním a rozedníváním,“ pokračuje 
Pavel Vicenec. „Technologii mokrého 
krmení od fi rmy Schauer doplňuje již 
zmíněné pozvolné stmívání a roze-
dnívání. Podle nastaveného časové-
ho harmonogramu se před krmením 
zvířatům postupně zvyšuje světelná 

intenzita a po nakrmení se zase sni-
žuje. Což má výrazný vliv nejen na 
lepší pohodu zvířat, ale také na jejich 
užitkovost.“
„Mokré fermentované krmení od 
rakouské fi rmy je první v České re-
publice,“ uvedl Ing Michal Karma-
zín z třeboňské společnosti. „K jeho 
přednostem patří především výrazné 
zvýšení stravitelnosti živin a tím také 
přírůstku. Lepší konverze pak zna-
mená méně spotřebovaného krmiva. 
Snižuje se tak potřeba živin, čímž se 

zároveň méně zatěžuje životní pro-
středí odpadními produkty výměny 
látkové. Protože se fermentací od-
bourávají některé nechutné či škodli-
vé látky, krmivo prasatům velice chut-
ná a zvyšuje se jeho příjem. Vzhledem 
k tomu, že je již natrávené, snižují se 
požadavky na energii k jeho trávení 
a tu mohou zvířata využít k vlastní 
produkci, což vede k jejich lepší zma-
silosti. Co je také velice podstatné, 
podáváním fermentovaného krmiva 
se výrazně zlepšuje zdravotní stav 
zvířat, zejména trávicího traktu, zře-
telný je především příznivý vliv nízké 
přirozené kyselosti na omezení pato-
genních mikroorganismů. Výsledným 
efektem je redukce patogenů, větší 
odolnost proti coli bakteriím, menší 
riziko průjmů, celkově vyšší odolnost 
proti nemocem a tím také menší ztrá-
ty a úspora nákladů na léčiva.“
„Fermentace krmiva je jednou z cest, 
jak dosáhnout při produkci vepřového 
masa lepších ekonomických výsledků,“ 
ještě zdůrazňuje Michal Karmazín. 
„Přitom lze využít i alternativní krmi-
va, která nejsou při krmení prasat zce-
la běžná, jako je řepkový extrahovaný 
šrot, hrách, bob, žito nebo tritikale, 
případně peluška. Již samotná úspora 
krmných směsí výrazně snižuje přímé 
náklady a zlepšuje rentabilitu chovu 
prasat.“

Atypická „architektura“
„Celou stáj s neobvyklými technolo-
giemi vyprojektovala architektka Ing. 
Zdeňka Vasilenková, před níž stál ne-
lehký úkol,“ připomíná Pavel Vicenec. 
„Pochopit zootechnické zákonitosti, 
dát do souladu neobvyklý projekt 
s českými normami, které se od ev-
ropských často výrazně liší, a zaručit 
funkčnost celého komplexu inovací 
od různých výrobců. Neméně důleži-
té bylo také zvládnout velice náročný 
proces získání stavebního povolení. 
A celého úkolu se zhostila mistrně. 
Výsledkem je nadčasová funkční stáj 
s moderními technologiemi včetně 
důstojného zázemí pracovníků, kte-
rou jsme požadovali.“
Nová stáj se od běžných staveb vý-
razně liší: místo ocelové konstrukce 
a opláštění se použil ucelený systém 
betonových sendvičových panelů 
Prefa, které se využívají při stav-
bě různých skladovacích prostor či 
sportovních objektů. Stabilizačním 

prvkem stáje jsou obvodové sloupy 
a železobetonové chodbové stěny, 
neboť obvyklou stabilizaci obvodo-
vých stěn střešním prvkem nebylo 
možné, vzhledem ke specifi cké ven-
tilaci, použít. Mezery mezi panely se 
běžně tmelí. Protože jsou ale pra-
sata velice hravá a mohla by tmel 
časem zničit, byly použity panely 
nestandardních rozměrů, které se 
napojují vždy za stěnou oddělení 

nebo sekcí. A aby se tmel nezničil 
ani ve spáře mezi panely a podla-
hou při vysokotlakém čištění, je 
podlaha zvýšená o 5 cm. Na stavbě 
byla použita řada dalších inovací 
včetně dřevěných střešních vazní-
ků specifického tvaru (s ohledem 
na centrální ventilační kanály). 
Více se o nové stáji dočtete v Zemědělci 
č. 2 a 3.

Text a foto Vladislav Fuka

Pohled do jedné z pěti sekcí pro 384 zvířat, na každé připadá 0,9 m2 
stájové plochy

Z červených cihel je postavena 
věž pro pasivní chlazení vzduchu

Natrávené krmivo zaručuje výrazné zvýšení stravitelnosti živin, lepší 
konverzi, vyšší přírůstky a lepší zdravotní stav zvířat

Kuchyně s technologií Schauer, kde se připravuje fermentované 
tekuté krmivo

V nové stáji vše řídí počítač. 
Ošetřovatelé nejsou třeba, 
kontrolu zvládne sám zootechnik


