
Během čtvrt století prošla tře-
boňská společnost mnoha pro-
měnami, o nichž jsme si na vele-
trhu Techagro povídali s jejím 
ředitelem Františkem Šedivým. 

Od dovážených výrobků 
k vlastním 

Třeboňská společnost Agrico 
vznikla v roce 1991 jako čistě 
importní firma. „V začátcích 
jsme montovali dovážené tech-
nologie, které tehdy na našem 
trhu chyběly, postupně se ale 
náš program rozšiřoval o vlastní 
výrobky,“ vzpomíná František 
Šedivý. „Z původně dovozní fir-
my jsme se v krátké době stali 
společností výrobní. V našich 
technologiích jsme začali využí-
vat i české produkty, které byly 
s kvalitou zahraničních srovna-
telné, nebo ji dokonce převyšo-
valy. Navázali jsme spolupráci 
s domácí výzkumnou základnou 
a investovali jsme nemalé finanč-
ní prostředky do vlastního vývo-
je i výroby. Řada našich výrobků 
prošla mnoha patentovanými 
a ověřovacími řízeními, osvědči-
la se v provozních zkouškách 
a dodnes je o ně mezi chovateli 
velký zájem.“ 

Kvalitu stájových prvků a tech-
nologií a jejich praktický přínos 
ocenila během 25 let nejen cho-
vatelská veřejnost, ale také ne-
jedna odborná porota při vyhlá-
šení řady prestižních cen. Agrico 
Třeboň je několikanásobným 
držitelem ocenění Grand Prix 
Tech agro či Zlatý klas, ale i ceny 
Czech Made za montáž a servis 
stájových zařízení pro chov a vý-
krm prasat včetně vlastní výro-
by hrazení a plastových prvků 
z roku 2006. Třeboňská společ-
nost nikdy nešla cestou vyleh-

čených, a tím i levných materiá-
lů, ale od samého začátku vsadi-
la na robustní, konstrukčně vy-
zrálé technologické celky z co 
nejkvalitnějších materiálů, kte-
ré jsou zárukou dlouhé život-
nosti i v agresivním stájovém 
prostředí. 

Od Agrialarmu 
po Carpfeed

Když už byla řeč o vlastních 
výrobcích, pojďme si některé 
z nich, připomenout. Nejen u čes-
kých chovatelů získal vysokou 
prestiž systém Agrialarm, který 
upozorňuje chovatele na mezní 
stavy a poruchy u všech techno-
logických systémů ve stáji. Po-
kud se děje něco nad rámec 
normálního provozu a na pod-
nět řídicí jednotky nikdo v určité 
časové prodlevě nereaguje, jsou 

v systému naprogramována čís-
la mobilních telefonů, na něž 
 Agrialarm s vlastním zdrojem 
energie vyšle SMS varovnou 
zprávu. Systém má i zpětnou 
vazbu, prostřednictvím mo-
bilního telefonu se lze zpětně 
dotazovat na funkce jednotli-

vých technologických systémů 
ve stáji. 

Na základě požadavků země-
dělské praxe vznikla v Třeboni 
patentovaná automatická kont-
rolní váha Agriselekt, která je 
určena pro turnusová vyskladňo-
vání velkých skupin zvířat a pří-
pravu k nakládce. Umožňuje do-
sáhnout homogenní skupiny 
prasat ve velmi krátkém čase při 
nízké pracnosti. Slouží také pro 
průběžnou selekci zvířat vykr-
movaných ve velkých skupinách 
v návaznosti na kvalitu i kvantitu 
krmení z centrálního krmiště.

Při vývoji vlastních výrobků 
dbá společnost Agrico i na poža-
dované zásady welfare. Příkla-
dem takové technologie je vlast-
ní kotec pro volné ustájení kojí-
cích prasnic Agrivel, který ustá-
jeným zvířatům zaručuje tolik 
požadovanou volnost a pohodu. 
Zapomenout nelze ani na spr-
chový a dezinfekční box, jenž 
slouží k automatické očistě pras-
nic zejména při jejich přesunu do 
vyčištěných a připravených po-
rodních sekcí. Na letošním vele-
trhu představila třeboňská spo-
lečnost sprchový a dezinfekční 
box druhé generace s vyšší účin-
ností, který omývá zvířata nejen 
z boků, ale i zezadu. 

Vlastní výrobky a technologie 
společnosti Agrico se netýkají 
jen prasat. V roce 2010 přišla se 
zařízením Carpfeed, které umož-
ňuje jednoduché, spolehlivé 

a efektivní přikrmování kaprovi-
tých ryb v klasických rybnících. 
Toto zařízení zaručuje vysokou 
efektivitu krmení, pokud jde 
o konverzi a ztráty vznikající 
špatným využíváním krmiva, 
a nahrazuje namáhavou lidskou 
práci. Carpfeed je jednoduchá, 

spolehlivá a efektivní technolo-
gie, kdy se krmivo dopravuje 
k rybám pneumaticky ve stano-
vených intervalech a v určeném 
množství. Tento systém, o nějž 
je velký zájem i v Rakousku, je 
patentově chráněný průmyslo-
vým vzorem. Stejně jako třeboň-
ská technologie chovu teplomil-

ných druhů ryb v uzavřeném 
recirkulačním systému s využi-
tím odpadního tepla z obnovitel-
ných zdrojů energie. 

Od importu k exportu
Z původně čistě importérské 

firmy, která zahájila vlastní čin-
nost v pronajatých prostorách, 
se postupem času stal významný 
dodavatel moderních stájových 
technologií pro chov a výkrm 

prasat nejen v České republice, 
ale i v mnoha státech Evropy. 
V současnosti pracuje ve firmě 
na 130 zaměstnanců, přitom 
v moderním areálu se nacházejí 
špičkové výrobní technologie 
včetně velice přesného automa-
tického laserového stroje. „Pro 
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Už 25 let podává chovatelům pomocnou ruku společnost Agrico Třeboň, která za tuto dobu ani 
jednou nechyběla na veletrzích Techagro. V duchu významného jubilea se nesla i letošní expozice. 
Když v roce 1991 vstupovala na český trh, její vizí byla pozice globálního hráče v oblasti stájových 
technologií pro chov a výkrm prasat. A tato vize se stala poměrně brzy realitou. Chovatelé se v krátké 
době přesvědčili, že technologie „made in Agrico“ přispívají k požadované hygieně ve stáji, nižším 
ztrátám, vyšší užitkovosti, vysoké produktivitě práce i pohodě zvířat a zásadně snižují podíl nákladů. 
Výrazně tak podporují lepší ekonomiku produkce.

Vladislav Fuka

inzerce

širokou škálu našich výrobků 
jsme získali certifikát ISO 
9001:2000, který potvrzuje, že 
celý náš systém, ať už výroba, 
vlastní produkty, obchod ne-
bo služby, splňuje náročné mezi-
národní požadavky,“ vysvětluje 
František Šedivý. „Rozhodujícím 

proexportním činitelem není níz-
ká cena, ale především vysoká 
kvalita, která na náročných za-
hraničních trzích hraje prvořa-
dou roli.“

V současné době vyváží Agrico 
Třeboň svoje technologie přede-
vším do Německa, Rakouska, 
Rumunska, Polska, Bulharska 
a na Ukrajinu, vzhledem k poli-
tickým turbulencím ale stagnuje 
export do Ruska. Zařízení z Tře-

boně využívají i chovatelé na Fili-
pínách či Tchaj-wanu. 

Od prasat až k rybám 
Společnost Agrico Třeboň se 

zpočátku výhradně specializo-
vala na zařízení pro chov a vý-
krm prasat a v tomto oboru se 

také stala globálním hráčem na 
českém trhu. Postupem času 
přešla i na ostatní segmenty živo-
čišné výroby a dnes zajišťuje 
komplexně celý sortiment po-
třeb pro stájové technologie. Po-
čínaje sklady na obilí včetně čisti-
ček, sušiček a dopravních cest 

přes stájové technologie pro pra-
sata, skot a drůbež a konče ry-
bářským programem či systé-
mem aktivního ustájení koní.

„I přes současnou krizi zajišťu-
jí stájové technologie pro prasa-
ta výrazný podíl našeho obratu,“ 
hodnotí současnou situaci Fran-
tišek Šedivý. „Stále větší zájem 
je o naše skladovací kapacity na 
obiloviny, naopak je už uzavřen 
segment stájových technologií 

pro drůbež. O zbylou část na-
šeho obratu se dělí obory týka-
jící se zpracování a manipulace 
s kejdou, stájových technologií 
pro skot a rybářský program. 
A právě v něm vidíme velkou bu-
doucnost.

(Pokračování na str. 45)

Letošní expozice byla návštěvníkům veletrhu Techagro otevřená ze tří stran Foto Vladislav Fuka

K nejstarším exponátům patřil stále funkční krmný 
počítač Schauer Megacomp 68. Do provozu byl 
uveden v roce 1991, takže je mu stejně let jako 
společnosti Agrico Foto Vladislav Fuka

Automatické krmení Spotmix umožňuje dávkovat 
suché, zvlhčené, kašovité i tekuté krmivo, přitom 
každé skupině zvířat se denně přizpůsobuje 
potřebné množství živin Foto Vladislav Fuka

Na veletrhu Techagro představila třeboňská společnost 
sprchový a dezinfekční box druhé generace s vyšší 
účinností Foto Vladislav Fuka

Traktorový kloubový mixér Brand 
pro rozmíchání kejdy v nadzemních 
jímkách Foto Vladislav Fuka

František Šedivý

Proměny globálního hráče

  Společnost Agrico Třeboň si v letošním roce připomíná 
významné jubileum.

  Během 25 let prošla mnoha proměnami, kterými se zapsala 
do povědomí stovek chovatelů.

  Zemědělci u ní oceňují především profesionální přístup 
a flexibilitu.

 Klíčové informace 
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(Dokončení ze str. 44)
Protože působíme v nejzná-

mější české rybářské oblasti, 
začali jsme se rybářství intenzív-
ně věnovat. Zjistili jsme, že řadu 
zkušeností, které jsme nabyli 
u savců, je možné využít také 
u ryb. Stejně tak některá zaříze-
ní, která jsou ve stájích, je možné 
modifikovat pro potřeby rybářů. 
Jsme přesvědčeni o tom, že 
v rybničním hospodářství může-
me zúročit i naše dvacetileté 
zkušenosti s širokým plastovým 
programem. Rybářům můžeme 

nabídnout zařízení na skladová-
ní, zpracování a transport krmiva, 
technologie automatického kr-
mení i plastové výrobky nezbyt-
né k chovu ryb. Máme připrave-
né také zajímavá technologická 
řešení recirkulačních systémů 
včetně možnosti využití odpadní-
ho tepla z bioplynových stanic 
v chovu ryb.“

Od vysoké intenzity k welfare

Arico Třeboň klade u svých 
technologií velký důraz nejen na 
správnou zoohygienu, vysokou 
produktivitu práce či nízkou ener-
getickou náročnost, ale také na 
welfare zvířat. „V našem sorti-
mentu naleznou chovatelé řadu 
zlepšujících prvků stájového pro-
středí a životních podmínek cho-
vaných zvířat,“ říká František 
Šedivý. „Ať už jde o výživu, klima, 
prostor, hygienu či zábavu. Dnes 
už chovatelé dávají na stejnou 

váhu jako užitkovost také poho-
du zvířat, na niž klade Agrico 
důraz od samého začátku. Tech-
nologie a genetika jsou v součas-
nosti skoro všude na vysoké 
úrovni, rezervy ale existují právě 
v oblasti biosecurity. Proto po-
hled chovatelů spočívá čím dál 
více na stájovém prostředí. Uvě-
domují si, že mezi spotřebiteli je 

stále větší poptávka po potravi-
nách s určitým příběhem. Trend 
zvyšování podílu kvalitních potra-
vin s prokazatelným původem je 
pořád silnější, lidem už není lho-
stejné, co mají na talíři.“ 

Slova ředitele potvrzují napří-
klad již zmíněné welfarové ustá-
jení kojících prasnic či různé 
systémy ventilace doplněné chla-
zením či ohříváním přiváděného 
vzduchu. Příjemné stájové pro-
středí a pohodu zvířat zaručují 
i dva letošní exponáty, ať už vošti-
nový chladič, nebo velký rotační 

ventilátor. Je třeba si uvědomit, 
že tepelný stres má vliv na užitko-
vost zvířat nejen v danou chvíli 
vysokých teplot, ale následně 
i v dalším období. 

Od hospodářských 
k hobby zvířatům

Že životní podmínky zvířat, a to 
nejen hospodářských, nejsou fir-

mě Agrico lhostejné, potvrzuje 
i systém aktivního ustájení koní, 
s nímž přišla v loňském roce. 
„Tato technologie vycházející 
z přirozených instinktů koní na-
plňuje jejich základní potřeby 
a zároveň usnadňuje práci cho-
vatelům,“ dodává k perspektivní-
mu systému ustájení František 
Šedivý. „Proto se jeho obliba 
v celé Evropě neustále zvyšuje. 
A Česká republika s více než 80 
tisíci koní by neměla být výjim-
kou. K této pokrokové a ke ko-
ním přátelské technologii s krm-
ným boxem firmy Schauer Ag-
rotronic můžeme dodat i řadu 
vysoce kvalitních stájových prv-
ků a doplňků, s nimiž máme více 
než dvacetileté zkušenosti.“

A na čem je tento způsob 
chovu založen? Koně označení 
snímatelnými čipy si v daném 
prostoru sami určují vlastní ak-
tivitu. Na zdravém vzduchu 
jsou neustále v pohybu, vychut-
návají si volnost a nenuceně 
obcházejí řadu stanovišť včetně 
krmných boxů, výběhů, kaliště 
či pastviny. Návrat k přirozené-
mu způsobu žití přináší řadu 
výhod, a to jak pro koně, tak 
i ošetřovatele. Koním je dopřán 
trvale přirozený pohyb na čers-
tvém vzduchu, což vede ke sní-
žení rizika respiračních cho-
rob. Ustájení se stálým pohy-
bem zlepšuje celkový zdravotní 
stav zvířat a přispívá k jejich 
dobré pracovní i sportovní kon-
dici, pohodu nevyjímaje. Navíc 
dlouhodobý příjem krmiva 
v malých dávkách snižuje rizi-
ko koliky. Chovatelé pak ocení 
malou potřebu namáhavé ruční 
práce a vysokou produktivitu. 
K dalším přednostem patří pře-
hled o chování jednotlivých zví-
řat a spotřebě krmiv. Protože 

se krmivo dávkuje po malých 
dávkách, zvířata ho lépe využí-
vají a zbytečně se s ním neplýt-
vá. Úspora krmiva a provoz-
ních nákladů je obrovská. 

*****
U společnosti Agrico oceňují 

chovatelé především profesio-
nální přístup, rychlý a spolehlivý 
servis a flexibilitu, neboť dokáže 

skloubit moderní stájové systé-
my téměř se všemi požadavky 
investorů. Tyto vlastnosti spo-
lečně s vysokou kvalitou techno-
logií a práce včetně lidského pří-
stupu a seriózních vztahů posu-
nuly třeboňskou společnost na 
čelo domácích a zahraničních fi-
rem zabývajících se technologie-
mi pro živočišnou výrobu.  

Na brněnském výstaviště představila firma Agrico i zařízení Neuro 
vhodné pro skladovací kapacity na obiloviny a jiné zemědělské 
komodity Foto Vladislav Fuka

V Brně nechyběli ani zástupci širokého rybářského programu 
včetně systému Carpfeed Foto Vladislav Fuka

K příjemné stájovému klimatu přispívají i rotační 
ventilátory Foto Vladislav Fuka

Voštinové chladiče a tepelný stres se nikdy 
nemohou v jedné stáji potkat Foto Vladislav Fuka


