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Slavnostního otevření nového 
provozu v  Hrotovicích, v  těsné 
blízkosti stájí pro chov skotu, se 

zúčastnila více než stovka země-
dělců i  lidí z  gastronomického 
prostředí. Všichni si mohli pro-
hlédnou moderní technologii 
s  obrovským potenciálem pro-
dukce čerstvých ryb a  také je 
ochutnat. Dodavatelem kom-
pletního zařízení je třeboňská 
společnost AGRICO, která má 

pro systém intenzivního chovu 
ryb s  využitím odpadního tepla 
z  bioplynových stanic registro-
vané osvědčení o  průmyslovém 
vzoru, jehož platnost byla v Čes-
ké republice a Evropské unii pro-
dloužena až do roku 2021. 

Investice vedou 
k prosperitě

„Dny nové technologie se v Ze-
mědělském družstvu Hrotovice 
konají téměř se železnou pravi-
delností,“ přivítal účastníky Ing. 
Michal Karmazín ze společnosti 
AGRICO. „Jde o  prosperující 
podnik, který investuje do mo-
dernizace provozů nemalé fi-
nanční prostředky. A  nebojí se 
ani poměrně unikátního projek-
tu chovu ryb v recirkulačním za-
řízení, které si můžeme dnes 
prohlédnout. Každý rozjezd ta-
kové technologie není jednodu-
chý, ale v Hrotovicích to zvládli 
na výbornou.“

S výraznými investicemi do ži-
vočišné výroby začalo družstvo 
už v roce 2010, kdy zrekonstruo-
valo tři ze šesti hal velkokapacit-
ního kravína. Před šesti lety za-
hájilo modernizaci stájových ka-
pacit u prasat, šlo o dvě porodny, 
předvýkrm a výkrm, přitom po-
slední stáj pro odchov prasniček 
byla kolaudována v  roce 2016. 
V tom samém roce byla dokon-
čena rozsáhlá rekonstrukce stájí 
pro telata a  mladý skot včetně 

reprodukčního oddělení a dojír-
ny. Pak následovaly menší re-
konstrukce ventilace a osvětlení 
u dojnic černostrakatého skotu, 
které dosahují průměrné užitko-
vosti přes 10 000 l mléka. Vzduš-
né a světlé stáje s automatickým 

světelným režimem splňují veš-
keré požadavky na welfare. No 
a v loňském roce bylo dokonče-
no zimoviště pro 40 masných 
krav aberdeen angus v  Zárubi-

cích a  nová stáj pro výkrm 252 
býků v moderním areálu ve Hro-
tovicích. A aby toho snad nebylo 
málo, v současnosti probíhá vý-
stavba nové porodny prasnic 
s  cílem posílit předvýkrm a  vý-
krm prasat. 

Zemědělské družstvo Hrotovi-
ce hospodaří asi na 2700 ha ze-

mědělské půdy, z toho je většina 
orné. Pěstuje řepku, kukuřici, 
obilniny, jako jedno z mála ještě 
luskoviny a  také poměrně dost 
vojtěšky. Má silnou živočišnou 
výrobu, stará se o  280 dojnic 
černostrakatého plemene a skot 

v  ostatních kategoriích. Výraz-
ným obchodním artiklem jsou 
prasata, v  současnosti chová 
360 prasnic a po dokončení nové 
porodny se zvýší jejich stav na 
700 kusů. Ročně dodává na trh 
osm až devět tisíc prasat, od ro-
ku 2022 by to mělo být 14 až 
15 tisíc prasat.

Školní jídelny a restaurace
„Vloni jsme dokončili moderni-

zaci chovu skotu a letos jsme se 
vydali další cestou,“ přivítal pří-
tomné předseda družstva Ing. 
Bohumír Hutař. „Už nemůžeme 
provozovat jen klasickou země-
dělskou výrobu, zaměstnáváme 
spoustu místních lidí a  musíme 
podnikat i v jiných oborech. Jed-
ním z  nich je právě chov ryb. 
Většinou se Dnů nové technolo-
gie zúčastňují jenom zemědělci, 
na dnešní akci jsme pozvali i po-
tenciální obchodní partnery 
z  gastronomie, kteří naše ryby 
snad ocení, zařadí je do své na-
bídky a  budou je nabízet svým 
strávníkům. O tomto oboru jsme 
uvažovali už před čtyřmi lety, 
nevěděli jsme ale, jak začít a také 
jak náš záměr financovat. V tom 
prvním nám podala pomocnou 
ruku společnost AGRICO. Po-
kud jde o peníze, museli jsme si 
nejprve zřídit obor podnikání 
Rybářství, pronajmout si rybník, 
vyprodukovat nějaké ryby a tepr-
ve když jsme měli určitou rybář-
skou historii, mohli jsme se zařa-
dit do dotačního Programu roz-
voje venkova, který na takovou 
činnost nabízí finanční podpory. 
Vloni se nám to podařilo a letos 
jsme náš záměr realizovali.“ 

„Pro chov ryb jsme se rozhodli 
i  proto, že rybníků je omezené 
množství, čím dál méně je i vody 
a produkci sladkovodních ryb už 
nelze zvyšovat,“ pokračuje Bo-
humír Hutař. „Přitom moře za-
čínají být vydrancovaná a z pro-
dukce v přímořských farmách se 
k  nám dostává téměř jen ryba 
mražená. Naším cílem je zamě-
řit se především na školní jídelny 
či veřejné stravování a  nabízet 
čerstvé, chlazené rybí filety za 

rozumnou cenu. Ryby jsou po-
měrně drahou potravinou, díky 
bioplynové stanici a odpadnímu 
teplu se dostáváme na přijatelné 

ceny. Věříme, že se nám podaří 
tyto ceny dlouhodobě udržet.“

V Hrotovicích mají 
štěstí na lidi

K tomuto oboru podnikání při-
vedla zemědělské družstvo i bio-
plynová stanice o výkonu 760 kW 
a  její odpadní teplo. „V  součas-
nosti využíváme zhruba 46 % 
odpadního tepla,“ upřesňuje 

předseda Hutař. „Dodáváme ho 
do místního hotelu, zdejší školy, 
naší jídelny i jedné místní firmě, 
vytápíme s ním také naše veške-
ré objekty včetně pěstitelské pá-
lenice či přípravny krmiv pro te-
lata, kde s ním ohříváme krmivo. 
Teplem z bioplynky sušíme i ku-
kuřici, obiloviny a řepku. Každé 
navýšení využití tepla je ale stále 
těžší. V zimě je o teplo zájem, my 
však potřebujeme zužitkovat od-
padní teplo i v létě. A ryby, které 
se chovají po celý rok, jsou k to-
mu jako stvořené. Odhaduji, že 
s chovem ryb bychom mohli zvý-
šit využití téměř na padesát pro-
cent, což je asi v  současnosti 
maximum.“

„Chtěli bychom naší čerstvou 
rybou zásobovat zdejší region,“ 
zdůrazňuje předseda. „Podle mě 
je velice důležité, aby se dostala 
do škol a přispěla ke zdraví dětí. 
Počítáme také s tím, že bychom 
ji přihlásili do soutěže o značku 
Regionální potravina. Vsadili 
jsme na sumečka afrického, a to 
z jednoho zásadního důvodu: jde 
o  rybu, která není na chov tak 
náročná, přitom v  malém pro-
storu dokáže vyprodukovat vel-
ké množství kvalitní bílkoviny. 
Za rok bychom měli odchovat 

40 tun sumečka. Až se naučíme 
rybu chovat, zpracovat a prodat, 
můžeme případně zvolit jiný 
druh či sami produkovat nása-

du, neboť součástí odchovny 
jsou i inkubační žlaby. V součas-
nosti malé ryby o velikosti tři až 
pět centimetrů odebíráme 
z  Mendelovy univerzity v  Brně. 
O  ryby se budou starat dva za-
městnanci s vedoucí Ing. Hanou 
Nahodilovou, která má na sta-
rost zootechniku i odbyt. Úspěch 
v chovu ryb záleží především na 
lidech a  musím říci, že jsme na 

ně měli štěstí. Jsou spolehliví 
a pro chov ryb zapálení.“

Odchov byl zahájen letos v červ-
nu v souvislosti se zprovozněním 
biologického a mechanického fil-
tru, v současnosti zaujímá obsád-
ka asi jednu čtvrtinu z  celkové 
kapacity. Podle provedeného prů-
zkumu je o čerstvou rybu v regio-
nu zájem, mnozí potenciální od-
běratelé se zúčastnili i  uvedené 
akce. Kromě kvality je láká také 
cena, jeden kilogram filetu vyjde 
nákladově pod 200 Kč, vykucha-
ná ryba pak asi na 130 Kč. „Eko-
nomika chovu ryb je jednoznačně 
závislá na odpadním teple, bez 
něj bychom se do uvedené ceny 
nevešli,“ dodává závěrem Bohu-
mír Hutař. „Technologie stála 
zhruba šest milionů korun, z toho 
50 procent pokryly dotace z ope-
račního programu Rybářství. Zá-
roveň jme vybudovali zpracovnu 
ryb za další milion korun a i polo-
vinu z této částky pokryly peníze 
z  dotačního programu. Zhruba 
2,5 milionu korun pak spolkla 
stavba zateplené haly. Bez těchto 
dotací bychom se těžko dostávali 
k ceně, kterou chceme našim od-
běratelům nabízet. Ekonomická 
návratnost by měla být kolem pě-
ti až sedmi let.“ 

U kravína plavou ryby

Vladislav Fuka

Chov ryb v recirkulačním systému s využitím odpadního tepla z bioplynové stanice v Hrotovicích 
si prohlédla více než stovka zájemců Foto Miroslav Chmelík

Ing. Michal Karmazín Ing. Bohumír Hutař 

V družstvu vsadili na sumečka afrického, který není na chov tak 
náročný, přitom v malém prostoru dokáže vyprodukovat velké 
množství kvalitní bílkoviny  Foto Vladislav Fuka

Schéma odchovny ryb v Hrotovicích: N1 – odchovná nádrž 2500 l, N2 – odchovná nádrž 750 l, N3 – odchovná nádrž 1800 l, 
MF – mechanický filtr, BF – biologický filtr, ZN – zásobní nádrž, IŽ – inkubační žlab

Během dne mohli všichni ochutnat ryby odchované v novém 
provozu Foto Miroslav Chmelík

Podle Zelené zprávy se v roce 2018 v České republice vyprodukovalo 22,8 tisíce tun tržních ryb 
a průměrná spotřeba na obyvatele vzrostla z 5,4 na 5,5 kg (sladkovodních jen 1,29 kg). Celkový export 
sladkovodních ryb z České republiky klesl v loni o 7,4 % na 27,2 tisíce tun. Naopak dovezeno bylo 
41 tisíc tun ryb, tedy téměř dvakrát tolik, než v republice vyprodukujeme. Tuto zápornou bilanci může 
zmírnit Zemědělské družstvo Hrotovice, které před časem zahájilo provoz intenzivního chovu ryb 
v recirkulačním systému s využitím odpadního tepla z bioplynové stanice.
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Konverze je skutečně obdivu-
hodná, na jeden kilogram pří-
růstku je třeba jen 1,3 kilogramu 

granulí, zatímco v rybníkářském 
hospodářství je konverze od 
dvou do tří kilogramů.

Od plůdku po tržní rybu
Provoz ve Hrotovicích se skládá 

z chovného zařízení a z technolo-

gického zázemí. Vlastní odchov 
má dvě samostatné recirkulační 
části. V první se nachází 29 men-
ších odchovných nádrží pro od-
chov plůdku o celkovém objemu 

21 750 l a větší nádrž o objemu 
1800 l, vytírací žlab, biologický 
a mechanický filtr a zásobní ná-

drž. Ve druhé recirkulační části je 
umístěno 18 velkých odchov-
ných nádrží o  celkovém objemu 
více než 45 000 l, které jsou urče-
né k chovu produkční ryby, a opět 
biologický a  mechanický filtr 
a  zásobní nádrž. Ve všech nádr-

žích bude neustále cirkulovat vo-
da teplá 22 až 27 °C. Součástí 
odchovny ryb v  Hrotovicích je 
i  zpracovna, kde se budou vyrá-
bět především rybí filety.

Vzhledem k odparu a separova-
ným kalům je denně třeba dopl-
nit maximálně pět procent celko-

vého objemu vody. Ta se neustále 
mechanicky i  biologicky čistí, 
dezinfikuje přes ozón a UV lam-
py a  ohřívá odpadním teplem 
v zásobní nádrži. Součástí tech-
nologie je krmné zařízení, spojo-
vací potrubí, elektroinstalace, ale 

i záložní zdroje energie, neboť při 
výpadku elektrického proudu by 
ryba za krátký čas uhynula. Mez-
ní stavy se hlásí pomocí SMS 
přes GSM modem předem urče-

ným osobám, využít lze i kame-
rový systém. 

Srdcem je biologický filtr
Srdcem recirkulačního systé-

mu je biofiltr s bioelementy, na 
nichž jsou nitrifikační bakterie. 
Recirkulace je uzavřený biotop, 
v  němž je třeba dodržet nejen 
hygienu chovu, ale především 
v něm nastolit rovnováhu bakte-
rií a ryb. Jinak systém nefungu-
je. Na bioelementech jsou nitri-
fikační bakterie, které upravují 
vodu z  toxického amoniaku 
(NH4) přes dusitany (NO2) až 
k  dusičnanům (NO3), které už 
nejsou pro ryby toxické. Z biolo-
gického filtru jde voda do zásob-
ní nádrže, kde se ohřívá zbytko-
vým teplem z bioplynové stanice 
nebo elektricky. Ze zásobní ná-
drže proudí voda do kruhových 
nádrží, kde se odchovávají ryby. 
Přepadem z nádrží, kde se voda 
obohacuje kyslíkem, protéká 
mikrosítovým filtrem s  oky od-
povídajícími velikosti odpadu 
(exkrementů) vyprodukované-
ho rybami. Mikrosítový filtr vo-
du přečistí a  voda jde zpět do 
biofiltru. Součástí technologie 
je i  ventilace a  aerační zařízení 
k  obohacení vody atmosféric-
kým vzduchem. 

Základem úspěšného chovu 
je podle Martina Procházky čis-

tota a  dezinfekce, neboť hrozí 
bakteriální i  virová infekce. 
Husté obsádky jsou snadno 

zranitelné, a  tak obsluha musí 
být proškolená, pečlivá a  zod-
povědná. 

Pohled do odchovny v Hrotovicích
(fuk) – Pro majitele bioplynových stanic dodává společnost AGRICO Třeboň vysoce efektivní technologii chovu ryb v uzavřeném recirkulačním systému 
s využitím odpadního tepla z obnovitelných zdrojů energie. „Tato technologie je založena na minimální spotřebě vody, kterou je třeba do systému čerpat, 
a odpadním teple z bioplynové stanice, jež vodu ohřívá na požadovanou teplotu pro intenzivní chov atraktivních druhů ryb. Ať už tilápie, lína, sumečka 
amerického či afrického, amura a podobně,“ vysvětluje Martin Procházka ze společnosti AGRICO 

Ing. Hana Nahodilová má na starosti nejen odchovnu ryb, ale i jejich odbyt Foto Vladislav Fuka

Malé nádrže o objemu 750 l jsou určeny pro odchov plůdku Foto Miroslav Chmelík

Ve velkých nádržích o objemu 2500 l se budou odchovávat tržní ryby Foto Vladislav Fuka

Srdcem zařízení je biologický filtr Foto Vladislav Fuka

Součástí odchovny ryb je i zpracovna, kde se budou vyrábět 
především rybí filety Foto Vladislav Fuka
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