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ví, co je to stres. To samé v bledě 
modrém představuje automatic-
ké zastýlání Strohmatic. Dojnice 
se nemusejí z boxů vyhánět, ni-
kdo na ně nekřičí a jsou naprosto 
v pohodě. Sláma padá shora a lo-
že se zastele, i když v něm kráva 

leží. Co je také podstatné, stlaní 
je naprosto bezprašné, přitom 
sláma je drobně nařezaná, takže 
krávy leží jako v peřince. Jenom 
slova chvály mám i  pro krmicí 
robot Lely Vector, pracuje zcela 
samostatně, a  když mu dochází 
nějaká složka krmné dávky, tak 
mi zavolá. Dnes mohu potvrdit, 
že investice do robotů jsou vý-
hodnější než investice do lidí.“

„Jsem také ráda, že jsme zvolili 
správné značky,“ říká závěrem 
farmářka. „Tato zařízení jsou sto-
procentně spolehlivá a  fungují 
neustále. Když náhodou vypnou 
elektrický proud, napojí se na 
centrálu a  pracují dál. Ocenila 
bych i kvalitní a rychlý servis, kte-
rý je důležitý hlavně u  dojicích 
robotů. I  když by dva roboti 
zvládli po krátký čas podojit 
všechny dojnice, během dvou 
hodin je tady servisní technik. 
Považuji za zázrak, že někdo tyto 
roboty vyvinul a vyrobil. Dnes už 
si naše podnikání nedovedu bez 
nich představit.“  

V Markvarticích pracují tři do-
jicí roboti Lely Astronaut A4. 
Z jejich „výpisu práce“ lze vyčíst: 
denní produkce mléka na jednu 
dojnici se pohybuje mezi 25 až 
27 kg mléka, průměrný nádoj na 
jednu návštěvu zařízení je 10 kg 
a každá dojnice je denně podoje-
na v  průměru 2,7krát. Robot 
pouští krávy k dojení podle fáze 
laktace a jejich užitkovosti. Krá-
va, která dojí málo, navštíví doji-
cí automat jednou či dvakrát, 
dojnice s denním nádojem 45 až 
50 kg mléka se za den nechá po-
dojit čtyřikrát, pětkrát a některá 
i  šestkrát. V  průměru je každá 
dojnice podojena za den dvakrát 
až pětkrát. 

Automatický systém dojení 
Lely má i  řadu dalších funkcí. 

Každá kráva je na konci dojení 
zvážena, tento systém upozorní 
chovatele na jedince, kteří 
v  rámci negativní energetické 
bilance velmi rychle hubnou. 
Z hlediska zdraví vemene a kva-
lity mléka poskytuje systém in-
formace o  počtu somatických 
buněk a vodivosti i barvě mléka. 
Robot rozpozná, zda kráva dává 
standardní mléko, colostrum 
nebo nestandardní mléko, na 
základě barevného spektra mlé-
ka dokáže odhalit i  mastitidu. 
Umí také indikovat úroveň tuků 
a  bílkovin a  podle zjištěných 
údajů identifikovat acidózu ne-
bo ketózu. Všechny krávy mají 
na krku respondér, který snímá 
pohybovou aktivitu a přežvyko-
vání. Obě veličiny se používají 

ke stanovení optimální doby in-
seminace, kdy je vysoká pravdě-
podobnost zabřeznutí, a k indi-
kaci zdravotních problémů. 
Všechny tři roboti v Markvarti-
cích mají také zařízení k  auto-
matickému osprchování paz-
nehtů čisticím roztokem. Při 
každém odchodu se jim pak 
aplikuje na paznehty dezinfekč-
ní roztok. 

O  tom, jak se v  Markvarticích 
o krávy dobře starají a jakou mají 
zvířata pohodu, svědčí ještě jed-
na informace. Pro tuto farmu je 
typická dlouhověkost dojnic, 
průměrný počet laktací je větší 
než tři, přitom asi čtvrtina krav je 
na šesté laktaci, jedenáct krav na 
sedmé laktaci a pět krav dokonce 
na osmé laktaci.  

Den moderních technologií 
na  farmě Zdeňky Novákové 
v Markvarticích, která se zabývá 
bioprodukcí masa a  mléka, 
uspořádala společnost AGRICO 
Třeboň ve spolupráci s  firmou 
AGRO-partner Soběslav. 

Éru robotů v Markvarticích za-
hájili před pěti lety dojicí roboti, 
kteří časem doplnili roboti na 
vyhrnování hnoje, následovala 
instalace automatického zastýlá-
ní a letos v polovině června byla 
zprovozněno i  automatické kr-
mení. Jak podotkl Ing. Michal 
Karmazín ze společnosti AGRI-
CO, před rodinou Novákových je 
třeba smeknout. Nejen za odva-

hu, ale především za přístup 
k  moderním technologiím. Tak 
vysoká koncentrace robotů v jed-
né stáji je nejen v naší republice 

ojedinělá. Všechna tato vysoce 
sofistikovaná zařízení přinášejí 
úsporu lidské práce, pracovního 
času a výrazně omezují manipu-
laci se zvířaty. Předmětem pro-
hlídky byla i ventilace, která udr-
žuje optimální teplotu ve stáji. 
Už v roce 2016 ji tady instalovala 
uvedená třeboňská společnost.

Stáj bez lidí, stáj bez 
problémů

„Přednosti robotů jsou nabíle-
dni: nejenže můžete zapome-
nout na kolečko či vidle, ale ne-
musíte brzy vstávat a když ráno 
přijdete do stáje, máte nakrme-
no, nastláno, vyhrnutý hnůj a po-
dojeno. No nekupte to,“ říká 
s nadsázkou Zdeňka Nováková. 

„Teď ale vážně. Hlavním důvo-
dem, proč jsme vsadili na roboti-
zaci, je nedostatek pracovníků 
v  zemědělství,“ pokračuje far-
mářka. „Ve stáji se musí pracovat 
ráno i večer, o sobotách či nedě-
lích, na Štědrý den nebo na  sil-
vestra. A když se to případný zá-
jemce o  práci dozví, prchá. Po-
kud náhodou zůstane, snaží si 
práci ulehčit, spěchá domů, a to 
vše má negativní vliv na ošetřo-
vaná zvířata, jejich zdraví i užit-
kovost. Tuto práci dělám od 
svých osmnácti let a vím, že prá-
ce s lidmi patří k těm nejsložitěj-
ším. I  když je bohatě zaplatíte, 
chtějí mít volno a jsou třeba další 
zaměstnanci na střídání. Robot 
pracuje samostatně, neodmlou-
vá, neprotestuje, nemá neustálé 
připomínky, výmluvy, nemarodí, 
přitom vše provádí precizně. Pr-
votní investice do robotů jsou si-
ce veliké, ale je třeba si uvědomit, 
že roboti spolehlivě pracují 24 
hodin 365 dnů v roce. A to od lidí 
v maštali očekávat nelze. Pro mě 
je také výhodnější každý měsíc 
splatit jednu leasingovou splátku 
než vyplácet zaměstnanci sluš-
nou mzdu a k tomu další nemalé 
odvody státu. Jenom ty nám 
možná zaplatí dalšího robota. 
Pracovník vás vyjde dráž než lea-

sing, a  když přijdou svátky, ne-
moc či jiné absence, musíte stej-
ně za něj nastoupit sám. Poté, co 
jsem poznala roboty, tak už bych 
ve stáji lidi nechtěla. Dnes se 
o celou stáj stará jedna spolehlivá 
dívka.“ 

Zvířata jsou stále v pohodě
Chovatelé se mohli v Markvar-

ticích přesvědčit, že roboti se ne-
musejí instalovat jen do nových 
stájí. V dubnu 2014 byl na farmě 
spuštěn první dojicí robot Lely 
Astronaut A 4 a po roce byl insta-
lován druhý stejný robot. Po-
stupně se z  hluboké podestýlky 
přešlo na boxové ustájení 
a v březnu 2018 byl spuštěn třetí 
dojicí robot. „Tato zařízení jsou 
v činnosti 24 hodin denně, aniž 
by si stěžovala na únavu či pro-
středí, a navíc provádějí u mléka 
řadu analýz,“ pokračuje Zdeňka 
Nováková. „Ze stejných důvodů 
jsme si pořídili i tři roboty značky 
Mirobot k  vyhrnování hnoje. 
Pracují samostatně celý den, 
jsou ohleduplné ke zvířatům, ne-
zamořují stájové prostředí zplo-
dinami ze spalovacího motoru 
a co je snad nejdůležitější, zvířata 
se nemusejí nikam přehánět 
a zavírat. Krávy jsou klidné a ne-

Vladislav Fuka

Zdeňka Nováková

Zaměření farmy hlásá v Markvarticích nepřehlédnutelný poutač
 Foto Vladislav Fuka

Syn farmářky Karel Kratochvíl (vpravo) převzal od zástupce firmy 
Schauer Olivera Hildebranda při příležitosti české premiéry 
zařízení Strohmatic věcný dar Foto Vladislav Fuka

Stáj, kde lidi nahradili roboti, si první letní den přijely prohlédnout 
desítky chovatelů Foto Vladislav Fuka

V Markvarticích pracují tři dojicí roboti Lely Astronaut A 4 a každá dojnice je podojena v průměru 
2,7krát za den Foto Vladislav Fuka

Ojedinělá invaze robotů

Automatický systém dojení Lely Astronaut

První letní den zavítaly desítky chovatelů do Markvartic na Děčínsku. Nepřijely vzdát hold letnímu 
slunovratu, ale v rámci Dne moderních technologií si prohlédnout stáj se 140 dojnicemi, o něž 
se starají roboti či automatické systémy. Ať už Mirobot pro automatické vyhrnování hnoje, 
či Strohmatic k automatickému zastýlání slámy, nebo dojicí roboty Lely Astronaut, 
ale i automatický krmný systém Lely Vector. 

(fuk) – V současné době pracuje v České republice a na Slovensku 199 dojicích robotů Lely Astronaut všech generací od nejstarších A2, kterým letos 
bude 16 let, až po nejmladší generaci A5, jež byla představena před rokem. Uvedený počet robotů je na 95 farmách, z nichž pět je na Slovensku, 
takže na jednu farmu připadá v průměru 2,1 robota. Jen pro zajímavost, jednoho robota má 46 farem, ale dvě farmy jich mají už osm. 
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V  České republice pracuje už 
šest automatů Lely Vector cel-
kem s osmi krmnými vozy. Tato 
„flotila“ připraví každý den spe-
cifickou krmnou dávku pro 1300 
zvířat, což představuje 52 tun 
krmiva. Všechny vozy uskuteční 
102 krmných jízd denně, všech 
šest zařízení připraví 22 různých 
krmných dávek pro 34 krmných 
skupin. 

Během krátké doby nebylo 
v  Markvarticích zatím možné 
získat mnoho statistických 
údajů. V  závislosti na potřebě 
zvířat, nikoliv podle předem 
nastaveného plánu, uskuteční 
robot každý den deset až pat-
náct jízd. Tuto potřebu zjišťuje 
podle veličiny, která se označu-
je jako průměrná výška krmiva 
na krmném stole. I když vyjede 

prázdný a  přihrnuje krmivo, 
pomocí laserového senzoru 
změří průměrnou výšku krmiva 
na krmném stole. Pokud výška 
klesne pod předem nastavenou 

mez, je to signál pro celý sys-
tém, aby připravil čerstvou 
krmnou dávku. 

Bez lidského zásahu reaguje 
Lely Vector rychle na apetit zvířat 

a  změny jejich počtu ve skupi-
nách. Přesně zakládá čerstvé kr-
mivo 24 hodin denně sedm dní 
v  týdnu, přitom výrazně snižuje 
zbytky krmiva na krmném stole 
a  silně redukuje vliv dominant-
ních krav u  krmného stolu. Mi-
mo vlastní stáj se toto autonomní 
krmné zařízení pohybuje samo-
statně pomocí kovových pásků 
zabudovaných v podlaze a dvou 
indukčních senzorů, ve stáji pak 
pomocí šíjové zábrany a  ultra-
zvukových senzorů. Dokáže kr-
mivo vážit, míchat, řezat a zaklá-
dat na krmný stůl. Dále přihrnu-
je krmivo v pravidelných interva-
lech 60 minut a  zároveň měří 
výšku krmiva na krmném stole 
a  samostatně na daný stav rea-
guje. Pak se vrací do nabíjecí 
stanice a dobíjí se. 

V kuchyni či přípravně pracuje 
mostový jeřáb s drapákem vyba-
veným laserovým čidlem a podle 
něj odebírá různé krmivo z  ne-
vyšších bloků. Všechna krmiva 
i  komponenty se dávkují auto-

maticky v závislosti na stanovené 
krmné dávce. Kuchyň lze doplnit 
jednou za tři dny, takže i tady se 
výrazně šetří lidská práce. Navíc 
celý systém pracuje s minimální-
mi náklady na energii.  

Tato novinka na českém trhu 
určená k  rozdružení balíků slá-
my, jejímu drcení na délku 1,5 až 
4 cm a k distribuci až do vzdále-
nosti 200 m je vhodná jak do 

stájí pro skot, tak do provozů 
s jinými hospodářskými zvířaty.

Základem systému Strohmatic 
je rozdružovač balíků se dvěma 
horizontálními protiběžnými 

rozdružovacími válci a  na dně 
umístěným šnekovým dopravní-
kem. Toto zařízení si poradí s vel-
kými hranolovými nebo válcový-
mi balíky slámy o  maximální 
vlhkosti 14 % a délce 35 cm. Roz-
družovač je chráněn proti požáru 
senzorem a  tryskou napojenou 
na vodu. Z rozdružovače jde slá-
ma do úderového šrotovníku se 
síty s velikostí ok 18, 22, 29 nebo 
40 mm, síto se volí podle poža-
dované délky nadrcené slámy. 
Šrotovník je vybaven senzorem 
jiskření, při zvýšení teploty nad 
70 stupňů Celsia jsou vypnuty 
motory. Ze šrotovníku proudí 
nadrcená sláma do předávací 
jednotky, jejíž součástí je vývěva 
a čtyři rukávové filtry. Zde se slá-
ma zbavuje transportního vzdu-
chu a  prachových částic, které 

padají do zásobníku o  objemu 
360 litrů. Z  předávací jednotky 
putuje nadrcená sláma zbavená 
prachu do pohonné jednotky, na 
níž navazuje potrubí o průměru 
200 mm s  řetězovým dopravní-

kem a unašeči k jednotlivým sha-
zovacím místům. 

V  Markvarticích byly na roz-
družovač napojeny pomocí 
dvoucestného rozdělovače dva 
dopravní okruhy, podle technic-

kých parametrů lze ale na něj 
napojit až pět dopravních potru-
bí, každé z nich může být dlouhé 
maximálně 200 m a  může mít 
nejvíce 90 shazovacích otvorů. 
Jinak se snižuje účinnost zařízení 
a  rovnoměrnost zastýlání. Sys-
tém Strohmatic je plně automa-
tické a bezprašné zařízení, velice 
ohleduplné k životnímu prostředí 
zvířat a bezpečné (nehrozí riziko 
požáru). Navíc výrazně zlepšuje 
hospodaření se slámou, v porov-
nání s  klasickým stlaním se její 
úspora pohybuje od 33 do 66 % 
podle druhu zvířat. Zemědělci 
také ocení lepší kvalitu hnoje.

Pro chovatele především jateč-
né drůbeže existuje i  varianta 
distribuce řezané slámy pomocí 
proudu vzduchu – unikátní 
Stroh matic Air. 

Uvedená zařízení pracují sa-
mostatně, bez obsluhy, jsou ti-
chá a neprodukují žádné emise. 
Jsou velice bezpečná, mají ma-
sivní, polymerový nerozbitný 
kryt, pevná část vyhrnovací lo-
paty je pogumovaná, takže ne-
hrozí poranění krav při jeho pře-
kračování. Pohybují se malou 
rychlostí 4  m/min a  utlačí až 
1100 kg hnoje.

Mirobot 3.0 je velice přátelský 
ke zvířatům. Vzhledem k tomu, 
že jezdí velice pomalu, krávy si 
na něj rychle zvyknou a uhnou 
mu do lože nebo ho pohodlně 
překročí. Chovatelé určitě ocení 
i tu skutečnost, že pokud kráva 
leží v boxu a ocas ji zasahuje do 
hnojné chodby, klasické řetězo-
vé lopaty ho mohou, a stává se 
často, i  poranit. U  Mirobotu je 

to vyloučené, pro zvířata je 
francouzský výrobek naprosto 
bezpečný.

Toto robotické zařízení je mož-
né instalovat jak v  nových, tak 
i  ve starších stájích pro skot. 
Uprostřed hnojné chodby se vy-

frézuje spára, do níž se uloží vo-
dicí kabel, který se speciálními 
klipsnami přichytí. Pohyb robo-
tu pak kopíruje uložení kabelu, 
přitom záběr vyhrnovacích ra-
men se přizpůsobuje šířce hnoj-
né chodby, neboť jejich rozteč lze 

zúžit nebo rozšířit. Je to jednodu-
ché a  velice spolehlivé řešení. 
Robot vyhrnuje hnůj vždy jed-
ním směrem a obsluhovat může 
i dvě hnojné chodby, mezi nimiž 
přejíždí a  jejichž šířka se neliší 
o více než 50 cm. Jeho dvě bate-
rie se pravidelně dobíjejí po vyhr-
nutí chodby v  napájecí stanici. 
Mirobot 3.0 si hlídá kapacitu 
baterií a ve chvíli, kdy je potřebu-
je dobít, se sám automaticky na-
pojí na dobíjecí stanici. 

V běžném provozu se většinou 
vyhrnuje hnůj třikrát až čtyřikrát 
denně, takže hnojná chodba je 
po celý den absolutně čistá. Když 
robot nejezdí, nabíjí se. Intervaly 
vyhrnování, stejně jako další pa-
rametry, se nechají naprogramo-
vat pomocí řídicí jednotky. Kaž-
dých 500 motohodin se provádí 
údržba odborným servisním 
pracovníkem. 

Oproti vyhrnovacím lopatám 
má Mirobot ještě jednu velkou 
výhodu. Řetězové lopaty pracují 
jenom ve stáji, kde hnůj vyhrnují 
většinou do příčného kanálu. 
Naopak francouzský automat 
může projet celou stájí, přesně 
tudy, kde je natažen vodicí kabel 

a vyhrnout hnůj třeba až na hno-
jiště, hnojnou plochu nebo pří-
mo na rampu s  vlečkou. Navíc 
lze na konci trasy nastavit jeho 
dojezd, který se každou jízdou 
postupně zkracuje. A  k  nezane-
dbatelným výhodám patří i  jeho 
jednoduchá údržba.  
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Vladislav Fuka

V Markvarticích si odbyl českou premiéru automatický systém 
stlaní Strohmatic, u nějž chovatelé oceňují úsporu času, slámy 
a bezprašnost  Foto Vladislav Fuka

Lely Vector přesně zakládá čerstvé krmivo 24 hodin denně sedm 
dní v týdnu, a to v závislosti na potřebě zvířat, nikoliv podle 
předem nastaveného plánu Foto Vladislav Fuka

Mostový jeřáb s drapákem plní krmný vůz automaticky v závislosti 
na stanovené krmné dávce Foto Vladislav Fuka 

Jako v peřince – tak leží krávy v boxech zastlaných robotem 
Strohmatic v Markvarticích Foto Vladislav Fuka 

Autonomní robotické zařízení Mirobot 3.0 určené k odklizu výkalů 
pracuje samostatně, je bezpečné, tiché a velice přátelské ke 
zvířatům. Přitom neprodukuje žádné emise Foto Vladislav Fuka

Mirobot 3.0. si hlídá kapacitu baterií a ve chvíli, kdy je potřebuje 
dobít, se sám automaticky napojí na dobíjecí stanici
 Foto Vladislav Fuka

Autonomní robotické zařízení Mirobot

Rakouský systém stlaní Strohmatic

Samostatný krmný automat Lely Vector

Ve stáji v Markvarticích pracují tři autonomní robotická zařízení Mirobot 3.0 určená k odklizu výkalů, a to zcela automaticky bez nutnosti přehánět 
zvířata a otvírat zábrany. Programují se a kontrolují pomocí ovládacího panelu nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu, například z mobilního 
telefonu či laptopu, takže lze on-line sledovat, co právě dělají a kde se pohybují. Jde o velmi ekonomické a spolehlivé řešení nedostatku pracovních sil 
v živočišné výrobě

(fuk) – V Markvarticích si odbyl českou premiéru automatický systém stlaní Strohmatic z produkce rakouské firmy Schauer. Jde o samozastýlací, 
plně automatické zařízení, jehož největší výhodou je úspora času a slámy. Další nespornou výhodou, především s ohledem na zvířata, je bezprašnost. 

(fuk) – Posledním instalovaným robotem na farmě Zdeňky Novákové v Markvarticích je automatický systém krmení Lely Vector. Do provozu byl 
spuštěn 17. 6. 2019 a zatím má naprogramovanou jednu trasu a dvě různé krmné dávky pro tři skupiny zvířat. 


