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inzerce

A tak finále modernizace stájo-
vých kapacit pro chov prasat 
v Zemědělském družstvu Sedle-
jov zůstalo za zavřenými dveřmi. 

Aby o něj chovatelská veřejnost 
a místní obyvatelé, kteří jsou tak-
též tradičně k  prohlídce zváni, 
nepřišli, týdeník Zemědělec jim 
návštěvu nové stáje zprostřed-
kuje.

Družstvo na prasata 
nezanevřelo

Zemědělské družstvo Sedlejov, 
jako jeden z mála zemědělských 
podniků v  okrese Jihlava, na 
chov prasat nikdy nezanevřelo. 

Aby stáje splňovaly veškeré poža-
davky na vysokou produktivitu 
práce i welfare a zvířata měla od-
povídající užitkovost, družstvo 
dlouhodobě spolupracuje s  tře-
boňskou společností AGRICO.

„Již v roce 2006 jsme zrekon-
struovali v  Urbanově stáj pro 
výkrm 1200 prasat s automatic-
kým krmením Schauer, kde ne-
ní téměř žádná obsluha a  celý 
provoz zvládne zootechnik,“ ře-
kl týdeníku Zemědělec předse-
da družstva Jindřich Pospíchal. 
„Pokud je v  některých systé-
mech nějaký problém, upozorní 
ho na něj SMS zpráva v mobil-
ním telefonu. Před dvěma lety 
jsme v  Sedlejově dokončili no-

vou porodnu pro 250 prasnic 
a  tisícovku selat v předvýkrmu, 
takže se snáze dodržují veškeré 
podmínky biodiverzity a  veteri-
nární i  hygienická opatření. 
Uspořádání nové bezstelivové 
stáje se třemi odděleními vyho-
vuje základním požadavkům 
zoohygieny a welfare chovaných 
zvířat. Nová porodna prasnic 
navíc zaručuje vyšší produktivi-
tu práce, spojením individuální 
péče o  zvířata se špičkovou 
technologií a  novou genetikou 
pak větší produkci životaschop-
ných selat a podstatné zlepšení 
podmínek práce ošetřovatelů. 
A letos zahajujeme výkrm v no-
vé stáji v  Urbanově, s  nasklad-
ňováním počítáme v  polovině 
dubna. Tím by měla být u  nás 
modernizace stájových kapacit 
pro chov prasat na dlouhou do-
bu vyřešena.“

Spolehliví partneři
Nová stáj v Urbanově pro vý-

krm 792 prasat vyrostla hned 
vedle větší výkrmny z  roku 
2006, společnou mají i odpadní 
jímku Wolf. Nahradila tak nevy-
hovující výkrm v  Nevcehli pro 
600 zvířat. Co je také důležité, 
přispěje ke snazšímu dodržová-
ní přísných veterinárních a  hy-
gienických opatření, která jsou 
v  chovu prasat nezbytná. Na 
jednom středisku, kde se žádná 
jiná zvířata nenacházejí, tak bu-

dou téměř dvě tisícovky prasat 
ve výkrmu. 

„Vzhledem k  neustále rostoucí 
hrozbě prasečího moru jsme 
chtěli ještě prázdnou výkrmnu 
ukázat chovatelům, bohužel už 

k  tomu nedošlo,“ lituje předse-
da. „Mrzí nás to o to víc, že jde 
o  velice moderní provoz, který 
vyprojektoval Ing. Jan Macho-
vec, zkušený profesionální pro-
jektant z  projekční kanceláře 
v  Třebíči, jenž dlouhodobě spo-
lupracuje s  českými chovateli 
i firmou AGRICO Třeboň, která 
byla, stejně jako u  předešlých 
staveb, generálním dodavate-
lem. Už dlouhá léta nám pomá-
há s technickým pokrokem, má-
me od ní moderní stáje i poskliz-
ňovou linku. Stavební část nové 
stáje zhotovil AGOS Pelhřimov 
a  konstrukční prvky včetně 
opláštění a  střešního systému 
dodala a smontovala firma PKD 
Dačice. Opět naši spolehliví 
partneři.“

Moderní provozy zaručují 
budoucnost

„Jsme přesvědčeni o  tom, že 
se u nás bude jíst vepřové i na-
dále, a proto jsme do moderni-
zace chovu prasat už investo-
vali nemalé finanční prostřed-
ky,“ zdůraznil předseda. „Porod-

nu v  Sedlejově jsme postavili 
přibližně za 38 milionů korun, 
nová stáj v  Urbanově vyšla na 

dalších dvacet milionů korun. 
U ní jsme však neuspěli s žádostí 
o dotaci z PRV, zůstali jsme první 
pod čarou, a  proto jsme vše fi-
nancovali za pomoci úvěru. Ale-
spoň jsme požádali o dotaci úro-
ků z úvěru od PGRLF.“

„Uvědomujeme si, že na trhu 
zůstanou pouze chovatelé, kteří 

toto řemeslo umějí, věří mu 
a mají vlastní vizi,“ zdůrazňuje 
na závěr Jindřich Pospíchal. „Je 
nám zřejmé, že bez moderních 
provozů a  technologie to není 
možné. A to nejen s ohledem na 

úbytek pracovních sil v  země-
dělství, ale především vzhledem 
k požadované vysoké produkti-

vitě práce a  omezení lidského 
faktoru, který je ve své podstatě 
nespolehlivý a chybující. Vysoký 
stupeň automatizace je zárukou 
správně nastavených chovatel-
ských podmínek a  tím i vysoké 
užitkovosti a  welfare zvířat. 
Stejně jako vysoké produktivity 
práce.“

Dodejme jen, že Zemědělské 
družstvo Sedlejov má v  chovu 
prasat uzavřený obrat stáda 
a  každý rok by mělo dodat na 
jatka kolem 6000 tun jatečných 
prasat. 

Za zavřenými dveřmi

Nadčasová stájová technologie

Vladislav Fuka

Předseda družstva Jindřich Pospíchal Foto Vladislav Fuka

Nová stáj v Urbanově pro výkrm 792 prasat se začala naskladňovat v polovině dubna Foto Vladislav Fuka

Vedle nové stáje se nachází i starší výkrmna pro 1200 prasat, 
taktéž s automatickým krmením Schauer Foto Vladislav Fuka

Před dvěma roky dokončili v Sedlejově novou porodnu pro 250 prasnic a tisícovku selat v předvýkrmu
 Foto Vladislav Fuka

Člověk míní, koronavirus mění. Nejen že byly kvůli celosvětové pandemii zrušeny letní olympijské hry 
v Tokiu, či mistrovství Evropy ve fotbale včetně dalších sportovních, kulturních i společenských akcí, 
ale především se na konci března neuskutečnil Den nové technologie, který připravovaly Zemědělské 
družstvo Sedlejov a společnost AGRICO Třeboň. Zemědělci si měli prohlédnout novou stáj pro výkrm 
prasat v Urbanově s technicky vyspělými technologiemi.

(fuk) – Na farmě v Urbanově jsou dvě stáje pro výkrm prasat, jedna z roku 2006 pro 1200 zvířat a druhá, dokončená letos, o maximální kapacitě 792 prasat. 
S její výstavbou se začalo na konci srpna 2019 a je prakticky menší kopií vedlejší stáje: využívá mokré krmení, celoroštové podlahy, podroštové kejdové kanály 
a podroštový systém ventilace. 

„Družstvo má s  uvedenou 
technologií, kterou využívá už 
14 let, velice dobré zkušenosti, 
a  tak se při výstavbě nové stáje 
nevymýšlelo nic nového,“ vysvět-
luje Ing. Michal Karmazín z tře-
boňské společnosti AGRICO, 
která byla generálním dodavate-
lem nové stáje postavené na ze-
lené louce. „Je vidět, že již v roce 
2004 jsme dokázali dodat nad-
časovou technologii, s  níž jsou 
v Sedlejově navýsost spokojeni. 
Starší výkrmna byla původně 
vysokou stájí pro odchov mladé-
ho skotu, a  tak jsme tehdy vel-

kou světlou výšku původního 
objektu využili k  tomu, že jsou 
všechny podroštové kanály ve-
deny nad úrovní terénu. Nemu-
selo se nic kopat a  stavebně to 
bylo jednodušší. A  ten samý 
princip podroštových kanálů 
nad úrovní terénu jsme použili 
také u nové stáje.“

V novém objektu se budou vy-
krmovat prasata v živé hmotnos-
ti od 25 do 115 kilogramů. Stáj je 
rozdělena na šest sekcí a v každé 
z  nich je 12 skupinových kotců 
pro 11 zvířat, celkem tedy 132 
ustájovacích míst.

Technologie zvířatům 
vyhovuje

Základem nové stáje obdélní-
kového půdorysu se sedlovou 
střechou je nosná ocelová kon-
strukce a  obvodový plášť obou 
podélných stěn i štítů ze sendvi-
čových panelů Ruukki. Podlahy 
tvoří betonová mazanina, kera-
mická dlažba a  betonové rošty. 
Michal Karmazín nás upozornil 
na úklidový žlábek podél mani-
pulační chodby, po níž se přehá-
nějí prasata.

(Pokračování na str. 31)Ing. Michal Karmazín
Pohled do jedné ze šesti sekcí s 12 skupinovými kotci pro 
11 prasat Foto Vladislav Fuka



ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA     31 Zemědělec 18/2020

„Již jsme zmiňovali, že se mezi 
odchovnami nepodařilo najít 
shodu na jednotném modelu 
prodejů, proto jsme všechny od-
chovny vyzvali, aby nás, pokud 
mají zájem, seznámily s tím, jak 
na jimi provozovaných odchov-
nách plánují výběry a  následné 
prodeje řešit, abychom mohli 
podat chovatelům ucelenou in-
formaci. Na základě zpráv od 
jednotlivých odchoven byl sesta-

ven následující přehled,“ sdělil 
ředitel svazu.

Uvedené scénáře budou platné 
za předpokladu, že nedojde 
k  dalšímu zpřísnění vládních 
opatření či se nezhorší nákazová 
situace v dané oblasti.

Jednotlivé odchovny
OPB Skály Benešov u Bosko-

vic a OPB Horní Dubňany
Odchovny provozované firmou 

Jihočeský chovatel a jejími part-

nery připravily na obou svých 
testačních zařízeních neveřejné 
výběry provedené ve stanove-
ných termínech daných kalendá-
řem. Býci z těchto odchoven bu-
dou nabízeni přes webové strán-
ky www.jchovatel.cz. 

OPB Cunkov
Odchovna OPB Cunkov bude 

rovněž pořádat neveřejné výběry 
dle stanoveného kalendáře. Pro-
deje bude řešit elektronickou on-
-line aukcí. Na webové stránce 
aukce.opbcunkov.cz se mohou 

jednotliví zájemci o nákup býků 
registrovat a po skončení výbě-
rů budou býčci postupně podle 
katalogových čísel draženi. Po-
drobnosti k  registraci jsou do-
stupné na výše uvedeném webu.

OPB Osík
Firma Natural, která je provo-

zovatelem OPB Osík, připravila 
standardní neveřejný výběr včet-
ně přípravy zvířat a práci komise 
v daných termínech. Ze ZV zajis-
tila živý on-line přenos na firem-

ním youtube kanálu, na kterém 
bude video následně dostupné 
i zpětně. Prodeje býků budou ře-
šeny přes e-mail a telefon na zá-
kladě cen vyhlášených jednotli-
vými majiteli býků. Ceny a další 
podrobnosti jsou zveřejněny na 
webech www.opbosik.cz a www.
naturalgen.cz.

OPB Janovice u Rýmařova
Janovická odchovna provozo-

vaná Janem Hořákem bude po-
řádat základní výběry podle 
schváleného kalendáře. Pro-
střednictvím internetového vysí-
lání přes youtube bude zajištěn 
on-line přenos. Prodeje budou 
řešeny telefonicky nebo e-mai-
lem.

OPB Kundratice
OPB Kundratice, kterou pro-

vozuje Jan Zatloukal, bude pořá-
dat základní výběry podle schvá-
leného kalendáře. Prodeje budou 
řešeny telefonicky či e-mailem.

OPB Horní Jadruž
Odchovna v Horní Jadruži zvo-

lila možnost nepořádat základní 
výběry a  při prodejích býků se 
bude řídit hodnocením provede-
ným v  den závěrečného vážení. 
Prodeje budou řešeny telefonic-
ky nebo e-mailem.

OPB Todně-Březí
Odchovna Věry Farkové bude 

pořádat základní výběry podle 
schváleného kalendáře. Prodeje 
budou řešeny telefonicky.

První výběry
První odchovnou, kde proběhly 

výběry plemenných býků v nou-
zovém režimu, byla moravská 
OPB Skály Benešov. V  úterý se 
výběrové komisi představilo cel-
kem 33 býků převážně plemen 

charolais a limousin, k vidění 
byli i býci piemontese, blonde 
d’Aquitaine a jeden zástupce ple-
mene uckermärker. 

Výběry býků plemene masný 
simentál se uskutečnily ve středu 

minulého týdne také na OPB 
Skály Benešov. Nejvíce bodů 
(83) celkově získali shodně ho-
mozygotně bezrohý Fabio z  Li-
bochové PP (ISI-485) a syn dán-
ského býka Lykke le Mans PP 

(ZMS-602) Frame z Nové Vody 
P (ISI-482).

Odchovna plemenných býků 
v Kundraticích předvedla k výbě-
rům deset masných simentálů, 
osm býků plemene charolais 
a  dva plemene aberdeen angus. 
Nejvíce bodů od komise získal 
býk Frodo od Bílého domu P 
s registrem ISI-515.

Na odchovně v Osíku se před-
vedlo pět desítek býků plemene 
charolais. Na on-line streamu 
mohli chovatelé sledovat mimo 
jiné i úspěch býka First Bovet ET 
(ITI-213), který za exteriér získal 
vysoce nadprůměrných 89 bodů. 
First Bovet ET je synem fran-
couzského inseminačního býka 
stejného jména First (ZIT-521), 
otcem matky je francouzský Ta-
milly (ZTI-567).

S  použitím materiálů Českého 
svazu chovatelů masného skotu. 

Výběry býků začaly netradičně
Český svaz chovatelů masného skotu má podle ředitele Kamila Maláta zájem na tom, aby v době nejistoty ve spojení s nouzovým stavem byla zajištěna 
maximální informovanost chovatelské veřejnosti o způsobu zabezpečení výběrů býků a jejich následných prodejů. Ty začaly v úterý 14. dubna 2020. 

Jana Velechovská

Florián z Huzové (ITI-177) získal na OPB Skály Benešov 77 bodů
 Foto Pavel Káčer

Homozygotně bezrohý Fabio z Libochové PP (ISI-485) obdržel 
od výběrové komise 83 bodů Foto Pavel Káčer

Nejlepším býkem na OPB Osík byl First Bovet ET se ziskem 89 bodů Foto Michaela Svobodová

(Dokončení ze str. 30)
Jakékoliv nečistoty po přesunu 

prasat se z ní spláchnou do uve-
deného žlábku, který má několik 
svodů do stájové kanalizace. Ani 
na takový detail firma AGRICO 
nezapomíná. K objektu jsou pro-

vozně přičleněny dva sklolami-
nátové zásobníky na krmné smě-
si a  u  předního i  zadního štítu 
jsou vybudovány vyskladňovací 
rampy (zadní je rezervní). 

Vpředu uvnitř stáje se nachází 
zázemí s kanceláří pro zootechni-

ka a kuchyní k přípravě krmných 
dávek. Technologie provozu je 
založena na bezstelivovém ustá-
jení prasat ve skupinových kot-
cích na roštech se stacionární 
krmnou linkou (automatické te-
kuté krmení Schauer) a  odkli-
zem kejdy do podroštových ka-
nálů. Vychází ze stavebního 
uspořádání stáje a  vyhovuje zá-
kladním požadavkům zoohygie-

ny a  welfare chovaných zvířat. 
Součástí ustájení je hrazení sku-
pinových kotců vysoké 1000 
mm, koryta z nerezového mate-
riálu, betonové rošty a  plastové 
stěny mezi sekcemi a  sekcemi 
a chodbou. Kotce jsou ohraniče-
ny hrazením z plastových prken 
MSW, zinkovými trubkami a ne-
rezovými sloupky.

Podtlakový systém větrání

Ve stáji je navržen podtlakový 
systém větrání. Do jednotlivých 
sekcí se přivádí vzduch přes ven-
tilační dvojité klapky s  mřížkou 
(osazené do plastové stěny mani-
pulační chodby) a  dvojité venti-
lační klapky s mřížkou v obvodo-
vé stěně nad okny. „Horní část 
klapek se ovládá automaticky 

servopohonem podle nastavené 
teploty, spodní polovina klapek 
se ovládá ručně,“ vysvětluje Mi-
chal Karmazín. „V  případě ex-
trémních teplot v  letním období 
může zootechnik nebo ošetřova-
tel dolní část klapky otevřít.“

Stájový vzduch nasycený škod-
livinami se pak odsává z podroš-
tového prostoru vzduchovými 

prostupy do vzduchotechnic-
kých kanálů, které ústí vně ob-
jektu ve ventilačních šachtách 
opatřených ventilátory, samočin-
nými klapkami a  difuzory. Ven-
kovní ventilátory vytvářejí pod-
tlak a odvádějí stájový vzduch na 
obě strany stáje. Úkolem rozpty-
lové difuzní hlavice je to, aby se 
stájový vzduch dostal co největší 
rychlostí do vyšších vrstev atmo-
sféry a  tam se rozptýlil. Jen pro 
upřesnění, v každé sekci jsou dva 
ventilátory zabezpečující celo-
roční větrání a  odvod škodlivin 
ze zóny zvířat a osm ventilačních 
klapek. Pro každou sekci je určen 
jeden regulátor automatické 
ventilace včetně jištění. 

Krmení a napájení
Tekuté krmení prasat Schauer 

je řízené počítačem. Do nerezo-

vé mísicí nádrže o objemu 2150 
litrů, která je umístěna v samo-
statné místnosti, se krmné smě-
si dopravují spirálovými do-
pravníky ze dvou laminátových 
zásobníků na krmné směsi 
o  objemu 26 m3. Namíchané 
krmivo se pak rozvádí k jednot-
livým výdejním místům potru-
bím. Součástí provozního sou-
boru je vážicí zařízení, odstředi-
vé vysokotlaké čerpadlo, rozvod 
s  výdejními ventily, kompresor 
a počítač s programovým vyba-
vením.

V každém kotci je osazena jed-
na kolíková napáječka napojená 
na stájový vodovod, který také 
dodává vodu do mísicí nádrže 
k  přípravě tekutého krmiva. 
Součástí rozvodu vody jsou i po-
třebné výtokové a  uzavírací ar-
matury. 

Tekuté krmivo připraví nerezová mísicí nádrž o objemu 2150 l 
řízená počítačem, vše od rakouské firmy Schauer Foto Vladislav Fuka

Ventilační dvojitá klapka v manipulační chodbě, její horní část se 
ovládá automaticky podle nastavené teploty, spodní polovina se 
ovládá ručně Foto Vladislav Fuka

Ventilační šachty s difuzory po obou stranách stáje odvádějí 
stájový vzduch do vyšších vrstev atmosféry, kde se rozptýlí
 Foto Vladislav Fuka

Nadčasová ...


