
Společnost Kralovická zemědělská na
okrese Plzeň-sever je našim čtenářům
dobře známá z výstav i předváděcích
akcí. Tentokrát jsme ji navštívili právě
kvůli chovu prasat, ve kterém dosahují
velmi dobrých výsledků.

O podniku
Celková výměra podniku činí 3084

hektarů zemědělské půdy, z toho 2861
orné. Podle slov předsedy představen-
stva a ředitele společnosti sdružující 800
akcionářů Ing. Václava Švarce, CSc., je
toto vysoké procento zornění pro pod-
nik výhodné, protože v oblasti převažuje
vláhový stín a minimum vodních toků.
Proto dává management přednost pě-
stování pícnin na orné půdě před udržo-
váním trvalých travních porostů.

Živočišná výroba zahrnuje prasata,
skot a drůbež (brojleři, krůty a kachny).
Chov prasat je v Kralovicích na vysoké
úrovni, ředitel ho označuje jako hlav-
ní zdroj příjmů. Celkový stav je zhruba
12 000 kusů, z nichž je tisícovka pras-
nic. Chov je členěn do nukleového,
rozmnožovacího a produkčního s uza-

vřeným obratem stáda. Selata se odsta-
vují mezi 28. a 35. dnem života, na jatka
putují zhruba ve věku půl roku a hmotnos-
ti 108 kilogramů. Průměrná výkupní cena
na písecké porážce patřící společnosti
ZŘUD je okolo 35 Kč za kilogram ž. hm.
Část produkce se dodává i na menší jat-
ka ve Vojenicích. „Ve 190 zaměstnan-
cích tak produkujeme 330 vagonů masa
ročně,“ říká Ing. Václav Švarc.

Holštýnské stádo čítá 1800 kusů sko-
tu, z toho je 560 krav s průměrnou roč-
ní užitkovostí okolo 8000 kilogramů
mléka (bílkovina 3,35 až 3,40 %). Větši-
na z nich (450 plemenic) je ustájena
v objektu postaveném za 38 milionů Kč

s podporou předvstupního fondu Sa-
pard v roce 2002. Ředitel společnosti si
uvědomuje, že by užitkovost u plemene
holštýn mohla být vyšší, ale na druhou
stranu Kralovická zemědělská v součas-
nosti dosahuje 96 % plnění mléčné kvó-
ty. „Při významně se zvyšující užitkovos-
ti bychom kvótu překročili, což mi při
dnešních podmínkách a cenách přijde
neekonomické,“ konstatuje Ing. Švarc.

Krmné plodiny se v Kralovicích pěstu-
jí na výměře zhruba 650 hektarů, z toho
je 250 ha kukuřice na siláž, na 150 hek-
tarech je kukuřice pro využití u prasat,
na 200 ha vojtěška a zbylou plochu zau-
jímají traviny na orné půdě. 

Statková krmiva se ročně vyrábějí ve
vysokých objemech – kolem 10 000 tun
siláže, zhruba 5000 tun senáže a 1000
tun sena. Naprostá většina (kolem 90
procent) konzervovaných krmiv se
uchovává v zastřešených silážních žla-
bech o délce 120 a šířce 10 metrů.
Z celkového počtu pěti žlabů se dnes vy-
užívají čtyři. Skotu se podává krmná
směsná dávka – TMR namíchaná jedním
ze tří horizontálních vozů, které podle

předsedy zajišťují citlivé promísení dávky
a výslednou optimální strukturu krmiva.

O minerální výživu se v Kralovicích
stará společnost Schaumann.

Nové bydlení 
pro prasata

Výměna technologie v nukleovém
chovu prasat se podle ředitele podniku
připravovala již delší dobu. Stávající
stlaná technologie ve stájích z druhé
poloviny minulého století hrubě nevy-
hovovala. Od srpna tohoto roku má
proto 135 prasnic z celkového počtu
250 nové „bydlení“. Projekt zahrnoval
porodnu, eros centrum, odchovny
a testační stáj s celkovým rozpočtem
téměř 16 milionů korun. Nově vybu-
dovaná jímka od společnosti Wolf
s průměrem 22 metrů, která pojme
minimálně půlroční produkci kejdy,
přišla na 3,5 milionu Kč. 

„Předpokládané dotace poskytnuté
operačním programem jsou 4,7 milio-
nu na stáj a 1,145 mil. na jímku. Cel-
ková podpora vychází přibližně na 
30 procent souhrnných nákladů,“ uve-
dl předseda družstva.

Třeboňské technologie
Jako dodavatele technologie si mana-

gement společnosti vybral třeboňskou
firmu Agrico specializující se na chov
prasat. Jak při představování podotkl
vedoucí prodeje Ing. Michal Karmazín,
celkový roční obrat této české firmy je
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Kdyby tak prasata mohla mluvit, vybrala by si novou krásnou

technologii do svého příbytku. Finanční náklady na tento projekt

by ale mohly být za hranicí možností chovatele. Stejně jako

v případě Kralovické zemědělské, a. s., kdy managementu

připadalo výhodnější inovovat pouze vybavení stájí a vnější zdi

ponechat v původním stavu.

Na přání prasat i zootechnika

Ing. Miroslav Chmelík ze společnosti Agrico vysvětluje zájemcům princip nové technologie

Systém Spotmix se skládá ze dvou
nádrží

Detail koryta se sondami 
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více než 350 milionů korun, z nichž ex-
port firmy činí 40 procent.

Při úpravě stájových prostor nedošlo
ke změnám půdorysů budov. Zvířata
jsou ustájena podle kategorií na porod-
ně (šest sekcí po 12 prasnicích), v eros
centru (tři řady po 25 prasnicích a sa-
mostatně tři kanci), v odchovnách
(osm sekcí po 135 a jedna po 90 ku-
sech) a oproti původnímu plánu přiby-
la i testační stáj – 15 kotců po 15 ku-
sech o hmotnosti 40 až 80 kilogramů.
Ventilace v objektu je řízená. Vytápí se
chodby a předehřátý vzduch je řízeně
přisáván do jednotlivých sekcí. Celý
proces je řízen klimaregulátorem vyvi-
nutým firmou.

Krmení prasat probíhá „bez dotyku
lidské ruky“ za pomoci systému Spot-

mix. Jeho podstatou je krmení zvířat
v malých dávkách tak, aby každou jed-
notlivou dávku přijala co nejdříve. Tak
se zabrání znečištění krmné kaše vlivy
z prostředí.

V místnosti blízko vstupu do stáje je
v Kralovicích umístěna centrální kuchy-
ně. Základem vlastního Spotmixu jsou
dvě nádrže, vrchní nádrž je míchací
(obsahuje váhové snímače), kompo-
nenty do ní se dávkují podle počítačo-
vého zadání. Není příliš velká, odpoví-
dá množství pro jedno krmné místo či
skupinu. Namíchaná směs prochází do
spodní nádrže, ze které je směs prou-
dem vzduchu vedena k rozdělovači
a míchací hlavě, kde ještě před dopa-
dem do krmítka dochází k navlhčení kr-
miva (tím se zabraňuje prašnosti smě-

si). Mezitím může být již vrchní nádrž
opět plněna dalšími složkami směsi.
Rotační rozdělovače a potrubí se po
každém použití čistí vzduchem a vod-
ní mlhou.

Medikace u selat se dá řešit nejenom
pomocí mikrodávkovačů systému Spot-

mix, ale také se může jednotlivá sekce
ošetřit jakýmkoli prostředkem pomocí
rozvodů pitné vody zvenčí stáje.

V každém krmítku je instalována kon-
trolní sonda, která hlídá jeho naplněnost.
Pokud sonda vyšle signál směrem do
centrálního počítače, dochází k namíchá-
ní další dávky. 

Podle vyjádření hlavního zootechnika
Ing. Šleicha se za poslední tři měsíce
zlepšily výsledky v chovu přesto, že vý-
měna technologie probíhala za plného
provozu: „Zvýšil se počet odchova-
ných selat na prasnici a vrh o jeden
a půl selete, v předvýkrmu se dosahuje

přírůstku na úrovni 0,45 kg,“ uvedl pří-
klady hlavní zootechnik.

Jak si pochvaluje Ing. Švarc: „I v ne
zrovna ideálních podmínkách se dá insta-
lovat tato technologie a funguje dobře.“

Jana Velechovská
Foto autorka
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Zajisté prvním a určujícím krokem je
ozdravit velké chovy, a to i z toho dů-
vodu, aby byl k dispozici co nejdříve
chovný skot prostý tohoto onemocně-
ní. Pak budou samozřejmě moci i „ma-
lí“ chovatelé nakupovat „zdravý“ chov-
ný materiál.

IBR není z laického pohledu obzvlášť
nebezpečná choroba skotu, ale její zá-
keřnost spočívá v tom, že její průběh
nebývá bouřlivý, nicméně škody v cho-
vech jsou velké. Infekce probíhá buď
s klinickými příznaky, tj. záněty dýcha-
cího ústrojí a pohlavních orgánů, ho-

rečky, výtok ze sliznic a zmetání bře-
zích krav. Anebo jde o formu latentní,
která se projevuje především snížením
užitkovosti a dalším nenápadným šíře-
ním původce nákazy. V současné době
je u nás zhruba 30 % chovů IBR pros-
tých a zbylá stáda se podle plánu
ozdravují.

Kdo nemá
Ze zemí EU je této nákazy prosté na-

příklad Rakousko, Dánsko a celá Skandi-
návie. Další ozdravují, například Němec-

ko, a to znamená pro naše chovatele va-
rování, že se bude zužovat prostor pro
obchod s plemennými a chovnými zví-
řaty, spermatem, vaječnými buňkami
a embryi. V Národním ozdravovacím
programu jsou stanoveny zásady ozdra-
vování a povinnosti chovatelů i orgánů
státního veterinárního dozoru. Systém
ozdravování počítá se třemi metodami,
a to eliminační bez vakcinace, eliminač-
ní s vakcinací (při použití markerové vak-
cíny) a s metodou radikální, která však
připadá v úvahu pouze ve výjimečných
případech při silném zamoření stáda
a za souhlasu chovatele.

Jak u nás
Garantem Národního ozdravovací-

ho programu v ČR je Ministerstvo ze-
mědělství ČR. Za ozdravení svých
stád zodpovídají chovatelé a dozor
mají na starosti krajské veterinární

správy, popřípadě v okresech okres-
ní pracovní skupiny, které jsou 
složené ze zástupců zemědělských
agentur ministerstva zemědělství,
krajských veterinárních správ, ko-
mory veterinárních lékařů a chova-
telů delegovaných chovatelskými
svazy. 

Tento program může uspět právě ny-
ní, kdy bylo dosaženo základního před-
pokladu, a tím je dokonalá a přesná evi-
dence skotu v centrální evidenci
a uplatňování současných veterinár-
ních předpisů, které se týkají přemísťo-
vání zvířat.

Při této příležitosti lze apelovat kromě
velkých chovatelů, kteří k ozdravování
přistupují zodpovědně, i na ty malé,
kteří se ozdravování svých chovů též
nevyhnou. Efekt za to stojí.

Josef Duben,
tiskový mluvčí SVS ČR

Téměř 60 % chovatelů v ČR má méně než devět kusů skotu,

přičemž celkový počet jimi chovaných zvířat činí z celostátního

hlediska jen 2 %. Ovšem i s těmito malými chovateli se počítá

v Národním ozdravovacím programu proti infekční bovinní

rinotracheitidě, neboli IBR.

Chovatelé, buďte prostí  IBR!

Počet odchovaných selat se po výměně technologie zvýšil

Jímka bez problémů pojme půlroční zásobu kejdy
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