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Pro zrekonstruování nevyužívané stáje pro
odchov jalovic na moderní, technologicky
progresivní výkrmnu prasat se rozhodlo
i ZOD Starosedlský Hrádek ve Středočeském
kraji, které tímto krokem plánuje v podniku
zefektivnit výrobu prasat. Vybrat přijatelný
kompromis jak po stránce technologických
řešení, tak ekonomických možností bylo zá-
kladním kritériem investora, od kterého se od-
víjel výběr dodavatelské firmy ve výběrovém
řízení. Nejen nabídka kompletní technologie,
ale také vyhotovení projektové dokumentace
a příprava žádosti o podporu z operačního
programu rozhodly o tom, že zemědělské ob-
chodní družstvo nedaleko Březnice oslovilo
firmu Agrico Třeboň. 

Vysoká úroveň hygieny, „bezprůvanový“
efekt a redukce pachů, kterými se nej-
známější technologie vy-
výšených celoroštových

kotců se záchyt-
nou vanou

z Třeboně prezentují, zajišťuje komfort chova-
ným zvířatům a současně i příjemné pracovní
prostředí ošetřovatelům. Žádoucího mikrokli-
matu ve stájovém prostředí a především pak
v zóně zvířat se dosahuje počítačově řízeným
systémem odvětrávání.

„Myslím, že pro rekonstrukci, která před-
stavovala změnu ustájení ze stlaného provozu
na roštové s kejdovým hospodářstvím, jsme si
nemohli vybrat modernější technologii. Oše-
třovatel kontroluje jen zdravotní stav zvířat.
Kejdu prasata prošlapou a krmení připravuje
počítač,“ uvedl na adresu třeboňského specia-
listy na technologie v chovech hospodářských
zvířat předseda představenstva Ing. Josef Žid
a dodal: „Zpočátku jsem si ani neuvědomo-
val, jak velký objem práce bude kompletní re-
konstrukce původní odchovny mladého skotu
na kapacitu pro výkrm prasat představovat
a nebyl jsem si jistý, zda zvládneme nasklad-
nit prasata do zimy. Za to, že jsme zvládli
stavbu zahájenou v květnu do poloviny listo-
padu, vděčíme zejména přístupu Ing. Dušana
Svědíka z dodavatelské firmy.“ 

K vyšší efektivnosti

Donedávna v podni-
ku probíhal

výkrm prasat na hluboké podestýlce s jedno-
duchou instalací krmení a napájení. Rekon-
strukce stavebně, dispozičně a rozměrově
vhodného objektu v nákladech 16 milionů ko-
run spočívala nejen ve změně technologie na
roštové ustájení, ale i ve změně technologie
krmení vlhkou krmnou dávkou z centrálního

směsného automatu. 

Hotel pro prasata

C
hovatelé prasat si dobře uvědomují, že cesta ke
konkurenceschopnosti vede přes zlepšení zdravotního stavu
v chovech a modernizaci provozů. Ovšem základním

předpokladem pro vykročení za lepšími chovatelskými zítřky jsou
investice i v řádu desítek milionů, což je u některých podniků hlavním
důvodem zdrženlivějšího přístupu. S využitím financí z operačního
programu jsou však moderní technologie, které vylepšují ekonomiku
produkce a zohledňují welfare zvířat i snižování emisní zátěže
životního prostředí, reálně dosažitelné. 

V každé sekci je 18 skupinových kotců
pro osm až deset prasat 

Dlouhá spojovací chodba
zrekonstruované výkrmny dává tušit
slušnou kapacitu 

Větrací šachty jsou
vyvedeny nad
okapovou hranu
z důvodu lepšího
rozptylu stájového
vzduchu 
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„Jednalo se o rekonstrukci jednopodlažní
haly se sedlovou střechou s nosnou dřevěnou
konstrukcí. Původní obvodový plášť ze zatep-
lených panelů BIOS na betonové podezdívce
nahradily stěny, tvořené zvenčí cementotřís-
kovými deskami, uprostřed izolací a parotěs-
nou fólií a nakonec interiérovým plastovým
obložením. Rekonstrukce zahrnovala vybu-
dování systému podroštových kanálů, dále
příček mezi stájovými sekcemi a přeháněcí
chodbou, nové rozvody vody, elektroinstala-
ci, stájovou kanalizaci, základy pod dva sklo-
laminátové zásobníky krmných směsí osa-
zené vně objektu v návaznosti na mísicí ná-
drž umístěnou v přístavbě a instalaci nových
provozních souborů krmení, napájení, ustáje-
ní a větrání. Stavební část zajišťovala firma
S. O. K. Třebíč, drobné stavební a zemní
práce pak investor svépomocí,“ vyjmenoval
Ing. Svědík.

Dispoziční řešení stáje vychází z požadav-
ků kladených na bezstelivové ustájení pro
1380 prasat ve výkrmu. Ve vlastní stáji je
devět samostatných sekcí bezstelivového
ustájení ve skupinových kotcích na roštech od
firmy Agrico, vybavených stacionární, počíta-
čem řízenou linkou tekutého krmení Schauer.
Ústředním prvkem tekutého krmení je nere-
zová mísicí nádrž o objemu 1600 l, kterou pl-
ní šnekové dopravníky krmnou směsí z vlast-
ní míchárny ze dvou laminátových zásobníků.
Z nádrže se pak krmná směs rozvádí potrub-
ním systémem a v tekuté formě je dávkována
do žlabů. 

„Ve výkrmně plánujeme strategii restrik-
tivního krmení, při níž budou krmena všechna
prasata najednou třikrát denně. Zvířata budou
stimulována pravidelnými časovými intervaly
ve vazbě na světelný režim. Na prase se počítá
30 cm krmné hrany žlabu. Krmná dávka je
vypočtená počítačem podle krmných křivek.
To znamená, že jednotlivé okruhy rozvodu
krmení mají návaznost na pohlaví a věk
zvířat. V záloze jsou ještě dvě pětikubíkové
nádrže pro možnost přikrmování syrovát-
kou,“ prozradil dále Ing. Svědík.

Pro welfare i životní
prostředí

V každé sekci je ve třech řadách 18 skupi-
nových kotců s kapacitou osm až deset prasat.
Sekce tvoří samostatné vzduchotechnické cel-
ky, což znamená, že v každé z nich je indivi-
duální mikroklima řízené automaticky plynu-
lou regulací. V závislosti na nastavení opti-
mální teploty a režimu provětrávání v určitých
časových intervalech se udržuje optimální
stájové prostředí. 

„Vzduch je z podroštových prostor stáje vy-
veden ventilačními šachtami s difuzory nad oka-
povou hranu střechy, které zabezpečují celoroč-
ní větrání a odvod škodlivin ze zóny zvířat. Sou-
časně jimi docílíme dokonalé rozptýlení stájové-
ho vzduchu, čímž minimalizujeme nepříznivé
dopady provozu výkrmny na okolní prostředí,“
pokračoval zástupce třeboňské firmy. 

Systém kejdového provozu zahrnuje nejen
odkliz kejdy sítí podroštových kanálů, ale také
její skladování. Po naplnění se budou vypou-
štět vany, ze kterých bude kejda svedena nej-
prve do přečerpávací jímky a odtud čerpad-
lem dále hnána do nové nadzemní kruhové
železobetonové nádrže na kejdu Wolf, umož-
ňující její skladování po dobu šesti měsíců.
Homogenizaci kejdy před expedicí zajišťují
dvě vrtulová míchadla o výkonu 15 kW. 

Potenciální nepříznivé vlivy provozu stavby
na okolí jsou eliminovány podle zásad správné
zemědělské praxe, to znamená technickými
a organizačními opatřeními – vodotěsností
jímek počínaje a aplikací bioenzymatických
přípravků do kejdy nebo dodržováním rozvo-
zového plánu kejdy konče. „Vzhledem
k umístění objektu v relativní blízkosti obytné
zástavby jsme přistoupili na variantu zkrmo-
vání enzymatických látek snižující emise amo-
niaku a zápachu. Tím bychom se měli dostat ve
výkrmně prasat přibližně na srovnatelnou úro-
veň s provozem odchovny jalovic,“ vzal si slo-
vo zootechnik Ing. Richard Vaník. 

***

Naskladnění selat z vlastního chovu
proběhne po kolaudaci objektu. „V uza-

vřeném obratu stáda pracujeme s vlastní, pů-
vodní genetikou. Výchozím plemenným ma-
teriálem pro produkci zástavových selat jsou
prasničky, kříženky Bu x L, které zapouštíme
plemenem české výrazně masné, ale brali
jsme také křížence s polovičním podílem krve
pietraina. Současný chov prasat reprezentuje
200 prasnic s užitkovostí za loňský rok 
20,5 odchovaného selete na prasnici. To v pů-
vodních provozních podmínkách není špatný
výsledek, nicméně další etapou zahájené re-
konstrukce v chovu prasat bude modernizace
porodny. Je to pro nás poslední šance, jak za-
chovat chov prasat v našem regionu,“ řekl na
závěr zootechnik.

Ve spolupráci s firmou Agrico se chovate-
lům ze Starosedlského Hrádku podařilo dát
nevyužívanému provozu pro odchov jalovic
novou perspektivu. Zrekonstruovaná výkrm-
na prasat má díky využití progresivních tech-
nologií všechny atributy pro zdárný ekono-
mický provoz, navíc bez nepříznivých vlivů
na životní prostředí. �

Text a foto Martin Jedlička
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Nově vybudovaná železobetonová
jímka na kejdu Wolf má kapacitu
necelých 1000 m3

Celý realizační tým pohromadě (zleva Ing. Dušan Svědík, Ladislav Hajna, Ing. Josef
Žid, Ing. Richard Vaník, Ing. Bohdan Klier a František Pokorný s přizvaným hostem
z regionálního odboru ministerstva zemědělství Ing. Václavem Semilským)

Klíčovým článkem nové technologie
krmení je nerezová mísicí nádrž
o objemu 1600 litrů 


