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kapacitě výkrmu. V chovu uplat-
ňují třítýdenní cyklus, kdy se ka-
ždá sekce ve výkrmu pro 360 
prasat naskladní a poté vysklad-
ní najednou. 

Celkové investice rekonstrukce 
obou hal dosáhly asi 33 milionů 
korun, dotace z programu rozvo-
je venkova pokryly necelých 
10  milionů korun. Další peníze 
spolkla nakupovaná zvířata. Jen 
pro zajímavost, rekonstrukce 
první haly pro výkrm v roce 2014 
vyšla asi na 12 milionů korun. 

Vepřové je zatím ve ztrátě
„Vynikající genetika, vyšší užit-

kovost, nižší náklady, lepší zdra-
votní stav, vysoká produktivita 
práce a  nezbytné welfare jsou 
základním předpokladem 
úspěšného chovu prasat a  jeho 
efektivity. A  s  tou počítáme 
i  v  našem chovu,“ zdůrazňuje 

Miroslav Peterka. „Zrekonstru-
ovali jsme stáje, nakoupili zvířa-
ta, připouštíme prasnice, ale 
první ekonomické výsledky uvi-
díme až po prodeji jatečných 
prasat. Je to vždy určitá sázka do 
loterie: o  uvedených investicích 
jsme rozhodovali někdy před 
dvěma lety a v tu dobu jsme ne-

mohli tušit, jaká bude dnešní si-
tuace na trhu s  vepřovým ma-
sem. Současná nízká farmářská 
cena jatečných prasat, která se 
zlomila vloni na jaře, nám dělá 
vrásky na čele. Dnes i  v  nové 
technologii tratíme na každém 
kilogramu vepřového masa čtyři 
koruny, při porážkové hmotnos-
ti 110 kg je to téměř pětistovka 
na každé vykrmené prase. Na 
druhou stranu vítáme, že se stát 
snaží podporovat chovatele pra-
sat, využili jsme národní dotace 
na repopulaci stáda i  na ozdra-
vení chovu selat. Bez těchto do-
tací bychom byli ve velice svízel-
né situaci.“

„I za těchto nepříznivých pod-
mínek věříme tomu, že v moder-
ních stájích výrazně zvýšíme 
užitkovost, snížíme náklady 
a  chov prasat bude postupně 
rentabilní,“ dodává předseda. 
„Jedině tak můžeme konkurovat 
evropským chovatelům. Bez no-
vých technologií a  nezbytných 
investic se už zemědělství provo-
zovat nedá.“ 

Na český stůl české vepřové
Chovatelů, kteří na chov prasat 

nezanevřeli a investují do něj i za 
současných nepříznivých pod-
mínek nemalé finanční prostřed-
ky, není v republice mnoho. Kde 
vidí zástupce jednoho z nich nej-
větší problémy a jejich řešení? 

„Je to především nízká sobě-
stačnost České republiky u  vep-
řového masa, která se pohybuje 
na úrovni čtyřiceti procent,“ my-
slí si Miroslav Peterka. „Aby se 
tento podíl výrazně zvýšil, musí-
me českým spotřebitelům nabíd-
nou příběh vepřového masa. Jak 
se prase narodí, čím se krmí, jak 
se chová a zda je v nových stájích 
spokojené. Měli bychom zdůraz-
ňovat, že naše prasata krmíme 
produkty, které vypěstujeme na 
českých polích, a  to podle přís-
ných českých norem a  standar-
dů. Že velký důraz klademe na 

welfare, neboť jenom spokojená 
zvířata mohou uspokojit spotře-
bitele. Ti by si měli naopak uvě-
domit, že z domácí produkce do-
stávají na stůl čerstvé maso vyso-
ké kvality, nikoliv mnoho let za-
mrazený produkt dovezený bůh-
ví odkud. Na český stůl patří čes-
ké vepřové.“ 

Tak, jak postupně stárly budo-
vy, technologie či genetický mate-
riál a klesala užitkovost, se v Za-
lužanech snižoval i počet prasnic. 
V roce 2012 se jejich chov zcela 
utlumil, k čemuž výrazně přispěla 
i tragická farmářská cena prasat.

První byl výkrm
„Již před tím jsme ale začali 

uvažovat, že bychom původní 
areál mohli k chovu prasat opět 
využít,“ říká Miroslav Peterka, 
předseda představenstva Země-
dělské společnost Zalužany, a. s. 
„Někdy kolem roku 2011 byl 

schválen záměr zrekonstruovat 
celý areál s jasným cílem: v jedné 
ze tří hal vykrmovat prasata a ve 
zbylých halách chovat prasnice 
a  produkovat selata. S  ohledem 
na zásady biosekurity byl základ-
ním požadavkem uzavřený obrat 
stáda.“

Na konci roku 2013 byla zahá-
jena rekonstrukce první haly pro 
výkrm přibližně 1500 prasat. Ge-
nerálním dodavatelem byla spo-
lečnost Agrico Třeboň, která 
uspěla ve výběrovém řízení a s ta-
kovými rekonstrukcemi má 
mnohaleté zkušenosti. „Výkrm 
prasat v moderní stáji byl zahá-
jen v létě roku 2014 a do letoška 
jsme všechna selata nakupovali 
v Dánsku,“ pokračuje předseda. 
„Vsadili jsme na zahraniční gene-
tiku s  výbornými užitkovými 
vlastnostmi, která se v nové tech-
nologii velice osvědčila. Svědčí 
o tom průměrné denní přírůstky 
900 až 1000 gramů a  konverze 
krmiva kolem 2,75 kilogramu. 
Tyto špičkové růstové schopnos-
ti vynahradily i  vyšší dopravní 
náklady na transport selat ze za-
hraničí.“ 

Selata už přicházejí na svět 
V  roce 2016 padlo v  zalužan-

ské společnosti další důležité 
rozhodnutí – začít s rekonstruk-
cí dvou zbylých stájí podle pů-

vodního záměru pro chov pras-
nic a odchov selat. Výběrové ří-
zení vyhrála třeboňská společ-
nost Agrico, která s rekonstruk-
cí začala v roce 2017. Moderni-
zace trvala do konce roku 2018, 
ovšem již v září 2018 bylo dove-
zeno 250 prasniček z  CBS – 

Czech Breeding Services s. r. o. 
Jde o česko-francouzskou gene-
tiku prasat, opět s  vynikajícími 
užitkovými parametry. A  první 
z nich už začaly na přelomu úno-
ra a března rodit. Za rok by měli 
v Zalužanech odchovat od každé 
prasnice 31 selat, což odpovídá 

Vladislav Fuka

Ve třech kaskádovitě umístěných halách se v současné době nachází moderní provoz pro chov 
prasnic, odchov selat a výkrm prasat Foto Vladislav Fuka

Miroslav Peterka

Vepřové s příběhem

Moderní stáj k výkrmu prasat

Chov prasat má v Zemědělské společnosti Zalužany, a. s., na Příbramsku dlouhou tradici. 
V sedmdesátých letech postavilo tehdejší zemědělské družstvo Vltava dokonce nový komplex 
tří stájí označený jako P700 stojící zcela samostatně ve východní části katastru obce. Šlo o tři 
kaskádovitě umístěné haly pro 700 prasnic, propojené centrálním podroštovým kanálem a krytou 
přeháněcí chodbou. Chov byl zaměřen na produkci selat, která se prodávala k výkrmu jiným 
zemědělským subjektům v rámci okresu, neboť vlastní výkrm v Zalužanech nebyl. 

(fuk) – Původní technologie ustájení prasat byla v Zalužanech velmi zchátralá, řada stájových 
prvků se už nacházela v havarijním stavu a dožívající zvířata měla nízkou užitkovost. Změna 
přišla se společností Agrico Třeboň a rekonstrukcí první haly pro výkrm prasat probíhající 
od listopadu 2013 do května 2014. 
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Přebudován byl veškerý systém 
kejdových kanálů, k překrytí kej-
dového systému se využily beto-
nové podlahové rošty. K opláště-
ní stěn se použily sendvičové 
PUR panely s  plastovými okny 
a  obdobným způsobem byla re-
konstruovaná i střecha. Ve stáji je 
nainstalováno plastové hrazení 
s nerezovými spojovacími prvky.

Hala určená pro výkrm 1520 
prasat je rozdělena do čtyř iden-
tických sekcí po dvaceti kotcích 
s celkovou kapacitou 360 prasat 
na každou sekci. Ve stáji se na-
chází i sanitární oddělení pro 80 

prasat. Každá sekce je z pohledu 
vzduchotechniky a  kejdového 
hospodářství samostatnou jed-
notkou. Do čisté a  vydezinfiko-
vané sekce se najednou nasklad-
ňují běhouni o hmotnosti 25 kg 
a  po dosažení porážkové hmot-
nosti se opět jednorázově vy-
skladňují. 

Součástí každého kotce je plas-
tové koryto pro mokré krmení. 
To zajišťuje technologie rakous-
ké firmy Schauer s centrální ku-
chyní a mísicí nádobou o objemu 
2200 litrů. Krmná dávka se 
v  centrální kuchyni míchá z  ně-

kolika komponentů a  poté se 
v  tekutém stavu pomocí odstře-
divého čerpadla dopravuje k jed-
notlivým krmným místům (ko-
rytům). Vše je zcela automaticky 
řízeno počítačem. Krmná dávka 
se nastavuje podle krmné křivky 
s  ohledem na věk a  hmotnost 
prasat i další parametry. Prasata 
se krmí třikrát denně, neustále je 
k dispozici také pitná voda, která 
se nechá medikovat pro každou 
sekci zvlášť. 

Velice důležitá je i výkonná ven-
tilace. Čerstvý vzduch se přivádí 
do stájí prostřednictvím klapek 
z centrální chodby, ze stájí se pak 
odvádí pomocí ventilátorů ve 
stěnách stáje. Vnitřní klima se re-
guluje automaticky prostřednic-
tvím čidel. Téměř pětiletý provoz 
potvrdil, že tato stájová technolo-
gie je zárukou vysoké užitkovos-
ti, dobrého zdravotního stavu 
zvířat, vysoké produktivity práce 
a nezbytného welafare. 

Rekonstrukcí první haly pro výkrm 1520 prasat proběhla již před 
pěti lety Foto Vladislav Fuka

Prasata ve výkrmu se krmí třikrát denně prostřednictvím 
technologie rakouské firmy Schauer s centrální kuchyní a mísicí 
nádobou o objemu 2200 litrů  Foto Vladislav Fuka

Generálním dodavatelem stájových technologií byla společnost 
Agrico Třeboň, která uspěla ve výběrovém řízení a s takovými 
rekonstrukcemi má mnohaleté zkušenosti Foto Vladislav Fuka



svodů krmení střídavě vodou 
a vzduchem zaručuje maximální 
hygienu krmné linky. V meziob-
dobí mezi krmnými cykly je mož-
né prasnicím automaticky dáv-
kovat jen vodu. Krmivo se cent-
rálně rozvádí v  trubkách z nere-
zové ocele o  průměru 50  mm 
a  od rozdělovačů (maximálně 
šest odboček k šesti korytům) se 
směs společně s  vodou dávkuje 
do koryta plastovými svody. Roz-
dělovače jsou k jednotlivým krm-
ným svodům natáčeny pomocí 
unikátního systému otáčení ovlá-
daného vzduchem. 

V hlavní roli počítač

Centrální míchačka krmiva je 
umístěna v  přilehlé krmné ku-
chyni v prostřední hale. Systém 
umožňuje připravovat pro jed-
notlivá krmná místa jednotlivé 
receptury v závislosti na fázi bře-
zosti, respektive laktace, počtu 
narozených selat, hmotnosti 
a věku selat i dalších prasat. Jed-
notlivá krmná místa lze také me-
dikovat bez zavlečení reziduí do 
následného krmného místa. 
Vše, včetně dávkování kompo-

nentů ze zásobníků (vnitřních 
i vnějších), je zcela automaticky 
řízeno počítačem. Součástí krm-
né kuchyně je plastová vyrovná-
vací nádrž na vodu s  plováko-
vým spínačem a  zásobník na 
sypkou směs o  objemu 500 l 
spojený se Spotmixem pomocí 
spirálového dopravníku. Jednot-
livé komponenty, z nichž se sklá-
dají krmné dávky, se do míchač-
ky dopravují z nových sil umístě-
ných vně stáje pomocí spirálo-
vých dopravníků. 

V  modernizovaných stájích je 
instalován systém podtlakové 

ventilace, přívod i odtah vzduchu 
je zcela automatický. Každá sek-
ce je samostatným vzduchotech-
nickým celkem řízeným automa-
tickým regulátorem. Čidla v sek-
cích dávají regulátoru podněty, 
na jejichž základě plynule řídí kli-
ma ve snímaném prostoru. Veš-
keré parametry (teplota v  sekci, 
otáčky ventilátoru, zimní režim, 
větrání atd.) je možné podle po-
žadavků obsluhy nastavit.

Celý chov prasat v Zalužanech 
má na starosti pouze pět pracov-
níků včetně dvou zootechniků. 

Během rekonstrukce nedošlo 
ke změně vzhledu budov, neza-
sahovalo se do nosných částí ob-
vodových stěn ani do konstrukcí 

střech a veškeré práce probíhaly 
uvnitř stávajících staveb. Podla-
ha sekcí a boxů je převážně ze že-
lezobetonových roštů, kejda 
z  jednotlivých van se vypouští 
hydromechanicky do stávajícího 
kejdového hospodářství s hlavní 
skladovací jímkou v  dolní části 
areálu. Hrazení jednotlivých kot-
ců tvoří žárově zinkované sloup-
ky a vodorovné trubky doplněné 
plastovými profily. 

V jedné hale vzniklo 63 porod-
ních míst a oddělení pro ustájení 
1152 selat, 84 prasniček urče-
ných k obnově stáda a 537 selat 
v předvýkrmu. V druhé hale s in-
dividuálními a  skupinovými bo-
xy pro jalové a  březí prasnice 
včetně dvou kanců je 320 ustájo-
vacích míst. 

Adresné krmení
I  v  chovu prasnic a  odchovu 

selat využívají v  Zalužanech 
osvědčenou krmnou technolo-

gii Schauer. Na rozdíl od mok-
rého krmení ve výkrmu prasat 
jde o  systému Spotmix, který 
dopravuje krmnou dávku v  su-

chém stavu a  ta se teprve nad 
korytem pomocí vodního venti-
lu smíchá s vodou na požadova-
nou konzistenci. Tato technolo-

gie umožňuje plynule nastavo-
vat krmnou dávku podle aktuál-
ních potřeb daného zvířete nebo 
každé skupiny, tedy přesné ad-
resné krmení. 

Princip rozvodu směsi vzdu-
chem a  následné dočišťování 

V druhé hale se nacházejí individuální boxy pro jalové prasnice, 
kde se připouštějí Foto Vladislav Fuka

Ve skupinových boxech se březí prasnice krmí individuálně pomocí compidentů od firmy Schauer
 Foto Vladislav Fuka

Součástí uzavřeného obratu stáda je i vlastní odchov selat    Foto Vladislav Fuka

Za rok by měly v Zalužanech odchovat od každé prasnice 31 selat    Foto Vladislav Fuka
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Nový domov pro prasnice a selata 

Častější kontroly chovatelů 

(fuk) – Technologie ustájení, krmení, odklizu kejdy a větrání byly v původních stájích v Zalužanech velmi zastaralé a už nevyhovovaly současným 
požadavkům kladeným na moderní chovy prasat u nás i v Evropské unii. Společnost Agrico zahájila stavební práce na modernizaci zbylých dvou 
stájí pro chov prasnic a odchov selat na konci roku 2017, celkově práce dokončila na začátku letošního roku.

(opr, čtk) – Středočeští veteriná-
ři loni provedli 1735 kontrol tý-
kajících se péče o zvířata, mezi-
ročně zhruba o 600 více. Z toho 
kontrol na základě podnětů od 
veřejnosti bylo 305. Oprávněná 
bývá obvykle třetina těchto stíž-

ností, řekl zástupce ředitele 
krajské veterinární správy Pavel 
Bohatec.

Podnětů od lidí podle něj v po-
slední době přibývá. „Lidé jsou 
všímavější k  tomu, co se kolem 
nich děje. Dostáváme několik 

podnětů denně,“ uvedl Bohatec. 
Stížnosti se týkají jak chovů do-
mácích zvířat, tak velkých chovů 
hospodářských zvířat. V létě na-
příklad lidé často upozorňují na 
to, že zvířata nemají dostatek vo-
dy. Kromě toho inspektoři jezdí 

i na kontroly, které jsou dlouho-
době naplánované.

Středočeští veterináři loni řešili 
i  výjimečná porušení ochrany 
zvířat. Neprodloužili například 
povolení pro chov pum v zoopar-
ku ve Zvoli u Prahy a zabývali se 
i případem, kdy si muž v Novém 
Kníně na Příbramsku pořídil dva 
lvy, aniž měl povolení k  chovu 
zvířat vyžadujících zvláštní péči. 
Od dobříšského městského úřa-
du za to dostal pokutu.

Veterináři se loni také více za-
měřili na potravinové provozy. 
V  regionu provedli 6782 tako-
vých kontrol, porušení předpisů 
zjistili ve 243 případech. Nedo-
statky se týkaly skladování či 
provozní hygieny. Předloni uspo-
řádali 6250 kontrol a  odhalili 
220 pochybení. Krajští veterináři 
loni uložili ve správním řízení 
285 pokut za 5,9 milionu korun, 
předloni to bylo kolem pěti milio-
nů korun. Stížnosti se týkají jak chovů domácích zvířat, tak velkých chovů hospodářských zvířat Foto archiv


