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V metodické pfiíruãce jsou pfiehlednû uvedeny základní technické a technologické

systémy pro ustájení krmení, dojení, chlazení a skladování mléka, odklízení mrvy

a kejdy a podest˘lání urãené pro chov dojnic. Jsou zde analyzovány vlastnosti jed-

notliv˘ch technick˘ch systémÛ z hlediska potfieby lidské práce, energie, v˘konnosti,

investiãních nákladÛ, vlivu na Ïivotní prostfiedí, welfare apod.
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INOVACE TECHNICK¯CH A TECHNOLOGICK¯CH SYSTÉMÒ PRO CHOV DOJNIC 

V metodické pfiíruãce jsou pfiehlednû uvedeny základní technické a technologické

systémy pro ustájení krmení, dojení, chlazení a skladování mléka, odklízení mrvy a kej-

dy a podest˘lání urãené pro chov dojnic a analyzovány jejich vlastnosti z hlediska po-

tfieby lidské práce, energie, v˘konnosti, investiãních nákladÛ, vlivu na Ïivotní prostfiedí,

welfare apod. Struãnû jsou uvedeny souvislosti tûchto systému v rámci cross-complian-

ce vãetnû uvedení hlavních kontrolovan˘ch parametrÛ. Metodická pfiíruãka je urãena

zemûdûlsk˘m podnikatelÛm, ktefií uvaÏují o v˘stavbû nebo modernizaci stájí pro dojni-

ce nebo o inovaci technick˘ch systémÛ. UÏiteãné informace v ní naleznou také odborní

poradci, projektanti a dodavatelé systémÛ pro chov dojnic a chov skotu. V˘sledky jsou

dobfie vyuÏitelné v procesu dal‰ího vzdûlávání a pedagogické ãinnosti 

Celkov˘ rozsah metodické pfiíruãky je stran vãetnû 20 tabulek a 83 obrázkÛ
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INNOVATION OF TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL SYSTEMS FOR DAIRY

COWS BREEDING

In the methodological handbook are presented basic technical and technological

systems for housing, feeding, milking, cooling and storage of milk, manure and slurry

removal and bedding for dairy cows and analysis of their properties from aspect of

human work, energy, performance, investment costs, impacts on environment, welfare

etc. in well-arranged form. Briefly are presented connections of these systems in

framework of cross-compliance including presentation of controlled parameters. The

methodological handbook is focused to agricultural entrepreneurs considering stable

construction or their modernization or technical systems innovation. Also professional

advisors, designers and suppliers of systems for dairy cows and cattle breeding will

find there may useful information. The results are well usable in process of further

education and teaching.

Total extent of the methodological handbook is p. including 20 tables and 83 figures.
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cooling
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Cílem metodiky je zpracovat systémovû utfiídûn˘ pfiehled informací a údajÛ o rÛzn˘ch

variantách technick˘ch systémÛ pro chov dojnic a jejich základních parametrech tak,

aby konkrétní uÏivatel mohl získat pro své rozhodování relevantní a objektivní informa-

ce a mohl vyhodnotit moÏné varianty fie‰ení technick˘ch systémÛ pro chov dojnic podle

rÛzn˘ch kriterií z hlediska sv˘ch pfiedstav a potfieb. 

V úvodu metodické pfiíruãky je popsán souãasn˘ stav technologick˘ch systémÛ ve

stájích pro dojnice a uveden odhad jejich souãasného zastoupení na farmách pro chov

dojnic v âR. Struãnû je rekapitulován v˘voj po roce 1989, uvedeny hlavní zmûny a cha-

rakterizovány objektivnû existující podmínky ve kter˘ch je v souãasnosti realizován

chov dojnic. âást práce je vûnována problematice cross-compliance z hlediska chovu

dojnic se specifikací pravdûpodobnû kontrolovan˘ch parametrÛ.

V hlavní ãásti metodiky jsou v jednotliv˘ch kapitolách podrobnû uvedeny jednotlivé

technologické systémy vhodné pro moderní farmy dojnic. Tyto systémy jsou hodnoceny

z hlediska v˘konnosti, potfieby lidské práce, investiãní nároãnosti, spotfieby energie, vli-

vu na Ïivotní prostfiedí a welfare a fiady dal‰ích hledisek.

Takto analyzovány jsou pfiedev‰ím technologické systémy:

∑ ustájení

∑ krmení

∑ napájení

∑ osvûtlení

∑ dojení

∑ o‰etfiování a uchovávání mléka

∑ odklízení hnoje a v˘kalÛ

∑ podest˘lání

Uvedené parametry umoÏÀují vzájemné porovnání v úvahu pfiicházejících variant tech-

nologick˘ch systémÛ.

Pfii zpracování metodiky byla preferována pfiehlednost, v˘stiÏnost a struãnost pfiedklá-

dan˘ch informací. Z tohoto dÛvodu je textová ãást doplnûna rozsáhl˘m souborem ob-

rázkÛ, grafÛ a tabulek – v metodice je 83 grafÛ a obrázkÛ a 20 tabulek.

Pfiedností této metodiky je multikriteriální komplexní hodnocení variantních technick˘ch

a technologick˘ch systémÛ pro chov dojnic vhodn˘ch pro souãasné moderní stáje a far-

my pro chov dojnic. Metodika uvádí informace a poznatky na úrovni poznání poãátku ro-

ku 2008. Uvádûné v˘sledky jsou v˘sledkem systematického studia odborné literatury,

sledování v˘vojov˘ch trendÛ u nás i v zahraniãí, v˘sledkem vlastní odborné a v˘zkum-

né ãinnosti autorÛ. 

Z tohoto pohledu je zpÛsob zpracování a zejména obsah metodiky nov˘ a pÛvodní.

1.3 Srovnání novosti postupÛ a jejich zdÛvodnûní

1.2 Vlastní popis metodiky

1.1 Cíl metodiky

1. ÚVOD

Inovace technick˘ch a technologick˘ch systémÛ pro chov dojnic

6
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Metodická pfiíruãka bude dÛleÏitou pracovní pomÛckou pro zemûdûlské podnikatele pfii

plánování a realizaci zlep‰ování konkurenceschopnosti zemûdûlství (osa I PRV, priorita

1.1 Modernizace, inovace a kvalita, priorita 1.2 Pfienos znalostí ) uplatnûním vhodn˘ch

technick˘ch systémÛ pfii modernizacích a v˘stavbû nov˘ch stájí a farem pro chov dojnice.

UÏiteãné informace v ní naleznou také odborní poradci, projektanti a dodavatelé systé-

mÛ pro chov dojnic a chov skotu. V˘sledky jsou dobfie vyuÏitelné v procesu dal‰ího

vzdûlávání a pedagogické ãinnosti.

Seznam pouÏité literatury je uveden na konci metodické pfiíruãky.

Metodická pfiíruãka byla zpracována v souvislosti s fie‰ením projektu MZe NAZV

QF4145 jehoÏ fie‰ení skonãilo 31. 12. 2007 a vyuÏívá v˘sledky v˘zkumného zámûru

MZE0002703101. V rámci fie‰ení projektu QF4145 byla zpracována redakãnû uprave-

ná závûreãná zpráva „Parametrická anal˘za a multikriteriální hodnocení technologic-

k˘ch systémÛ pro chov dojnic a krav bez trÏní produkce mléka z hlediska poÏadavkÛ

EU, zlep‰ení enviromentálních funkcí a kvality produktÛ“, ze které tato metodicky pfií-

ruãka ãerpá fiadu informací. Dal‰í informace byly ãerpány z publikací autorÛ této meto-

diky uveden˘ch v seznamu odborné literatury.

Jako v˘sledek fie‰ení projektu QF 4145 byla publikována metodická pfiíruãka Vegricht

a kol.: Modelová fie‰ení stájí a farem pro chov dojnic. Praha: V˘zkumn˘ ústav zemûdûlské

techniky, 2008. 112 s. ISBN 978-80-86884-34-9. Tato metodická pfiíruãka na tuto publikace

systémovû navazuje.

Metodická pfiíruãka byla zpracována v souvislosti s fie‰ením projektu MZe NAZV

QF4145 „Parametrická anal˘za a multikriteriální hodnocení technologick˘ch systémÛ

pro chov dojnic a krav bez trÏní produkce mléka z hlediska poÏadavkÛ EU, zlep‰ení

enviromentálních funkcí a kvality produktÛ“, jehoÏ fie‰ení skonãilo v roce 2007.

Îivoãi‰ná v˘roba pfiedstavuje sloÏit˘ multifaktoriální, interaktivní biologick˘ proces fiíze-

n˘ ãlovûkem, s pfiímou vazbou na rostlinnou v˘robu (v˘roba krmiv, organická hnojiva),

Ïivotní prostfiedí, technické a technologické systémy. Tento proces mÛÏe b˘t úspû‰nû

fiízen jedinû pfii vysoké úrovni poznání a porozumûní, odpovídající nejnovûj‰ím v˘sled-

kÛm vûdy a techniky. V souãasné dobû jiÏ existuje ohromné mnoÏství poznatkÛ ãásteã-

nû jiÏ realizovan˘ch a zaveden˘ch do kaÏdodenní praxe zemûdûlsk˘ch v˘robcÛ. Sou-

2. CHARAKTERISTIKA TECHNICK¯CH
A TECHNOLOGICK¯CH SYSTÉMÒ PRO CHOV
DOJNIC 

1.7 Dedikace na pfiíslu‰n˘ projekt

1.6 Seznam publikací, které pfiedcházely metodice a byly publikovány

1.5 Seznam pouÏité literatury

1.4 Popis uplatnûní metodiky

Metodická pfiíruãka

7
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ãasnû v‰ak vznikají nové poznatky a poÏadavky v oblasti zootechniky, v˘Ïivy, technic-

k˘ch systémÛ, ochrany Ïivotního prostfiedí, welfare, bezpeãnosti práce, produktivity prá-

ce, bezpeãnosti potravin a jejich kvality, spotfieby energie apod. Tyto poÏadavky ãasto

dostávají legislativní podobu a následnû mohou mít i velmi zásadní vliv na hodnocení

vhodnosti jednotliv˘ch technologick˘ch systémÛ.Tento proces probíhá velmi intenzivnû

pfiedev‰ím v zemích EU. V legislativû EU je jiÏ zakotvena celá fiada smûrnic (Smûrnice

rady ã. 91/676/EHS – nitrátová smûrnice, rozhodnutí Rady EHS 78/923/EHS – Evrop-

ská dohoda o ochranû zvífiat…, Smûrnice Rady ES ãj. 88/166 ECC stanovující min. po-

Ïadavky pfii ustájení nosnic v klecov˘ch chovech, nafiízení Rady Evropy ã. 1999/74/EC

o min. standardech pro nosnice sná‰kového typu 1, Smûrnice Rady ES ãj. 91/629 ECC

stanovující min. poÏadavky pfii ustájení telat, Smûrnice Rady ES ãj. 91/630 ECC stano-

vující min. poÏadavky pfii ustájení prasat, Smûrnice Rady ES ãj. 89/362 stanovující

hygienické podmínky pfii v˘robû mléka, smûrnice Rady ãj. 2092/91 EEC o ekologické

v˘robû zemûdûlsk˘ch produktÛ, Smûrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. záfií 1996 o inte-

grované prevenci a omezování zneãi‰tûní (IPPC) a dal‰í). Tyto smûrnice se následnû

promítly do ãeské legislativy formou odpovídajících zákonÛ a navazujících vyhlá‰ek

a dal‰ích pfiedpisÛ, které v˘raznû ovlivÀují souãasné technologické systémy chovu

hospodáfisk˘ch zvífiat a nûkteré do budoucna i vyluãují. Pfiipravuje se také roz‰ífiení

smûrnice IPPC na farmy pro skot a s tím spojené zpracování dokumentu BAT (Best

Available Technique) – nejlep‰í dostupná technika zabezpeãující dostupnou a nejúãin-

nûj‰í ochranu Ïivotního prostfiedí.

Souhrnnû byly základní poÏadavky na ochranu Ïivotního prostfiedí v rámci zemûdûlské

v˘roby vãlenûny do Cross-compliance.

Cross-compliance byla poprvé nastínûna jako politick˘ koncept EU v Agendû 2000 –

reformû SZP. Tak zvaná „horizontální“ nafiízení (nafiízení Rady ã. 1259/99 a nafiízení

Rady ã. 1782/2003) povolují ãlensk˘m státÛm podmínit pfiímé platby splnûním urãen˘ch

ekologick˘ch podmínek a cílÛ. V souladu s rozhodnutím o reformû SZP, uãinûn˘m

Radou koncem ãervna 2003 v Lucemburku, cross-compliance bude povinnou souãástí

budoucí SZR. Cross-compliance bude napojeno na systém zemûdûlsk˘ch dotací, 

nezávisl˘ch na produkci s tím, Ïe jednotlivá opatfiení vstupují u pÛvodních ãlensk˘ch

státÛ EU v platnost v letech 2005 aÏ 2007, u nov˘ch ãlensk˘ch státÛ aplikujících SAPS

pak nejpozdûji v roce 2009 a to jednorázovû.

Cross-compliance je politick˘ nástroj, vyvinut˘ za úãelem zdÛraznûní zájmÛ ochrany

Ïivotního prostfiedí v rámci zemûdûlské v˘roby. V koneãném dÛsledku to znamená na-

v˘‰ení podpory pro úãely ochrany a obnovy ekologické stability zemûdûlské krajiny a fi-

nancování programÛ na zlep‰ení úrovnû péãe o hospodáfiská zvífiata. Cross-complian-

ce po farmáfii vyÏaduje naplÀování základních ekologick˘ch standardÛ, v opaãném

pfiípadû mu hrozí sníÏení, ãi vylouãení ze systému poskytování zemûdûlsk˘ch dotací

z prostfiedkÛ pfiiznan˘ch podle SZR.

Cross-compliance obsahuje dva zásadní prvky:

∑ Prvním aspektem je shoda s 19 evropsk˘mi normami, pokr˘vajícími oblasti Ïivotní-

ho prostfiedí, nezávadnosti potravin, správného zacházení s hospodáfisk˘mi zvífiaty

a rostlinolékafiství. Tyto zákonné poÏadavky na hospodafiení (SMR – statutory ma-

nagement requirements) jsou sadou právních pfiedpisÛ komunitárního práva (práva

2.1 Cross-compliance

Inovace technick˘ch a technologick˘ch systémÛ pro chov dojnic
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Evropské unie), které jsou jiÏ pfieváÏnû del‰í dobu v platnosti (19 pfiedpisÛ EU dle

pfiílohy III nafiízení (ES) ã. 1782/2003). Cross-compliance garantuje, Ïe farmáfi

v rámci ãerpání zemûdûlsk˘ch dotací tyto právní normy beze zbytku dodrÏuje.

∑ Druh˘m aspektem cross-compliance je poÏadavek, aby farmáfi jako podmínku k ob-

drÏení dotací SPS, ale i SAPS, udrÏoval své pozemky ve stavu dobr˘ch zemûdûl-

sk˘ch a environmentálních podmínek (GAEC). âeská republika spoleãnû s dal‰ími

nov˘mi ãleny, ktefií aplikují SAPS, zaãala dobré zemûdûlské a environmentální pod-

mínky aplikovat jiÏ od roku 2004.

Dne 26. ãervna 2003 se ministfii zemûdûlství ãlensk˘ch zemí EU-15 dohodli na zásadní re-

formû Spoleãné zemûdûlské politiky (SZP), která má za úkol dát zcela novou podobu

systému vyplácení podpor zemûdûlcÛm v Evropské unii. Cílem nové politiky SZP je v˘raz-

né zohlednûní spotfiebitele a daÀov˘ch poplatníkÛ, pfiiãemÏ farmáfiÛm bude ponechána vol-

nost produkovat jednotlivé komodity v závislosti na poptávce a tím reagovat na v˘voj trhu.

V budoucnu pak bude vût‰í ãást zemûdûlsk˘ch podpor a dotací vyplácena nezávisle na

objemu a druhu produkované komodity (tzv. decoupling – oddûlení plateb od produkce).

Takov˘ zpÛsob hospodafiení by v‰ak mohl vést k nûkter˘m nepfiízniv˘m jevÛm, jako je

napfiíklad zanedbávání obhospodafiování zemûdûlské pÛdy a údrÏby krajiny. Proto

Evropská unie vymezila zákonné poÏadavky na hospodafiení (statutory management

requirements – SMR – ãlánek 4 a pfiíloha III nafiízení Rady ã. 1782/2003) a pravidla do-

br˘ch zemûdûlsk˘ch a environmentálních podmínek (good agricultural and environ-

mental conditions – GAEC – ãlánek 5 a pfiíloha IV nafiízení Rady ã. 1782/ 2003). Jejich

respektování se stalo jedním ze základních poÏadavkÛ pro plnûní podmínek v˘platy pfií-

Metodická pfiíruãka
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Obr. 1 – Základní schéma software pro hodnocení jakosti hospodafiení zemûdûlského podniku se

zamûfiením na dodrÏování zákonn˘ch poÏadavkÛ EU, správné zemûdûlské praxe a legislativy âR“.

Hodnocení jakosti hospodafiení

zemûdûlského podniku 

se zamûfienímna dodrÏování zákonn˘ch poÏadavkÛ EU, 

správné zemûdûlské praxe a legislativy âR

ZLOM-mléko  16.10.2008 11:46  Stránka 9



Inovace technick˘ch a technologick˘ch systémÛ pro chov dojnic

10

3.1 TU¤I

3.1.1 Dojnice

pofi.

ãíslo
LEGISLATIVA CHARAKTERISTIKA

Zákon § tab;

ã. pfiíl.

1 1. TECHNOLOGIE Dojení

2 208/2004 2 �je dojicí zafiízení udrÏováno tak, aby se pfiede‰lo po‰kozování mléãné

Ïlázy 

3 208/2004 2 �nutnost kaÏdodenní prohlídky mléãné Ïlázy a pohlavních orgánÛ

4 Krmení

5 191/2002 pozn. �je ‰ífika Ïlabu vãetnû poÏlabnice pro krávy pfii vazném i volném ustájení

min. 800 mm, ‰ífika sdruÏeného Ïlabu vãetnû poÏlabnice pro krávy pfii

volném i vazném ustájení min. 1300 mm

6 191/2002 pozn. �je ‰ífika prÛjezdného krmného stolu bez zadních poÏlabnic pro krávy ve

volném i vazném ustájení pfii jednostranném krmení 3200 mm a pfii

volném i vazném ustájení pfií oboustranném krmení 3600 mm

7 191/2002 pozn. �je ‰ífika Ïlabu vãetnû poÏlabnic s prÛjezdnou chodbou pro krávy pfii

volném i vazném ustájení min. 3800 mm

8 191/2002 pozn. �jje v˘‰ka pfiední hrany Ïlabu nad úrovní stání u stfiedního stání a volné-

ho ustájení max. 600 mm pro krávy na volném ustájení a 500 mm pfii

vazném ustájení

9 191/2002 pozn. �je v˘‰ka pfiední hrany Ïlabu nad úrovní stání u krátkého stání a kombi-

novan˘ch boxÛ max. 300 mm pro krávy na volném i vazném ustájení

10 191/2002 pozn. �je v˘‰ka dna Ïlabu nad úrovní stání u stfiedního stání a volného ustájení

min. 70 mm pro krávy na volném i vazném ustájení

11 191/2002 pozn. �je v˘‰ka dna Ïlabu nad úrovní stání u krátkého a stfiedního stání min.

70 mm pro krávy na volném (i kombiboxy) a vazném ustájení

12 Napájení

13 191/2002 pozn. �je maximální poãet zvífiat na 1 napájeãku u krav na volném ustájení 8 ks

a u vazného 2 ks, na 1 bm napajedla u krav na volném ustájení 30 ks 

14 Ustájení

15 191/2002 pozn. �je ‰ífika ná‰lapné plochy ro‰tnice pro krávy 140 mm a ‰ífika mezery mezi

ro‰tnicemi 40 mm, 

16 191/2002 pozn. �má stelivové vazné krátké stání pro krávy rozmûr d = 1900 mm, 

‰ = 1100 mm; stfiední stání pro krávy rozmûr d = 2300 mm, ‰ = 1100 mm;

stelivové vazné porodní stání roz‰ífiené pro krávy rozmûr d = 2500 mm,

‰ = 2200mm

17 191/2002 pozn. �má stelivové a bezstelivové volné ustájení kombinovan˘ box pro krávy

rozmûr d = 1750 mm, ‰ = 1100mm

Tab.1 – Pfiehled základních poÏadavkÛ cross-compliance v oblasti chovu dojnic
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18 191/2002 pozn. �má stelivové a bezstelivové volné ustájení boxové loÏe pro krávy rozmûr

d = 2300 mm, ‰ = 1125mm

19 191/2002 pozn. �má stelivové volné ustájení porodní kotec pro volné telení velikost

plochy lehárny 9 m2, ‰ífiku krmného místa 700 mm a hloubku krmi‰tû

2800 mm

20 191/2002 pozn. �má stelivové volné ustájení skupinov˘ kotec se stlanou lehárnou velikost

plochy lehárny 5 m2, ‰ífiku krmného místa 700 mm a hloubku krmi‰tû

2800 mm

21 208/2004 2 �poãet zvífiat ve volném ustájení nesmí b˘t vût‰í neÏ poãet boxÛ a poãet

míst v krmi‰ti

22 208/2004 2 �je ustájení v intenzivních chovech pfied porodem a po nûm v boxu 

s pevnou podlahou a podest˘lkou

23 V˘‰ka hrazení

24 191/2002 pozn. �je v˘‰ka hrazení kotcÛ pro krávy min. 1400 mm nad podlahou, v˘‰ka

spodní tyãe hrazení kotcÛ a v˘bûhu pro krávy max.350 mm nad podlahou

25 191/2002 pozn. �je vzdálenost ostatních vodorovn˘ch tyãí hrazení pro krávy max.

440 mm od sebe, vzdálenost svisl˘ch tyãí pfii Ïebfiíkovém typu hrazení pro

krávy max. 150 mm 

26 2. MANIPULACE Manipulace se zvífiaty

27 191/2002 pozn. �je min. plocha ãekacího prostoru pro dojnice pfied a po dojení 1,4 m2/ks

28 208/2004 2 �mechanická zafiízení nutící krávy nebo jalovice k pohybu mohou b˘t

zapínána na potfiebnou dobu pod podmínkou, Ïe jsou náleÏitû kontrolová-

na a individuálnû upravena; v období posledních 2 mûs. bfiezosti nesmí 

b˘t tato zafiízení pouÏívána

29 3. REPRODUKCE Podmínky

30 166/1999 4 �jsou pro inseminaci, pfienos embryí a v pfiirozené plemenitbû pouÏívána

jen zvífiata, která podle v˘sledkÛ vy‰etfiení splÀují stanovené podmínky

31 208/2004 2 �je vyÏádána bez odkladu pomoc veterinárního lékafie, není-li moÏné

vybavit tele manuálnû bez váÏného nebezpeãí pro krávu nebo tele, pfii

porodu provádûném o‰etfiovatelem nelze pouÏívat mechanické pomÛcky

s v˘jimkou ruãnû ovládan˘ch provazÛ

32 4. OCHRANA ZVÍ¤AT O‰etfiování

33 208/2004 2 �je dodrÏováno, Ïe nesmí dojít k pfierÛstání rohoviny nebo jinému po‰ko-

zení paznehtu a bolestiv˘m stavÛm vyvolávajícím zmûnu fyziologického

postoje nebo pohyblivosti zvífiat

m˘ch plateb v rámci nového systému pfiijatého reformou SZP, naz˘vaného „single pay-

ment scheme – SPS“ (volnû pfiekládáno jako „jednotná platba na podnik“). Souhrnnû

jsou zákonné poÏadavky na hospodafiení a dobré zemûdûlské a environmentální pod-

mínky naz˘vány cross-compliance (kfiíÏová shoda).

Do doby nabytí úãinnosti úplného systému cross-compliance v âR a ve vût‰inû novû

pfiistupujících zemích, které se rozhodly aplikovat zjednodu‰en˘ systém pfiím˘ch pod-

por (Single Area Payment Scheme – SAPS), byly pro tyto státy stanoveny pfiechodné
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podmínky pro získání pfiím˘ch plateb na plochu zemûdûlské pÛdy pouze ve formû vy-

bran˘ch pravidel dobr˘ch zemûdûlsk˘ch a enviromentálních podmínek (GAEC). Pro rok

2005, pfiípadnû 2006, jsou GAEC pro âR vymezeny nafiízením vlády ã. 144/2005 Sb.,

o stanovení nûkter˘ch podmínek poskytování jednotn˘ch plateb na plochu zemûdûlské

pÛdy pro kalendáfiní roky 2005 a 2006.

Vzhledem k tomu, Ïe se âR rozhodla v souladu s legislativou EU prodlouÏit pouÏívání

SAPS aÏ do roku 2008, bude zavedena jednotná platba na podnik vãetnû v‰ech návaz-

n˘ch opatfiení od 1. 1. 2009. 

Od tohoto data bude tedy dodrÏování úplného systému stanoven˘ch standardÛ cross-

compliance podmínkou pro vyplácení pfiím˘ch plateb i v âeské republice. Do této do-

by by se ãe‰tí zemûdûlci mûli s jednotliv˘mi podmínkami cross-compliance dÛkladnû

seznámit a intenzívnû se vûnovat pfiípravám na jejich plnûní, aby v budoucnosti pfie-

de‰li zbyteãn˘m sankcím za jejich nedodrÏení.

Systém cross-compliance bude platit nejenom pro vyplácení pfiím˘ch plateb, ale také

pro vyplácení podpor v rámci evropského zemûdûlského fondu pro rozvoj venkova

(EAFRD). Podle ãlánku ã. 5 I nafiízení Rady o podpofie ze zemûdûlského fondu rozvoje

venkova bude systém cross-compliance platit pro nové ãlenské zemû rovnûÏ od 1. 1.

2009, tedy shodnû se systémem pfiím˘ch plateb.

Podle ãlánku 36 nafiízení Rady k EAFRD se podpora z tohoto fondu vztahuje na opat-

fiení zamûfiená na udrÏitelném vyuÏívání zemûdûlské pÛdy prostfiednictvím:

∑ plateb za pfiírodní znev˘hodnûní poskytovan˘ch zemûdûlcÛm v horsk˘ch oblastech

∑ plateb zemûdûlcÛm ve znev˘hodnûn˘ch oblastech jin˘ch neÏ horsk˘ch

∑ plateb v rámci Nátury 2000 a plateb souvisejících se smûrnicí 2000/60/ES

∑ agroenviromentálních plateb

∑ plateb na podporu dobr˘ch Ïivotních podmínek zvífiat a dále na opatfiení zamûfiená

na udrÏitelné vyuÏívání lesní pÛdy prostfiednictvím:

∑ prvního zalesnûní zemûdûlské pÛdy

∑ plateb v rámci Natury 2000

∑ lesnicko-enviromentálních plateb.

Uplatnûní cross-compliance v zemûdûlském podniku je ãasto provázeno urãit˘mi oba-

vami vypl˘vajícího ze skuteãnosti, Ïe mnozí farmáfii si nejsou jisti zda dobfie pochopili

v‰echny poÏadavky cross-compliance.

Jedním z úãinn˘ch nástrojÛ k pfiípravû na dodrÏování standardÛ cross-compliance je

vyuÏívání poradensk˘ch sluÏeb. Akreditovaní privátní poradci pÛsobící v rámci pod-

pÛrn˘ch programÛ MZe jsou detailnû seznámeni s poÏadavky evropsk˘ch norem,

pokr˘vajících oblasti Ïivotního prostfiedí, nezávadnosti potravin, správného zachá-

zení s hospodáfisk˘mi zvífiaty a rostlinolékafiství. 

Ministerstvo zemûdûlství proto iniciovalo vytvofiení nástrojÛ umoÏÀujících farmáfiÛm

provedení kontroly, zda ve svém podniku dodrÏují poÏadavky cross-compliance. Na

tomto nástroji pracovala celá fiada odborníkÛ a v˘sledkem jejich práce je softwarov˘

produkt „Hodnocení jakosti hospodafiení zemûdûlského podniku se zamûfiením na do-

drÏování zákonn˘ch poÏadavkÛ EU, správné zemûdûlské praxe a legislativy âR“. Je

bezplatnû pfiístupn˘ na internetu na http://www.agroporadenstvi.cz/ 

Program je úãelnû ãlenûn do dílãích blokÛ podle jednotliv˘ch v˘robních úsekÛ. Základ-

ní schéma je znázornûno na obr. 1.

Inovace technick˘ch a technologick˘ch systémÛ pro chov dojnic
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Základní kontrolované poÏadavky cross-compliance v oblasti chovu dojnic dle tohoto

materiálu jsou uvedeny v pfiehledu v tab. 1.

K tomu je potfiebné uvést, Ïe vyhl. MZe ã. 191/2002 o technick˘ch poÏadavcích na stav-

by pro zemûdûlství je v souãasné dobû v revizi a lze oãekávat, Ïe nové znûní bude

z hlediska rozsahu stanoven˘ch poÏadavkÛ v˘znamnû zjednodu‰eno.

V polovinû 90 let minulého století chov skotu byl ovlivnûn vlnou modernizací resp. re-

konstrukcí stájí. Jednalo se pfieváÏnû o dvoufiadé vazné stáje typu K 96 stáje a ãtyfifiadé

stáje typu K 174, které byly úspû‰nû i ménû úspû‰nû modernizovány na volné boxové

stáje s dojením v dojírnû. V té dobû nikdo nepochyboval, Ïe je to fie‰ení správné a Ïe

neexistuje zejména ekonomicky zdÛvodnitelná alternativa. 

Modernizace tûchto stájí znamenala v˘znamn˘ technologick˘ pokrok. Pfiinesla v˘razné

sníÏení potfieby lidské práce, zlep‰ení podmínek práce o‰etfiovatelÛ, zlep‰ení produkã-

ního prostfiedí chovan˘ch zvífiat, zlep‰ení v˘Ïivy dojnic (celoroãní Ïivinovû vyrovnaná

krmná dávka, míchací krmné vozy a TMR …), zlep‰ení fiízení chovu (poãítaãovû orien-

tované technické systémy, software pro fiízení chovu s pomocí poãítaãe atd.).

To v‰e, spolu s orientací na chov dojnic s v˘raznou mléãnou uÏitkovostí, posunulo tech-

nickou a technologickou úroveÀ chovu dojnic v âeské republice na kvalitativnû vy‰‰í

stupeÀ a dobfie modernizované farmy dojnic jsou dnes plnû srovnatelné s evropskou

úrovní. V˘voj se ov‰em nezastavil a souãasné pohledy na modernizaci existujících stá-

jí pro chov dojnic musí chovatelé tomuto v˘voji pfiizpÛsobit. 

Dosavadní zku‰enosti totiÏ ukazují, Ïe potenciál úãeln˘ch a efektivních modernizací je

jiÏ do znaãné míry vyãerpán. Investiãní náklady (IN) na modernizaci se blíÏí cenám no-

v˘ch moderních stájí a pfiitom stavební úpravy ãasto znamenají pfiijetí mnoha kompro-

misÛ jak z hlediska technick˘ch a technologick˘ch systémÛ, tak i z hlediska welfare

a ochrany Ïivotního prostfiedí. V souãasné dobû jsme tak svûdky toho, Ïe inovace

v chovu dojnic jsou ve velké mífie orientovány na v˘stavbu nov˘ch stájí a modernizace

pfiedstavují jen jejich doplnûk.

V dÛsledku pfiedev‰ím ekonomick˘ch tlakÛ do‰lo v chovu dojnic po roce 1989 v âR

k hromadnému pfiechodu na chov dojnic s v˘raznou mléãnou uÏitkovostí vyznaãující se

nûkter˘mi nov˘mi vlastnostmi dÛleÏit˘mi pro stanovení správné koncepce technologie

chovu.

Mezi nejdÛleÏitûj‰í zmûny patfií:

∑ V˘razn˘ nárÛst uÏitkovosti (i pfies hranici 10 000 kg/krávu/rok).

∑ Zmûna poÏadavkÛ na v˘Ïivu – dojnice je schopna pfiijmout aÏ 25 kg su‰iny dennû.

V tomto mnoÏství krmiva je nutno dodat v‰echny potfiebné Ïiviny, minerály a vita-

míny. To znamená zkrmování jen velmi kvalitních objemov˘ch krmiv s vysokou kon-

centrací lehce straviteln˘ch Ïivin doplnûn˘ch vhodn˘mi jadrn˘mi krmn˘mi smûsmi.

∑ S nárÛstem uÏitkovosti se posunula termoneutrální zóna k hranici blízko 0 oC. Tím

se otevfiel prostor pro uplatnûní lehk˘ch nezateplen˘ch dobfie vûtrateln˘ch a pro-

svûtlen˘ch stájí bez problémÛ v zimním období, protoÏe dojnice produkují mnoÏství

tepla a problém nastává spí‰e v letním období, kdy se stává aktuální jejich ochla-

zování.

2.2 Dosavadní v˘voj chovu dojnic v âR

Metodická pfiíruãka
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Obr. 2 – Zastoupení technologick˘ch systémÛ ustájení v chovu dojnic (2007), %

Obr. 3 – Zastoupení technologick˘ch systémÛ dojení v chovu dojnic (2007), %

Obr. 4 – Zastoupení technologick˘ch systémÛ odklízení mrvy a kejdy v chovu dojnic (2007), %
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∑ Rostou nároky zvífiat na péãi o zdraví a reprodukci, protoÏe vysokouÏitková zvífiata

jsou citlivûj‰í na nedodrÏení optimálních parametrÛ chovatelského prostfiedí, tech-

nologické káznû a péãe o reprodukci.

∑ Rostou nároky zvífiat na produkãní prostfiedí a welfare.

∑ Zmûnil se tûlesn˘ rámec dojnic. Nejsou v˘jimkou dojnice s hmotností 750 kg i více.

Tím rostou i nároky na velikost loÏe – ‰ífika loÏe 1125 mm jiÏ nestaãí. To má v‰ak

závaÏné dÛsledky na moÏnost modernizace star‰ích stájí, které byly témûfi v˘hrad-

nû budovány s délkov˘m modulem 4500 mm a neumoÏÀují efektivní pouÏití poÏa-

dované ‰ífiky stání min. 1200 mm. 

∑ Rostou nároky na pracovní prostfiedí a pracovní podmínky o‰etfiovatelÛ. Mladá

generace odmítá pracovat v podmínkách bûÏn˘ch ve star˘ch stájích.

∑ Rostou nároky na kvalifikaci a kvalitu o‰etfiovatelÛ i managementu.

∑ Rostou nároky na kvalitu finálního produktu a garanci její stálosti.

∑ ZpfiísÀuje se legislativa a dal‰í poÏadavky na chov (ochrana zdraví zvífiat, ochrana

Ïivotního prostfiedí, parametry stájového prostfiedí …), pfiiãemÏ dodrÏování tûchto

poÏadavkÛ je vázáno na poskytování dotací (viz napfi. kfiíÏové kontroly – cross-com-

plience).

Zemûdûlské podniky na tyto podmínky v minulém období reagovaly zmûnou nejen

systémÛ ustájení ale také zmûnou a inovací technick˘ch systémÛ.

Podle v˘sledkÛ terénního ‰etfiení provádûného v rámci sledování podmínek a dÛsledkÛ

implementace Nitrátové smûrnice, bylo ke konci roku 2007 ustájeno ve stájích s voln˘m

ustájením kolem 75 % dojnic.

Postupnû dochází také ke zmûnû ustájení z hlediska podest˘lky. Zaãínají se více pou-

Ïívat bezstelivové systémy ustájení, které v roce 2006 jsou pouÏívány jiÏ u 18 % dojnic.

Pro krmení skotu jsou dominantní míchací krmné vozy, které zaji‰Èují krmení 93 % krav,

4 % je krmeno pomocí stacionární linky a je‰tû kolem 3 % krav je je‰tû krmeno krmnou

dráÏkou nebo ruãnû.

Dojení 78 % dojnic zaji‰Èují dojírny (obr. 3). Roste obliba rotaãních dojíren zejména pro

veliká stáda dojnic a roste i jejich zastoupení. Ke konci roku 2007 bylo jiÏ více neÏ 7 %

dojnic dojeno v rotaãních dojírnách.

Pro odklízení hnoje je nejãastûji uÏíván traktorov˘ shrnovaã (51 %). Shrnovací lopaty

jsou uÏívány u 10 % krav (obr. 4). Podest˘lací vozy a rozdruÏovaãe balíkÛ jsou pro po-

dest˘lání uÏívány u 66 % krav.

V˘voj technologick˘ch systémÛ pro chov hospodáfisk˘ch zvífiat odpovídá, jak bylo uve-

deno v pfiedchozí kapitole, v˘voji objektivnû existujících podmínek, ve kter˘ch nejen ze-

mûdûlství vyrábí své produkty.

Pro chov dojnic (a obecnû i pro chov skotu) je k dispozici celá fiada moÏn˘ch fie‰ení

technologick˘ch a technick˘ch systémÛ, které se li‰í sv˘mi technick˘mi parametry,

vhodností pro dojnice s rÛzn˘mi vlastnostmi z hlediska uÏitkovosti, tûlesného rámce

a podle konkrétních podmínek, ve kter˘ch se stáj nebo farma nachází. 

3. STÁJE PRO CHOV DOJNIC A JEJICH VYBAVENÍ 

Metodická pfiíruãka
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Moderní stáje musejí dojnicím zajistit Ïivotní prostfiedí a welfare na úrovni souãasn˘ch

poznatkÛ v této oblasti. Nové stáje musejí vyhovovat poÏadavkÛm zvífiat, vycházejících

z anatomick˘ch a fyziologick˘ch parametrÛ a projevÛ jejich chování. V tomto smûru jsou

k dispozici v˘sledky dlouhodob˘ch etologick˘ch sledování. 

Zv˘‰ená uÏitkovost, dokonalá v˘Ïiva a pokrok ve ‰lechtûní vytvofiily podmínky pro uplat-

nûní lehk˘ch nezateplen˘ch stájí. Souãasné dojnice jsou odolnûj‰í proti chladu neÏ doj-

nice chované v minulém období. Termoneutrální zóna se posouvá do oblasti niÏ‰ích

teplot. Problémem se stává naopak období vysok˘ch letních teplot, kdy je potfiebné

dojnice chránit pfied tepeln˘m stresem. Jak je dokumentováno v grafu na obr. 5 klesá

v období vysok˘ch teplot pfiíjem krmiva s pfiím˘m dopadem na uÏitkovost.

Jak jiÏ bylo uvedeno, s rostoucí uÏitkovostí dojnic se sniÏuje oblast termoneutrálních

teplot a vysokouÏitkové dojnice preferují chladnûj‰í prostfiedí. Na obr. 6 je uveden vliv

tepl˘ch a chladn˘ch dní na dobu leÏení. Dojnice v tomto sledování preferovaly stájovou

teplotu pod 5 °C, coÏ se projevilo v˘znamnû del‰í dobou odpoãinku neÏ pfii teplotách

nad 20 °C.

Dobfie fie‰ená stáj musí zajistit zejména:

∑ ochranu pfied nepfiízniv˘m poãasím 

∑ dostatek svûtla

∑ dostateãn˘ pfiívod ãerstvého vzduchu a kvalitní vûtrání

∑ ochranu pfied sluneãním záfiením

∑ neru‰en˘ a pfiístup zvífiat ke krmivu a napájecí vodû

∑ bezstresov˘ pohyb zvífiat ve stáji

∑ kvalitní a neru‰en˘ na odpoãinek zvífiat

∑ podmínky pro welfare

3.1 Technické a technologické systémy ustájení

Inovace technick˘ch a technologick˘ch systémÛ pro chov dojnic
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Obr. 5 – Vliv zv˘‰ené teploty ve stáji na pfiíjem su‰iny (Veauthier, 2006)
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Obr. 6 – Vliv tepl˘ch a chladn˘ch dní na podíl leÏících krav bûhem dne (Höner a Orb, 2006)

Obr. 7 – PrÛbûh teploty v nezateplené stáji bûhem letního bezmraãného dne (Pache, 2008)

Obr. 8 – PrÛbûh teploty v zateplené stáji bûhem letního bezmraãného dne (Pache, 2008)
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Obr. 9 – Vláknocementová krytina pohlcuje znaãnou ãást sluneãního záfiení 

a zahfiívá se na teplotu i pfies 50 °C (Pache, 2008)

Obr. 10 – Stfiecha z trapézového plechu se zahfiívá ménû neÏ stfiecha z vláknocemetové krytiny,

protoÏe vût‰í ãást sluneãního záfiení odráÏí zpût do prostoru (Pache, 2008)

Teplotu vnitfiního prostfiedí stáje ovlivÀuje vedle konstrukãního fie‰ení stáje také materiál

stfie‰ního plá‰tû. Vlivem provedení stájového objektu a materiálu stfie‰ního plá‰tû se

zab˘val Pache (2008).

Ve sv˘ch experimentech porovnával teplotu vnitfiního prostfiedí zateplené stáje (3+1 fia-

dá volná boxová stáj – modernizace stáje L 203, ‰ífika 21 m, délka 74 m, 126 UM) a ne-

zateplené volné boxové stáje (2+2 fiady,‰ífika 25 m, délka 62 m, 178 UM).

Na obr. 7 a 8 je znázornûn prÛbûh teplot a intenzity sluneãního záfiení v zateplené 

a nezateplené stáji. Je zfiejmé, Ïe teplota vzduchu v zateplené stáji je v tomto pfiípadû

pfiíznivûj‰í neÏ v nezateplené stáji.

Na obr. 9 je záznam teploty stfie‰ního plá‰tû tvofieného cementovláknit˘mi vlnovkami

a stfie‰ního plá‰tû z trapézového plechu pofiízen˘ videotermokamerou. Zatímco ce-
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Obr. 11 – Svûtlá barva

a tepelná izolace stfie‰ního

plá‰tû v˘znamnû sniÏují

prostup tepla 

do prostoru stáje, ov‰em za

cenu vy‰‰í investice

Obr. 12 – Obvodové stûny stáje

jsou opatfieny protiprÛvanov˘mi

sítûmi s moÏností regulace 

velikosti otevfiené plochy.

V tomto pfiípadû by mohl b˘t

parapet niÏ‰í.

Obr. 13 – Prosvûtlení stfie‰ního

plá‰tû stáje komÛrkov˘mi

panely také mÛÏe zlep‰it

tepelnou a svûtelnou pohodu

ve stáji
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Obr. 14 – Boãní stûny voln˘ch

boxov˘ch stájí je moÏné fie‰it

vyuÏitím pneumaticky

ovládan˘ch stûn 

(systém JanAire)

Obr. 15 – Dobfie fie‰ené boxové

loÏe podest˘lané separátem.

Nízká boãní stûna pfiispívá

k lep‰ímu provûtrávání stáje.

Je otázkou, zda boãní zábrany

nemûly b˘t montovány

obrácenû.

Obr. 16 – ProtiprÛvanové sítû

musí b˘t fie‰eny tak, aby se

jejich otvory neucpávaly

prachem, propou‰tûly do stáje

dostatek svûtla a pfiitom plnily

i svou hlavní funkci. V tomto

pfiípadû by sítû s men‰ími

otvory byly lep‰ím fie‰ením.
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mentovláknitá krytina mûla teplotu na vnitfiní stranû i pfies 50 °C, plechová stfiecha byla

o 13 oC chladnûj‰í. To vypl˘vá ze skuteãnosti, Ïe plechová stfiecha, zejména svûtlé bar-

vy, znaãnou ãást tepelného záfiení odráÏí zpût do prostoru, zatímco vláknocementová

krytina toto teplo akumuluje a následnû vyzafiuje do stájového prostoru. 

Tyto okolnosti vedou nûkteré uÏivatele k úvahám o tepelné izolaci stfie‰ního plá‰tû, coÏ

ov‰em zvy‰uje investiãní náklady. Zatím nebyla prokázána úãinnost tohoto opatfiení

u v souãasné dobû nejãastûji budovan˘ch stájí s velkou vzdáleností stfie‰ního plá‰tû od

podlahy stáje. Nûktefií odborníci se domnívají, Ïe vût‰ina tepla pfiivedeného do stáje

stfie‰ním plá‰tûm je bezprostfiednû odvedena vûtracím systémem mimo stáj. Je to v‰ak

potfiebné prokázat dobfie metodicky proveden˘mi experimenty a mûfieními. 

Problematika stfie‰ního plá‰tû a jeho vlivu na vnitfiní prostfiedí stáje není u nás ani v do-

stupné odborné literatufie dostateãnû objasnûna a proto jsou ve VÚZT v. v. i. pfiipravo-

vány ve spolupráci s dodavateli stfie‰ních krytin experimenty zamûfiené na hlub‰í po-

znání tohoto problému. 

Moderní stáje pro chov dojnic jsou budovány v˘hradnû s pfiirozen˘m vûtráním. Vzduch

vstupuje do stáje otevfien˘mi boãními stûnami, ve stáji se ohfiívá ãímÏ se sniÏuje jeho

mûrná hmotnost a v dÛsledku toho stoupá ke stropu a stfie‰ní ‰tûrbinou je odvádûn

mimo stáj. Pro pfiípad nepfiíznivého poãasí a pro zimní období je potfiebné mít moÏnost

velikost otevfiení boãní stûny regulovat. K tomuto úãelu se nejãastûji pouÏívají:

∑ svinovací plachty

∑ protiprÛvanové rolety

∑ pneumaticky vládané boãní stûny (systém JanAire)

Optimální rychlost proudûní vzduchu v zónû zvífiat se obvykle doporuãuje do 2 m.s–1, 

v letních mûsících není obava ani z proudûní vzduchu mírnû nad touto hranicí. Je potfieb-

né si uvûdomit, Ïe systém vûtrání v tûchto stájích je zaloÏen na tzv. komínovém efektu.

Vrata ba mûla b˘t zavfiena, protoÏe otevfiená vrata komínov˘ efekt nepfiíznivû ru‰í (ob-

doba pfiisávání fale‰ného vzduchu u kamen). Vraty ve ‰títov˘ch stûnách se tedy nevût-

rá. Otevírají se pouze pfii úãincích tepelného stresu a nuceném provûtrávání stájového

Metodická pfiíruãka
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Obr. 17 – Automaticky

ovládaná vrata sniÏují ztrátové

ãasy pfii obsluze stáje. 

Je potfiebné si uvûdomit, Ïe

moderních stájích s otevfien˘mi

boãními stûnami a hfiebenovou

‰tûrbinou sniÏují otevfiená vrata

intenzitu vûtrání (sniÏují

komínov˘ efekt vûtracího

systému pfiisáváním fale‰ného

vzduchu
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prostoru. Správn˘ a úãinn˘ systém vûtrání by mûl v projektové dokumentaci navrhnout

projektant. Z hlediska optimálního vûtrání stájového prostoru by boãní vûtrací plocha

mûla b˘t nejménû 0,04 m2 na 100 kg Ïivé hmotnosti dojnice.

Ke zlep‰ení tepelné pohody ve stáji se také u nás zaãínají pouÏívat ventilátory. Vedle

axiálních ventilátorÛ se objevují úvahy i o vyuÏití stropních ventilátorÛ znám˘ch z pou-

Ïívaní k vûtrání napfi. v restauracích, kavárnách apod. 

Tyto ventilátory se li‰í jak technick˘m provedením tak i v˘konem a spotfiebou energie.

V Nûmecku bylo provedeno srovnání tûchto ventilátorÛ ve ãtyfifiadé volné boxové stáji

‰iroké 30 m a dlouhé 90 m.

V první fázi pokusu byla tato stáj vybavena axiálními ventilátory o prÛmûru 900 mm,

které byly instalovány v 6 m odstupech nad krmi‰tûm a boxov˘mi loÏi.

Ve druhé ãásti pokusu byly ve stejné stáji instalovány stropní ventilátory o prÛmûru

6 m s odstupem mezi jednotliv˘mi ventilátory 24 m. 

Bûhem pokusu se pohybovaly venkovní teploty mezi 22,2–27,8 °C a nejvy‰‰í teplota ve

stáji dosáhla 31,4 °C.

Bûhem 5 denních trvání jednotliv˘ch pokusÛ byla v 5 minutov˘ch intervalech mûfiena

vaginální teplota dojnic. V˘sledky tohoto pokusu jsou znázornûny v grafu na obr. 18.

Rychlost proudûní vzduchu v krmi‰ti a prostoru boxov˘ch loÏí byla u stropních ventilá-

torÛ 1,1–2,2 m/s a u axiálních ventilátorÛ 2,2–3,6 m/s. Chladící úãinek axiálních ventilá-

torÛ byl tedy podstatnû vy‰‰í.

Pfii pouÏití stropních ventilátorÛ do‰lo k úsporám ve spotfiebû el.energie bûhem letního

období ve v˘‰i 650–800 Euro, ov‰em za cenu niÏ‰í ochlazovací úãinnosti. Je tedy

potfiebné pouÏití stropních ventilátorÛ peãlivû zváÏit, zejména z hlediska niÏ‰í spotfieby

energie na jedné stranû a souãasnû niÏ‰í chladící úãinnosti na stranû druhé.

Vnitfiní objem stáje pfiedstavuje prostor, do kterého ustájené zvífie pfiedává pfiebyteãné

tûlesné teplo a kter˘ zachycuje pfiebytek vodních par, CO2 a ostatních ‰kodlivin. U nás

se vÏilo pravidlo Ïe minimální vnitfiní objem stájového prostoru by mûl ãinit 6 m3 na

100 kg Ïivé hmotnosti.

Inovace technick˘ch a technologick˘ch systémÛ pro chov dojnic
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Obr. 18 – Vliv technického fie‰ení ventilátorÛ na tûlesnou teplotu dojnic 

(Univerzita Georgia, 2006)
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Osvûtlení nebyla ãasto ze strany projektantÛ, dodavatelÛ i provozovatelÛ stájí vûnová-

na dostateãná pozornost. Pfiitom existuje celá fiada vûdeck˘ch prací, ve kter˘ch je do-

kazována dÛleÏitost dostateãného osvûtlení Ïivotního prostfiedí dojnic na zdravotní

stav, pfiíjem krmiva a uÏitkovost.

Z dosavadních poznatkÛ o pÛsobení svûtla na organismus savcÛ vãetnû skotu vypl˘vá,

Ïe svûtlo má vliv na obsah hormonu melatoninu ( nûkdy naz˘vanému hormon tmy) v krvi.

Tento hormon ovlivÀuje uvolÀování rÛstov˘ch stimulantÛ charakteru insulinu (IGF-1)

z jater. ProdlouÏení svûtelného dne sniÏuje tvorbu melatoninu a vyvolává vy‰‰í tvorbu

IGF-1 v játrech. Zv˘‰ená tvorba IGF-1 potom pÛsobí jako hormonální signál na vy‰‰í

tvorbu mléka. Schematicky je tento proces znázornûn na obr. 22.

3.2 Osvûtlení

Metodická pfiíruãka
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Obr. 19 – Lehká nezateplená

stáj s axiálními ventilátory

v prostoru krmi‰tû

Obr. 20 – Vliv doby osvûtlení stájového prostoru na uÏitkovost
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Obr. 21 – V období stání nasucho je potfiebné, na rozdíl od krav v laktaci, svûteln˘ den zkrátit.

ProdlouÏení svûtelného dne u krav stojících nasucho sniÏuje jejich uÏitkovost v následující laktaci

(Kalayci, 2002).

Obr. 22 – PÛsobení svûtla na produkci mléka
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V grafu na obr. 20 jsou uvedeny v˘sledky rÛzn˘ch autorÛ z hlediska vlivu délky

svûtelného dne na uÏitkovost. První takové v˘sledky byly získány jiÏ pfied více neÏ

20 lety pfii sledování na 13 mléãn˘ch farmách v Michiganu (USA). Zde bylo zji‰tûno,

Ïe prodlouÏení dne na 16–18 hodin bûhem podzimních a zimních mûsícÛ u krav v lak-

taci, pfiineslo zv˘‰ení uÏitkovosti o 10–12 % a pfiíjem krmiva vzrostl v prÛmûru o 6%

(Kalayci, 2002). K podobn˘m v˘sledkÛm dospûli Toufar a kol. (2007), ktefií sledovali

vliv délky svûtelného dne na uÏitkovost v experimentální stáji VÚÎV Uhfiínûves v. v. i.

u jejich pokusÛ vyplynulo, Ïe prodlouÏená délka svûtelného dne na 16 h zv˘‰ila uÏit-

kovost aÏ o 12,7 %.

Souãasnû v‰ak bylo zji‰tûno, Ïe prodlouÏení svûtelného dne u krav stojících nasucho

má opaãn˘ úãinek, tj. sniÏuje uÏitkovost v následující laktaci.

V˘zkumy provedené v USA a Izraeli ukázaly, Ïe krávy stojící nasucho chované ve stáji

s reÏimem krátkého dne (8 hodin svûtlo, 16 hodin tma) nadojily v prvních 120 dnech ná-

sledující laktace v prÛmûru o 3,2 l mléka více neÏ krávy chované ve stáji s prodlouÏe-

n˘m dnem (16 hodin svûtlo, 8 hodin tma) – viz graf na obr. 21.

Doporuãená intenzita osvûtlení se pohybuje mezi 100–300 lx (svûtlo dostateãné ke ãte-

ní novin). K dosaÏení této intenzity osvûtlení je potfiebné vyuÏívat moderní svûtelné

zdroje s vysok˘m svûteln˘m v˘konem a nízkou mûrnou spotfiebou energie. V tab. 2 je

uvedeno srovnání vybran˘ch osvûtlovacích systémÛ. 

Je tedy zfiejmé, Ïe osvûtlení stájí pro chov dojnic je potfiebné vûnovat daleko vût‰í po-

zornost neÏ doposud a v souãasné dobû nejãastûji pouÏívané záfiivkové osvûtlení na-

hradit v˘konnûj‰ími a úspornûj‰ími zdroji.

Metodická pfiíruãka
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Obr. 23 – Svûtelná úãinnost rÛzn˘ch osvûtlovacích systémÛ
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Jak dokazují provozní ‰etfiení, v souãasné dobû je jiÏ více neÏ 75 % dojnic ustájeno ve

voln˘ch stájích a je moÏné prognózovat, Ïe v budoucnosti bude vaznû ustájeno jenom

nûkolik procent dojnic a to pouze jako náhradní nebo nouzové fie‰ení, nebo pfii nutnos-

ti speciální individuální péãe, pfii pokusech apod. Stejnû lze povaÏovat za zanikající

i systémy s kombiboxy. V˘ãet moÏn˘ch variant technologie ustájení je na obr. 24.

Volné boxové ustájení je z hlediska potfieb a pohody zvífiat nejv˘hodnûj‰í, protoÏe

zvífiata neru‰enû odpoãívají ve vyv˘‰en˘ch boxech vymezen˘ch boãními zábranami,

které jsou v horní ãásti doplnûny pfiíãnou, horizontálnû posunovatelnou vymezovací zá-

branou (‰íjovou), která omezuje zvífie ve vstupu do ãela boxu, a tím zamezí zneãistûní

zadní ãásti loÏe. Rozmûry boxu jsou odvozeny od velikosti chovan˘ch krav a jejich cho-

vání pfii zaléhávání a vstávání. Na obr. 25 je schéma tûla dojnice s vyznaãením rozmû-

rÛ dÛleÏit˘ch pro stanovení rozmûrÛ boxu

Pro stanovení rozmûrÛ boxu v závislosti na rozmûrech dojnice bylo pfiijato nûkolik

rovnic. V tab. 3 jsou uvedeny dvû nejãastûji pouÏívané rovnice podle Kandela a podle

Bartusseka.

Vysok˘ komfort a bezpeãn˘ pohyb v lehárnû zaji‰Èuje buì hluboko zast˘lané boxové

loÏe nebo vysoké boxové loÏe s mûkkou matrací. Velkorysé fie‰ení ‰ífiky boxov˘ch loÏí

1200–1250 mm pfii délce 2400–2500 mm je jedním z rozhodujících parametrÛ komfor-

tu pro dojnice tûÏ‰í neÏ 650 kg. Tyto rozmûry umoÏÀují bezpeãné ulehnutí, odpoãinek

i vstávání. Správné dimenzování tzv. vymezovacích zábran eliminuje zneãistûní loÏí v˘-

kaly. Ke komfortu loÏe pfiispívá i instalace tzv. prsní opûrky. Kromû délkov˘ch a ‰ífiko-

v˘ch rozmûrÛ musí b˘t splnûny i dal‰í parametry a detaily:

∑ V˘‰ka stranov˘ch zábran

∑ Vzdálenost vymezovací zábrany od konce loÏe

∑ Situování prsní opûrky

3.3 Technologie ustájení

Inovace technick˘ch a technologick˘ch systémÛ pro chov dojnic

26

Ukazatel Záfiivka
Halogenidová Vysokotlaká 

v˘bojka sodíková v˘bojka

Intenzita osvûtlení (Lux) 50 80 80 150–200 80 150–200

Îivotnost svítidla (h) 7500 7500 16000 16000 16000 16000

/UM /UM /UM

Investiãní náklady 17,80 29,60 33,25 59,40 26,10 42,75

Náklady na odpisy 0,89 1,48 1,66 2,97 1,07 2,14

Náklady na údrÏbu – materiál 0,11 0,18 0,13 0,38 0,03 0,28

Náklady na údrÏbu – práce** 0,53 0,89 0,11 0,20 0,09 0,14

Náklady na el. energie 3,33 5,58 1,69 9,00 1,52 6,75

Náklady celkem 4,86 8,13 3,59 12,55 2,71 9,31

Tab. 2 – Provozní náklady rÛzn˘ch systémÛ osvûtlení stáje * (Heidenreich, 2008)

* Stáj pro 320 krav, cena el. energie 0,15 /kWh; ** 5min / (svítidlo/rok); 15 /hod 
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∑ V˘‰ka boxu nebo zadní hrany

∑ Vzdálenost konce zábrany od konce boxu

∑ V˘‰ka spodního madla od úrovnû stání

Vedle tradiãnû fie‰en˘ch zábran a boxÛ se objevují i nová netradiãní fie‰ení. Jedno z no-

v˘ch fie‰ení volného boxu, prezentované na v˘stavû EURO TIER 2006, je na obr. 26.

Metodická pfiíruãka
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Obr. 24 – Technologické systémy ustájení pro chov dojnic

Rozmûr Podle Wandela (2006) Podle Bartussek a jiní (2002)

‰ífika boxu (cm) KV1) ¥ 0,85 KV ¥ 0,86

délka boxu (cm) (·DT2) ¥ 1,11) + 20 (·DT ¥ 0,92) + 21

‰ífika boxu u stûny stáje (cm) (·DT ¥ 1,11) + 20 + 75 (+ 10) (·DT ¥ 0,92) + 21 + (KV ¥ 0,56)

Tab. 3 – Rovnice pro stanovení rozmûrÛ boxového loÏe 

1) KV – kohoutková v˘‰ka;  2) ·DT – ‰ikmá délka tûla

Obr. 25 – Rozmûry krávy

dÛleÏité pro stanovení velikosti

boxu
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Povrch boxového loÏe musí b˘t pro dojnic pfiíjemn ,̆ tak aby v boxech mohly strávit co

nejdel‰í dobu. Kromû toho nesmí zpÛsobovat velké zneãi‰tûní dojnic a zpÛsobovat po-

ranûní, nebo vyvolávat zdravotní problémy. Na obr. 27 jsou v˘sledky sledování vlivu

rÛzn˘ch typÛ na zneãi‰tûní krav. Jak je patrné z grafu, mezi sledovan˘mi farmami jsou

i u stejn˘ch typÛ materiálu loÏe velké rozdíly, coÏ ukazuje na to, Ïe na zneãi‰tûní dojnic

mají vliv i dal‰í faktory. 

Z hlediska poÏadavkÛ na moderní systémy ustájení je moÏné souhrnnû uvést, ve stá-

jích pro chov vysokoprodukãních dojnic s velk˘m rámcem by proto mûly b˘t dodrÏeny

zejména tyto zásady a poÏadavky:

∑ ·ífika boxov˘ch loÏí min. 1200 mm, délka min. 2400 mm, lépe 2500 mm, protileh-

l˘ch min. 2300 mm

∑ Poãet boxov˘ch loÏí musí b˘t minimálnû shodn˘ s poãtem ustájen˘ch zvífiat

∑ Boxové a Ïlabové zábrany (pfiedev‰ím ‰íjová) by mûly b˘t flexibilní

∑ Minimální stájová kubatura 6 m3.100 kg–1 Ïivé hmotnosti

∑ Prostfiedí v podmínkách termální neutrality, která zabraÀuje úãinkÛm stresu z chla-

du a tepla

∑ Maximální vstupy ãerstvého vzduchu do Ïivotní zóny zvífiat

∑ Maximální v˘stupy zkaÏeného vzduchu a vodních par ze stáje s vhodn˘m pfiev˘‰e-

ním stfiechy

∑ Optimální poãet dojnic k plo‰e stáje

∑ Pohybové chodby tak ‰iroké, aby se zvífiata stfietávala bez stresujících projevÛ

∑ Dostateãná délka Ïlabového tûlesa, a to min. v pomûru 1,5:1, pokud je zaji‰tûno

adlibitní krmení

Inovace technick˘ch a technologick˘ch systémÛ pro chov dojnic
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Obr. 26 – Nové fie‰ení

boxového loÏe

a boãních zábran na

v˘stavû vystavené na

Euro Tier 2006

ZLOM-mléko  16.10.2008 11:49  Stránka 28



Metodická pfiíruãka

29

V
liv

 r
Û
z
n
˘
c
h
 p

o
v
rc

h
Û
 b

o
x
o
v
é
h
o
 l
o
Ï
í 
n
a
 z

d
ra

v
o
tn

í 
s
ta

v
 k

ra
v

V
liv

 r
Û
z
n
˘
c
h
 t
y
p
Û
 l
o
Ï
í 
n
a
 z

n
e
ã
i‰

tû
n
í 
k
ra

v

O
b
r.

 2
7

� O
b
r.

 2
8

ZLOM-mléko  16.10.2008 11:50  Stránka 29



Konkrétní fie‰ení stáje má v˘znamn˘ vliv na investiãní náklady. Ty jsou také ovliv-

nûny i velikostí stáje z hlediska celkového poãtu UM tak i z hlediska zvoleného rozponu

stáje. V tab. 4 je uvedeno porovnání rÛzn˘ch stájí z hlediska celkové zastavûné ploch

vztaÏené na 1 UM a z hlediska mûrné ploch zneãi‰tûné v˘kaly, která také pfiedstavuje

mûrnou emisní plochu. S ohledem na skuteãnost, Ïe existuje pomûrnû úzká závislost

mezi emisemi amoniaku ve stáji a velikostí zneãi‰tûné plochy je tento údaj dÛleÏit˘ pro

posouzení jednotliv˘ch stájí z hlediska vlivu na Ïivotní prostfiedí.

Inovace technick˘ch a technologick˘ch systémÛ pro chov dojnic
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Index – mûrná 
Index – plocha 

Typ stáje zastavûná plocha,
zneãistûná v˘kaly 

m2/UM
(emisní plocha), 

m2/UM

Vazná stáj s prÛjezdnou krmnou chodbou (K 174) 100 100

Volná stáj s hlubokou podest˘lkou, stfiedová krmná chodba 145 740

Volná stáj s hlubokou podest˘lkou, jednostranná krmná chodba 181 800

Volná stáj se spádov˘m loÏem, stfiedová krmná chodba 132 710

Volná stáj se spádov˘m loÏem, jednostranná krmná chodba 186 800

Volná boxová stáj, modernizace K 174, 4-fiadá, rozpon 25,4 m, 

142 UM 163 565

Volná boxová stáj, modernizace K 174, 4-fiadá, rozpon 22,2 m, 

162 UM 125 401

Volná boxová stáj, modernizace K 174, 4-fiadá, rozpon 25,4 m, 

182 UM 127 418

Volná boxová stáj, modernizace K 96, 4-fiadá, rozpon 27,6 m, 

196 UM 146 538

Volná boxová stáj, 3-fiadá, rozpon 17,5 m, 99 UM, 

jednostranná krmná chodba 144 462

Volná boxová stáj, 6-fiadá, rozpon 32 m, 246 UM, 

produkãní skupiny, stání na sucho, porodna 136 501

Volná boxová stáj, 6-fiadá, rozpon 32 m, 268 UM, 

jen produkãní skupiny 125 460

Volná boxová stáj, 6-fiadá, rozpon 32 m, 332 UM, 

produkãní skupiny, stání na sucho, porodna 131 476

Volná boxová stáj, 6-fiadá, rozpon 32 m, 344 UM, 

trakt.shrnovaã nebo ro‰ty 126 466

Tab. 4 – Porovnání rÛzn˘ch systémÛ ustájení z hlediska zastavûné plochy 

a emisní plochy

Zv˘‰ení poãtu UM ve stáji mÛÏe sníÏit mûrné náklady na v˘stavbu stáje aÏ o 20%

(obr. 29). Naproti tomu zv˘‰ení rozponu stáje zvy‰uje také mûrné IN jak je zfiejmé z gra-

fÛ na obr. 30. Velmi v‰ak záleÏí na konkrétní situaci. Vhodn˘ zpÛsob vyjednávání mezi

investorem a dodavatelem mÛÏe vést i v˘razn˘m odchylkám ve v˘‰i IN i u jinak stejn˘ch
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Obr. 29 – Mûrné IN klesají s rÛstem UM ve stáji

Obr. 30 – Vût‰í rozpon a bezpodporová konstrukce mírnû zvy‰ují mûrné IN stájového objektu

Obr. 31 – Provedení spodní stavby má v˘znamn˘ vliv na mûrné IN
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stájí. V tomto smûru jsou dodavatelé velmi skoupí na relevantní informace, vût‰inou

s odkazem na individuální pfiístup ke kaÏdému zákazníkovi.

Celkové i mûrné IN jsou také ovlivnûny volbou technologie ustájení. V grafu na obr. 31

je uvedeno porovnání IN na rÛzné provedení spodní stavby z hlediska zvoleného systé-

mu odklízení hnoje a provedení chodeb. 

V grafu na obr. 32 je porovnání voln˘ch boxov˘ch stájí s rÛzn˘m systémem ustájení.

NejniÏ‰í mûrné IN vykazuje technologie volné boxové stáje s odklízením hnoje trakto-

rov˘m shrnovaãem a nejvût‰í náklady jsou pfii pouÏití zaro‰tovan˘ch pohybov˘ch cho-

deb a krmi‰tû. Tento rozdíl mÛÏe b˘t aÏ 35 %. 

Souãasnû je v‰ak potfiebné uvést, Ïe se jedná o rozdíl z hlediska provedení spodní

stavby stáje nikoliv z hlediska ceny kompletní stáje. Ve skuteãnosti je tento rozdíl, pfii

hodnocení celkové ceny stáje a farmy (vrchní stavba, vybavení stáje, dojírna, sklady

atd.), v fiádu nûkolika procent v závislosti na konkrétních podmínkách stavby a nemûl by

cenu zásadním zpÛsobem ovlivnit. To je ostatnû zfiejmé z pfiehledu skuteãn˘ch IN vy-

bran˘ch farem zji‰tûn˘ch u jednotliv˘ch investorÛ, které jsou uvedeny v tab. 5.

Potenciální investor musí své rozhodování opfiít o komplexní pohled a hodnocení a pro-

vedení spodní stavby je jen jedním z hodnocen˘ch parametrÛ.

Pro vytváfiení welfare ve stájích pro chov dojnic jsou dÛleÏité i dal‰í prvky. Vedle napá-

jecích ÏlabÛ (bude o nich pojednáno v ãásti technické systémy pro krmení) a ventiláto-

rÛ sem patfií zafiízení umoÏÀující zvífiatÛm péãi o srst. Jedná se o rÛzné fie‰ená drbadla

nejãastûji kartáãová. Pfiíklad provedení nûkter˘ch z nich jsou znázornûny na obr. 33–35. 

âasopis dlz (Nûmecko) provedl rozsáhl˘ dotazníkov˘ prÛzkum uÏivatelÛ rÛzn˘ch

drbadel zamûfien˘ na spokojenost s pofiízen˘m systém a dÛvody pro jejich pofiízení,

pfiípadnû kde vidí jejich pfiednosti. V˘sledky tohoto prÛzkumu jsou souhrnnû uvedeny

v grafech na obr.36 a 37.

Chov hospodáfisk˘ch zvífiat je jedním z velik˘ch zdrojÛ emisí skleníkov˘ch plynÛ, ze-

jména amoniaku. Amoniak se uvolÀuje do ovzdu‰í z v˘kalÛ hospodáfisk˘ch zvífiat

a vzniká ve stáji, pfii skladování hnoje a kejdy a pfii aplikaci na poli. MnoÏství uvolnûné-

ho amoniaku je závislé na mnoha okolnostech a faktorech. Zejména je závislé na fyzi-

kálnû-chemick˘ch podmínkách jako jsou:

∑ Koncentrace amoniaku ve v˘kalech a jejich pH

∑ Velikost emisní plochy (tj. plochy zneãistûné v˘kaly a celkového povrchu v˘kalÛ)

a intenzitû zneãistûní 

∑ Vlhkosti a teplotû 

∑ Proudûní vzduchu na emisními plochami (rychlost, teplota vzduchu, turbulence

atd.)

Je tedy zfiejmé, Ïe intenzita emisí amoniaku v prÛbûhu dne i v prÛbûhu roku silnû kolí-

sá. Na mezinárodní úrovni bylo dohodnuto, Ïe vliv rÛzn˘ch systémÛ ustájení na emise

amoniaku se bude vyjadfiovat emisním faktorem. Emisní faktor udává mnoÏství emisí

NH3–N v kg na jedno ustájovací místo za rok. 

V tab. 6 je uvedeno porovnání emisních faktorÛ z rÛzn˘ch druhÛ skotu a rÛzn˘ch systé-

mÛ ustájení. Tyto hodnoty jsou prÛmûrné a jsou v Nûmecku povaÏovány za hodnoty

3.4 Hodnocení rÛznû fie‰en˘ch stájí z hlediska emisí amoniaku a zápachu

Inovace technick˘ch a technologick˘ch systémÛ pro chov dojnic
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Tab. 5 – Pfiehled investiãních nákladÛ nûkter˘ch realizovan˘ch stájí pro dojnice 

(bez skladovacích prostor – hnÛj, kejda, krmivo), DoleÏal 2007

Stáj – 
Mûrné 

Z toho mûrné 

kravín 
Poãet fiad 

Dojírna, Odkliz hnoje
Celkové náklady 

náklady

kapacita,
boxov˘ch 

ks a kejdy
náklady, na UM, 

na UM dojírna 
Pozn.

UM
loÏí mil. Kã tis. Kã

+ mléãnice, 
tis.Kã

250 4 Rybina pfieron 21,9 87,6 16,5 konstr. ocel

2¥12 (RV)

250 4 Rotaãní 24 pfieron 25,6 102,5 25,2 konstr. ocel

200 4 Rybina vyhrnování 17,9 89,5 18,6 konstr. ocel 

2¥10 + dfievo

200 2 Rybina hlub. 16,1 80,6 18,6 konstr. dfievo

2¥10 podest˘lka

350 6 Rybina vyhrnování 23,1 66,0 12,6 konstr. ocel 

2¥12 + podpûry

350 6 Rybina pfieron 25,3 72,2 22,1 konstr. ocel 

2¥12 + podpûry

350 6 Rotaãní 36 pfieron 33,8 96,6 22,9 konstr. ocel

500 2¥ 2+2 Rybina pfieron 42,5 85,0 14,4 konstr. ocel 

(2 stáje) 2x18 (RV) + dfievo

500 2¥ 2+2 Rotaãní 36 pfieron 46,7 93,4 16,6 konstr. ocel 

(2 stáje) + dfievo

normativní. V odborné literatufie lze nalézt hodnoty emisí amoniaku, které se i velmi

v˘znamnû li‰í, coÏ je v‰ak dáno místními podmínkami pfii mûfiení.

Z hlediska rÛzn˘ch systémÛ ustájení krav a jejich hodnocení jako producentÛ amoniaku

je moÏné jako kriterium hodnocení zvolit velikost emisní plochy (tj. plochy zneãistûné

v˘kaly) v pfiepoãtu na jedno ustájovací místo. Provedené v˘zkumné práce ukazují, Ïe

sníÏení plochy zneãistûné v˘kaly mûlo za následek sníÏení emisí amoniaku o 15 %.

Srovnání rÛzn˘ch systémÛ ustájení a rÛzn˘ch stájí je z hlediska emisí je uvedeno v tab. 7.

V této tabulce je pro srovnání zahrnuto i vazné ustájení i kdyÏ je zfiejmé, Ïe v podmín-

kách âR není perspektivní a nové stáje se s vazn˘m systémem ustájení jiÏ nebudují.

Z hlediska velikosti emisní plochy a emisí amoniaku je v‰ak tento systém ustájení nej-

lep‰í.

Z hlediska emisní plochy není pfiíli‰ velik˘ rozdíl mezi rÛznû fie‰en˘mi stájemi s voln˘m

boxov˘m ustájením.

SníÏení emisí amoniaku je v‰ak moÏné dosáhnout nûkter˘mi technick˘mi fie‰eními

a opatfieními na úrovni managementu stáje a farmy. Mezi tato patfií napfi. co nejrychlej-

‰í odvod moãe (vysok˘ obsah amoniaku), sníÏení rychlosti proudûní vzduchu nad emis-

ní plochou, sníÏení teploty prostfiedí, sníÏení emisní plochy (celkového povrchu hnoje

a kejdy) pravidelné ãistûní chodeb, sníÏení hodnoty pH hnoje a kejdy a dal‰í.
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Obr .32

A. Volné boxové ustájení se stlan˘mi hlubok˘mi boxy a odklízením hnoje traktorov˘m shrnovaãem

B. Volné boxové ustájení se stlan˘mi hlubok˘mi boxy a odklízením hnoje shrnovací lopatou

C. Volné bezstelivové ustájení s vysok˘mi boxy s matrací a vyhrnováním hnoje traktorov˘m

shrnovaãem

D. Volné bezstelivové ustájení s vysok˘mi boxy s matrací a vyhrnováním hnoje shrnovací lopatou

E. Volné bezstelivové ustájení s vysok˘mi boxy s matrací a zaro‰tovan˘mi pohybov˘mi plochami

s hydromechanick˘m odklízením hnoje

F. Volné bezstelivové ustájení s hlubok˘mi boxy podest˘lan˘mi tuh˘m podílem separované kejdy

a zaro‰tovan˘mi pohybov˘mi plochami s hydromechanick˘m odklízením hnoje (systém je ovûfiován)

G. Volné bezstelivové ustájení s hlubok˘mi boxy podest˘lan˘mi tuh˘m podílem separované kejdy

a odklízením hnoje shrnovací lopatou (systém je ovûfiován)

Obr. 33 – V˘kyvnû zavû‰en˘ rotaãní kartáã dobfie

umoÏÀuje dojnici zvolit místo jeho pÛsobení na

jejím tûle
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Obr. 34 – Na stûnû nebo

kovové konstrukci pevnû

zabudovan˘ kartáã se ‰ikmou

osou otáãení a válcov˘m nebo

i tvarovan˘m kartáãem je

zvífiaty dobfie pfiijímán. Pfii

jeho instalaci je potfiebné

vytvofiit dostateãnû velk˘

prostor tak, aby byl ke kartáãi

dobr˘ pfiístup i pfii zmûnû

polohy dojnice a omezily se

stresové situace (únikov˘

prostor pro podfiízené

jedince).

Obr. 35 – Dobrou sluÏbu

vykoná i jednoduché drbadlo

vytvofiené dvûma kartáãi, 

z nichÏ horní mÛÏe b˘t

v˘kyvn˘ se zpûtnou pruÏinou

vytváfiející protitlak proti

pohybu zvífiete.

Obr. 36 – Míra spokojenost s pouÏitím drbadla ve stáji pro dojnice 

dle prÛzkumu ãasopisu dlz (dlz3/2008).
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Obr. 37 – Hodnocení pfiedností drbadel pfii pouÏití ve stájích pro dojnice

Obr. 38

Obr. 39 – Stavebnû technické fie‰ení hnojn˘ch chodeb mj. v˘znamnû ovlivÀuje celkové emise ve

stáji. Svedení moãi z povrchu chodby do stfiedové struÏky mÛÏe sníÏit emise amoniaku aÏ o 50 %.

ZLOM-mléko  16.10.2008 11:52  Stránka 36



Metodická pfiíruãka

37

âíslo Zemû
Popis technologie uÏitkovost/

Produkce NH3
/Ïiv.hmotnost specifikace

1 NL vazné ustájení ZO: 2,0 kg/ks/rok

2 NL vazná stáj, jímka krytá ocelov˘m ro‰tem ZO (190 dní): 2,0 kg/ks/rok; 

6500 kg mléka/550 kg MRY vãetnû pastvy: 4,3 kg/ks/rok

3 NL hluboká podest˘lka ZO: 8,8 kg/ks/rok

4 NL volná, boxová, ‰ikmá podlaha, shrnovaã ZO: 4,4 kg/ks/rok

+ voda

5 NL volné, betonové ro‰ty ZO: 8,9 kg/ks/rok

6 NL volné, boxové, pevná podlaha s perforací ZO (190 dní): 4,2 kg/ks/rok; 

LO (175 dní): 5,5 kg/ks/rok

7 NL volné, ‰ikmá podlaha,shrnovaã, odpadní s pastvou: 7,5 kg/ks/rok; 

kanálek pro moãÛvku 7000 kg/600 kg, HF bez pastvy: 8,6 kg/ks/rok

8 NL volné, boxové s r˘hovanou podlahou s pastvou: 7,7 kg/ks/rok; 

7500–8000 kg/600 kg, HF bez pastvy: 9,2 kg/ks/rok

9 CZ volné, boxové, ro‰ty ZO: 4,5–7,9 kg/ks/rok; 

LO: 5,3–9,3 kg/ks/rok; 

9,8–17,2 kg/ks/rok

10 CZ volné, boxové s pfiist˘láním slámy 9000 kg 14,4 kg/ks/rok = 39,48 g/ks/den

mléka/700 kg – 25°C klimatizovaná stáj

11 CZ volné, boxové s pfiist˘láním slámy 9000 kg 15,2 kg/ks/rok = 43,0 g/ks/den

mléka/700 kg – 33°C klimatizovaná stáj

12 CZ volné, boxové s pfiist˘láním slámy 9500 kg 16,3 kg/ks/rok = 44,7 g/ks/den/rok; 

mléka/620 kg – 17,1°C produkãní stáj

13 CZ volné, pískové loÏe, ostfiik vodou, nízká – 198,2 m3/s = 6,8 kg/ks/rok

sbûrná jímka, separátor ventilace /stfiední – 364,3 m3/s = 10,8 kg/ks/rok;

vysoká – 537,5 m3/s = 15,0 kg/ks/rok

Tab. 7 – Pfiehled emisí amoniaku – technologie ustájení dojnic, Dolej‰ 2007

Tab. 6 – Emisní faktor pro emise amoniaku ze stájí pro chov skotu (podle KTBL, 2005)

V˘krm skotu 125–600 kg, jalovice 0,5–2 roky

Technologie ustájení
Emisní faktor (kg NH3/UM/rok)

Krávy V˘krm skotu Jalovice

Vazné ustájení

Bezstelivové 4,0 2,0 2,0

Stelivové 4,0 2,0 2,0

Volné ustájení

Bezstelivové boxové loÏe 12,0

celoro‰tová stáj 12,0 2,5 2,5

Stelivové hluboká podest. 12,0

spádové loÏe 13,0 3,0 3,0
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Tab. 8 – Emise zápachu z rÛzn˘ch chovÛ hospodáfisk˘ch zvífiat (podle KTBL, 2005)

Druh a kategorie zvífiat Emisní faktor (jednotky zápachu/s)

Prasata

V˘krm prasat 40–50

Odchov prasniãek 40,0

Chov prasnic 20,0

Odchov selat 75

DrÛbeÏ

Chov nosnic:

– klecov˘ chov, provûtr. dopr. hnoje 20

– klecov˘ chov, neprovûtr. dopr. hnoje 50

– hluboká podest. 42

Chov kachen 60–170

Chov krÛt 30–50

Skot

Chov krav, v˘krm skotu 12

Tab. 9 – Porovnání rÛzn˘ch systémÛ ustájení z hlediska zastavûné plochy a emisní plochy

Mûrná zastavûná
Plocha 

Typ stáje a systém ustájení plocha, 
zneãistûná 

m2/UM
v˘kaly (emisní 

plocha), m2/UM

Vazná stáj s prÛjezdnou krmnou chodbou (K 174) 6,9 1,0

Volná stáj s hlubokou podest˘lkou, stfiedová krmná chodba 10,0 7,4

Volná stáj s hlubokou podest˘lkou, jednostranná krmná chodba 12,5 8,0

Volná stáj se spádov˘m loÏem, stfiedová krmná chodba 9,1 7,1

Volná stáj se spádov˘m loÏem, jednostranná krmná chodba 12,8 8,0

Volná boxová stáj, modernizace K 174, 4-fiadá, rozpon 25,4 m, 142 UM 11,3 5,7

Volná boxová stáj, modernizace K 174, 4-fiadá, rozpon 22,2 m, 162 UM 8,6 4,0

Volná boxová stáj, modernizace K 174, 4-fiadá, rozpon 25,4 m, 182 UM 8,8 4,2

Volná boxová stáj, modernizace K 96, 4-fiadá, rozpon 27,6 m, 196 UM 10,1 5,4

Volná boxová stáj, 3-fiadá, rozpon 17,5 m, trakt.shrnovaã nebo ro‰ty 10,0 4,6

99 UM, jednostranná krmná chodba shrnovací lopata 10,6 4,9

Volná boxová stáj, 6-fiadá, rozpon 32 m, trakt. shrnovaã nebo ro‰ty 9,4 5,0

246 UM, produkãní skupiny, shrnovací lopata 9,8 5,2

stání na sucho, porodna

Volná boxová stáj, 6-fiadá, rozpon 32 m, trakt.shrnovaã nebo ro‰ty 8,6 4,6

268 UM, jen produkãní skupiny shrnovací lopata 9,0 4,8

Volná boxová stáj, 6-fiadá, rozpon 32 m, trakt.shrnovaã nebo ro‰ty 9,0 4,8

332 UM, produkãní skupiny, shrnovací lopata 9,4 4,9

stání na sucho, porodna

Volná boxová stáj, 6-fiadá, rozpon 32 m, trakt.shrnovaã nebo ro‰ty 8,7 4,7

344 UM, trakt.shrnovaã nebo ro‰ty shrnovací lopata 9,0 4,8
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Z hlediska kvality Ïivotního prostfiedí jsou dÛleÏité i emise zápachu, které se udávají

jednotkami zápachu kter˘ emitují zvífiata v pfiepoãtu na DJ za 1 s. Hodnoty emisí zápa-

chu z vybran˘ch chovÛ hospodáfisk˘ch zvífiat jsou uvedeny v tab. 8.

Z údajÛ tûchto tabulek je zfiejmé, Ïe chov skotu je z hlediska emisí zápachu emitentem

s relativnû nízkou hodnotou emisí zápachu, coÏ je ostatnû známo i ze zemûdûlské

praxe.

V souãasné dobû jiÏ vût‰ina zemûdûlsk˘ch podnikÛ opustila letní zkrmování zelené

píce a pfie‰la na celoroãnû vyrovnanou krmnou dávku na bázi siláÏí. V praxi se osvûd-

ãilo pouÏívání komplexní smûsné krmné dávky TMR (Total Mixed Ration) obsahující

v‰echny krmené komponenty v poÏadovaném pomûru a dokonale promíchané.

V minulosti se pro krmení pouÏívala pomûrnû pestrá paleta zafiízení, jak je vidût ze

schématu na obr. 40. V souãasné dobû jsou nejroz‰ífienûj‰í míchací krmné vozy, které

zcela vytlaãily stacionární krmné linky, pfiípravny krmiva a automatické krmné boxy pro

individuální zkrmování jádra. Pouze na men‰ích farmách se udrÏely klasické krmné

vozy s podlahov˘m dopravníkem, které pfii peãlivé práci obsluhy mohou TMR také

pfiipravit, pfiiãemÏ je jejich pofiizovací cena v˘znamnû niÏ‰í a tyto vozy jsou vyuÏitelné

i pro podest˘lání.

4.1 Technické systémy krmení

4. TECHNICKÉ SYSTÉMY VHODNÉ PRO MODERNÍ
STÁJE PRO CHOV DOJNIC

Obr. 40 – Technické a technologické systémy krmení dojnic
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Míchací krmné vozy velmi dobfie osvûdãily pfii pfiípravû komplexní krmné dávky pro doj-

nice. V souãasné dobû jsou míchací krmné vozy vyrábûny a nabízeny v mnoha varian-

tách s rÛzn˘m technick˘m fie‰ením, velikostí a designem.

Z hlediska pfiípravy homogenní krmné dávky je uÏíváno pût hlavních principÛ:

∑ Míchací zafiízení s horizontální míchací hfiídelí

∑ Míchací zafiízení s horizontálnû uchycen˘mi míchacími a fiezacími ‰neky (1–4 ‰ne-

ky)

∑ Míchací zafiízení s vertikálními kónick˘mi ‰neky

∑ Míchací zafiízení s metacím kolem a podlahov˘m dopravníkem

∑ Míchací zafiízení s otoãn˘m míchacím bubnem

Z hlediska nakládání a plnûní jednotliv˘ch komponentÛ krmné dávky do korby krmného

vozu jsou nabízeny krmné vozy s vlastním vybíracím a nakládacím zafiízením, které je

nedílnou souãástí krmného vozu nebo je pouÏíváno plnûní samostatnû pracujícím zafií-

zením (drapákov˘ nakladaã, ãelní nakladaã s vykusovacím zafiízením atd.).

Také pro oddûlování a nakládání krmiva je pouÏíváno v zásadû nûkolik pracovních

principÛ:

∑ Rotaãní fréza opatfiená odfiezávacími noÏi

∑ Odfiezávací zafiízení s aktivními nebo pasivními noÏi (mnoho variant a provedení)

∑ Drapákov˘ nakladaã

Míchací krmné vozy jsou dodávány ve dvou základních verzích a to jako samojízdné

nebo pro svou ãinnost vyuÏívají cizí energetick˘ prostfiedek, vût‰inou traktor s poÏado-

van˘m v˘konem. Rozmanitost technického fie‰ení se projevuje také rozmanit˘mi pro-

voznû-technick˘mi vlastnostmi.

Míchací krmné vozy vybavené horizontální míchací hfiídelí se vyznaãují ‰etrn˘m zachá-

zením s krmivem a hor‰í úãinností pfii zpracování kompaktních objemov˘ch krmiv napfi.

obfiích balíkÛ. Jsou tedy vhodné pro kfiehká krmiva a pro pfiípady, kdy je poÏadováno 

zachování pÛvodní struktury krmiva.

Míchací krmné vozy s horizontálními ‰neky opatfien˘mi na svém obvodû rÛznû tvarova-

n˘mi noÏi se vyznaãují naopak tím, Ïe v˘znamnû ovlivÀují strukturu míchaného krmiva.

Dobfie zpracovávají i krmivo dávkované v podobû obfiích balíkÛ. PouÏívají se tam, kde

ãásteãné naru‰ení struktury krmiva není na závadu nebo u krmiva takovému naru‰ení

odolnému, pfiípadnû kdyÏ je takové naru‰ení z v˘Ïiváfiského hlediska naopak Ïádoucí.

Míchací krmné vozy s vertikálním kónick˘m míchacím ‰nekem zacházejí ‰etrnû se

strukturou zpracovávaného krmiva, mají dobrou míchací úãinnost a dobfie rozebírají

balíky. KonstruktérÛm se v poslední dobû dafií odstraÀovat ponûkud nerovnomûrnûj‰í

vyskladÀování krmiva do Ïlabu a sniÏovat separaci nestejnû dlouh˘ch ãástic krmiva bû-

hem míchání. V souãasné dobû patfií mezi nejoblíbenûj‰í v zemûdûlské praxi.

Míchací krmné vozy s odmítacím kolem a podlahov˘m dopravníkem se u nás pfiíli‰ ne-

roz‰ífiily. Z principu jejich ãinnosti vypl˘vá ponûkud vy‰‰í energetická nároãnost a vy‰‰í

pra‰nost pfii práci se such˘mi materiály.

Míchací krmné vozy s bubnov˘m míchacím ústrojím jsou u nás známy jen z firemní

literatury a praxe je u nás nepfiijala. 

Z hlediska oddûlování a nakládání krmiva uskladnûného ve skladech (nejãastûji v hori-

zontálních siláÏních Ïlabech) je nejroz‰ífienûj‰í rotaãní fréza (obr. 45). Je to zpÛsobeno

Inovace technick˘ch a technologick˘ch systémÛ pro chov dojnic
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pfiedev‰ím jednoduchostí konstrukce a snadn˘m pfiizpÛsobením pro plnûní korby mí-

chacího krmného vozu. Velmi dobfie pracuje s krmivy s krátkou délkou fiezanky a kfieh-

kou strukturou (napfi. kukufiiãná siláÏ). DokáÏe oddûlit a naloÏit i del‰í travní senáÏ,

ov‰em za cenu vût‰í potfieby pfiíkonu a sníÏení v˘konnosti oddûlování krmiva. Bez vût-

‰ích problémÛ nakládá i volnû loÏené krmivo z hromad nebo z meziskladu. Vyznaãuje

se intenzivnûj‰ím pÛsobením na strukturu krmiva. 

Nakládací a sdûlovací ústrojí s aktivními noÏi je v praktick˘ch podmínkách uÏíváno

v rÛzn˘ch konstrukãních variantách (odfiezávací ‰títy, odfiezávací rámy, vykusovaãe).

Vyznaãuje se velmi dobr˘m a energeticky málo nároãn˘m oddûlováním v‰ech druhÛ

krmiv. Naproti tomu nûkdy b˘vá konstrukãnû sloÏitûj‰í neÏ rotaãní fréza a hÛfie nakládá

krmivo volnû loÏené. Také pfii vût‰ích v˘‰kách uskladnûného krmiva (4 m a více) mohou

vznikat potíÏe.
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Obr. 41 – Zejména

v posledním období si

farmáfii oblíbili MKV

s vertikálními míchacími

‰neky, které mohou,

podle velikosti korby, mít

1–3 tandemovû

uspofiádané ‰neky.

V˘hodou je v pfiedu

umístûn˘ vyná‰ecí

dopravník, nejlépe

s vyprazdÀováním na

obû strany, protoÏe

obsluha mÛÏe dobfie

sledovat a regulovat

zakládání krmiva do

Ïlabu

Obr. 42 – Pro snadné

pfiidávání jadrn˘ch

krmn˘ch smûsí

a minerálií (z pytlÛ, ruãnû

lopatou …) nûkteré firmy

montují násypku se

‰nekov˘m dopravníkem
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Obr. 43 – Míchací krmn˘ vÛz

s vertikálním ‰nekem

vybaven˘ drapákov˘m

nakladaãem

Obr. 44 – Samojízdné

míchací krmné vozy mohou

b˘t dobr˘m fie‰ením pro velké

farmy. Vyznaãují se dobrou

kontrolou prÛbûhu vybírání,

dobrou manévrovatelností

a velmi dobr˘mi pracovními

podmínkami pro obsluhu. Je

v‰ak potfiebné poãítat s vût‰í

mûrnou spotfiebou PHM

a zajistit náhradní zpÛsob

krmení pro pfiípad poruchy.

ObtíÏnûj‰í je také kontrola

prÛbûhu zakládání krmiva

(zpûtné zrcátko).

Obr. 45 – Pro oddûlování

krmiva jsou nejãastûji

pouÏívány rÛznû konstrukãnû

fie‰ené rotaãní frézy, které

mohou mít i dva frézovací

válce

ZLOM-mléko  16.10.2008 11:52  Stránka 42



Drapákové nakladaãe patfií mezi nejuniverzálnûj‰í nakládací zafiízení a nûkteré mícha-

cí krmné vozy jimi byly vybavovány jako druh˘m nakládacím zafiízením (obr. 43). Zdá se

v‰ak, Ïe praxe je pfiijala v této kombinaci velice chladnû a dnes je nalezneme u mícha-

cích krmn˘ch vozÛ jen ve speciálních pfiípadech, kdy i míchací krmn˘ vÛz je speciálnû

vyuÏíván (manipulace s biomasou apod.).

Na velk˘ch farmách nebo krmení vût‰ího poãtu zvífiat na nûkolika farmách nacházejí

v poslední dobû uplatnûní samojízdné míchací krmné vozy (obr. 44). Ty jsou potom ve-

lice intenzivnû vyuÏívány. OceÀuje se jejich dobrá manévrovatelnost, velmi dobr˘ v˘-

hled na práci frézy pfii oddûlování a nakládání krmiva a vysoké pfiepravní rychlosti. Tyto

pfiednosti potom vyváÏí jejich ponûkud vy‰‰í pofiizovací cenu. V této souvislosti je v‰ak

potfiebné upozornit na jedno slabé místo jejich vyuÏití a to spolehlivost splnûní operace

krmení v pfiípadû jejich poruchy. Pokud není zaji‰tûna náhradní varianta krmení mÛÏou

v pfiípadû jeho poruchy nastat váÏné provozní potíÏe. Bylo by napfi. vhodné, aby v˘rob-

ce nebo jeho prodejce mûl pro tyto pfiípady k dispozici náhradní míchací krmn˘ vÛz,

kter˘ provozovateli zapÛjãí po dobu nezbytné opravy. Potenciální investor by mûl tako-

vého dodavatele rozhodnû upfiednostnit a vloÏit tento závazek i do kupní smlouvy.

V tab. 10 jsou uvedeny v˘sledky provozních testÛ proveden˘ch pracovníky VÚZT v ro-

ce 2006. K tûmto v˘sledkÛm je potfiebné uvést, Ïe byly modelovû upraveny tak, Ïe byly

vylouãeny ztrátové ãasy zpÛsobené obsluhou jak pfii vybírání tak i pfii manipulaci s MKV

a zakládání TMR. Takov˘m zpÛsobem byly tyto v˘sledky do jisté míry objektivizovány.

V˘sledky MKV v bûÏném provozu se od tûchto v˘sledkÛ mohou li‰it v dÛsledku místních

podmínek (vlastnosti krmiva, zruãnost obsluhy, pfiepravní vzdálenosti atd.).

V tab. 11 a v grafu na obr. 47 jsou uvedeny v˘sledky provozních sledování MKV v ze-

mûdûlsk˘ch podnicích zpracované podle dokumentace uÏivatelÛ. Tyto v˘sledky jsou,

na rozdíl od v˘sledkÛ uveden˘ch v grafu na obr. 46 a tab. 10, ovlivnûny místními pod-

mínkami jednotliv˘ch provozovatelÛ MKV.
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Obr. 46 – PrÛmûrné hodnoty spotfieby nafty rÛzn˘mi MKV namûfiené pracovníky VÚZT v. v. i. 

pfii jejich testu v ZD Krásná Hora a. s. v roce 2006
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Tab. 10 – Modelovû upravené vybrané v˘sledky testu MKV, VÚZT v. v. i, 2006

1 horizontální 1 horizontální 2 horizontální

1 vertikální 2 vertikální
‰nek s noÏi 1 horizontální ‰nek s noÏi ‰neky 

Míchací ústrojí
‰nek ‰neky

+ krátk˘ ‰nek + 2 krátké umístûné

pomocn˘ s noÏi pomocné vedle 

‰nek ‰neky sebe

Oddûlování krmiva odfiezávací rám
rotaãní fréza

s aktivními noÏi

Objem korby, m3 9 12 12 12 10 9 11 15

Provedení MKV návûs s traktorem CASE MXU 115 samojízdn˘

SloÏení TMR âíslo míchacího krmného vozu

1 2 3 4 5 6 7 8

Smûrodatná odchylka rovnomûrnosti zaloÏení krmiva do Ïlabu, %

TMR pro krávy stojící na sucho 77 78 70 36 30 36 23

TMR pro v˘krm b˘kÛ 70 57 29 23 51 10 29

TMR pro jalovice 51 35 48 40 25 21 38 32

PrÛmûr 66 57 49 33 35 23 38 28

V˘konnost pfiípravy a zaloÏení TMR, t*h–1

TMR pro krávy stojící na sucho 4,16 4,03 3,88 3,86 4,09 4,09 3,54 4,00

TMR pro v˘krm b˘kÛ 5,92 5,97 5,50 5,51 6,21 6,05 5,24 5,85

TMR pro jalovice 5,66 5,76 6,25 5,87 6,15 6,21 5,59 6,02

prÛmûr ze v‰ech krmení 5,25 5,25 5,21 5,08 5,48 5,45 4,79 5,29

Mûrná spotfieba PHM na pfiípravu a zaloÏení TMR, l*t–1

TMR pro krávy stojící na sucho 1,22 1,26 1,57 1,67 1,53 1,54 1,92 1,88

TMR pro v˘krm b˘kÛ 0,96 0,96 1,24 1,27 1,16 1,19 1,41 1,47

TMR pro jalovice 1,13 1,11 1,16 1,34 1,20 1,25 1,43 1,55

prÛmûr ze v‰ech krmení 1,10 1,11 1,32 1,43 1,30 1,33 1,59 1,63

Pro konkrétní rozhodnutí je dÛleÏité si zjistit minimální prÛjezdné profily ve v‰ech stájích

a ujistit se, Ïe souprava míchacího krmného vozu tûmito prÛjezdy bez problémÛ proje-

de. Mimochodem dfiíve bûÏné patníky ve vratech selsk˘ch usedlostí, které nedovolily

sedlákovi po‰kodit vrata, by i v moderních stájích udûlaly dobrou sluÏbu.

Pfied rozhodnutím o konkrétním typu míchacího krmného vozu je nezbytné analyzovat

souãasné i perspektivní krmné dávky a fyzikálnû-mechanick˘ch vlastnosti jednotliv˘ch

komponentÛ. Míchací krmné vozy s horizontálními ‰neky, ãasto opatfien˘mi na své ob-

vodû noÏi, by se nemûly pouÏívat pro kfiehká nebo ka‰ovitá krmiva, protoÏe neÏádou-

cím zpÛsobem ovlivní jejich strukturu a sníÏí jejich pfiíjem zvífiaty. Pro taková krmiva jsou

vhodnûj‰í míchací krmné vozy s míchací hfiídelí nebo vertikálním ‰nekem.

Velikost objemu korby míchacího krmného vozu by mûla odpovídat objemu krmiva po-

tfiebného pro zaloÏení do jedné krmné chodby, tj. do dvou krmn˘ch ÏlabÛ. Pfii tom je po-
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tfiebné poãítat s tím, Ïe jmenovit˘ objem je vyuÏiteln˘ jen z asi 80 %. Pfii vût‰ím vyuÏití

je nebezpeãí, Ïe krmivo bude pfii míchání vypadávat pfies okraj korby. Pro vût‰inu na-

‰ich stájí tak vyhovuje míchací krmn˘ vÛz s objemem korby min. 8–10 m3. 

K míchacímu krmnému vozu rozhodnû patfií vestavûná tenzometrická váha, která

umoÏÀuje pfiípravu krmné dávky pfiesnû podle stanovené receptury a umoÏÀuje také

kontrolu mnoÏství krmiva zaloÏeného zvífiatÛm.

Voda je nejlevnûj‰í a nejvût‰í sloÏkou mléka. PfiestoÏe voda patfií mezi nejlevnûj‰í

„krmivo“, je tfieba jí vûnovat v˘jimeãnou pozornost. Je médiem, které nejen rozvádí Ïivi-

ny k jednotliv˘m tkáním, ale také je dÛleÏit˘m faktorem tûlesné termoregulace. 

Pro zpracování 1 kg su‰iny v krmivu kráva potfiebuje min. 5 l vody. Pro produkci 1 litru

mléka potfiebuje kráva 3–5 l vody. SníÏení pfiíjmu vody o 40 % mÛÏe sníÏit nádoj o 25 %.

Krávy pijou velmi intenzivnû, pfiijmou aÏ 20 l/min. Preferují velikou klidnou hladinu a do-

statek prostoru tak, aby mohly pít bez stresu.

Dostatek kvalitní napájecí vody je jedním z hlavních pfiedpokladÛ komfortu stáje. Pro

v‰echny kategorie dojnic je tfieba zajistit jednotn˘ systém napájení z hladinov˘ch napá-

jecích ÏlabÛ. Îlaby jsou zpravidla situovány v prÛchodech do krmi‰tû. Pfii jejich vhod-

ném umístûní lze s v˘hodou vyuÏít oboustranného pfiístupu zvífiat, ãímÏ se znásobí

4.2 Technické a technologické systémy napájení

Metodická pfiíruãka
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Tab. 11 – Spotfieba PHM rÛzn˘ch MKV v provozních podmínkách rÛzn˘ch uÏivatelÛ 

âíslo Provedení
Objem MnoÏství Celková Mûrná 

MKV MKV
korby, Míchací ústrojí Vybírací zafiízení zaloÏeného spotfieba spotfieba

m3 TMR, t PHM, l PMH, l/t

1 samojízdn˘ 15 2 horizont. ‰neky rotaãní fréza 4 162 12 750 3,06

2 samojízdn˘ 12 1 vertikální ‰nek rotaãní fréza 9 910 19 786 2,00

3 samojízdn˘ 14 1 vertikální ‰nek rotaãní fréza 38 592 71 700 1,86

4 návûsn˘ 9 2+1 horiz ‰neky rotaãní fréza 5 151 4 782 0,93

5 návûsn˘ 13 2 horizont. ‰neky rotaãní fréza 3 281 7 863 2,40

6 návûsn˘ 13 2 horizont. ‰neky rotaãní fréza 3 678 5 176 1,41

7 návûsn˘ 10 4 pádla bez vybíracího 3 277 3 965 1,21

zafiízení

8 návûsn˘ 6 4 pádla bez vybíracího 4 557 11 725 2,57

zafiízení

9 návûsn˘ 6 1 vertikální ‰nek bez vybíracího 20 696 17 849 0,86

zafiízení

10 návûsn˘ 11 1 vertikální ‰nek bez vybíracího 22 800 26 587 1,17

zafiízení

11 návûsn˘ 12 2 vertikální ‰neky odfiezávací rám 8 394 15 702 1,87

s aktivními noÏi
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Obr. 48 – Napájecí Ïlaby je vhodné situovat tak, aby vzdálenost mezi Ïlabem, krmi‰tûm a loÏem

byla stejná. Tímto zpÛsobem se dosáhne rovnomûrného vyuÏití v‰ech napájecích ÏlabÛ. Pfii

situování jednoho Ïlabu uprostfied dvoufiady boxov˘ch loÏí a druhého na konci dvoufiady poblíÏ

pfiehánûcí chodby do dojírny dochází k nerovnomûrnému vyuÏití napájecích ÏlabÛ (ve stfiedovû

umístûném Ïlabu dojnice pfiijmou 65–70 % celkového mnoÏství napájecí vody).

jejich uÏitná délka hrany. VysokouÏitkové krávy dávají v zimním období pfiednost teplo-

tû napájecí vody okolo 18–22 °C. Vypijí ji více, neÏ vody o teplotû kolem 5 °C. Proto je

zapotfiebí rozli‰ovat napajedla temperovaná, která pouze zabraÀují zamrznutí vodní

hladiny od napajedel vyhfiívan˘ch, která tuto doporuãenou teplotu vody umoÏÀují. Roz-

vody vody musí b˘t chránûny proti zamrznutí.

Obr. 49 – Základní poÏadavky na správné fie‰ení napájecího Ïlabu pro krávy
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Obr. 50 – Velká plocha hladiny

napájecí vody a vysoká intenzita

napou‰tûní vody (aÏ 50 l/min)

pfiispívají k vysokému pfiíjmu vody

dojnicemi 

Obr. 51 – Dobrou ãistitelnost

zaruãuje pouÏití nerezu. Velk˘

prÛmûr vypou‰tûcího otvoru

a jednodu‰e manipulovatelná

zátka, tûsnûná kruhov˘m tûsnûním

a vlastní hmotností, sniÏuje potfiebu

lidské práce na ãi‰tûní Ïlabu

Na základû experimentÛ se potvrdilo, Ïe pfiedev‰ím vysokouÏitkové dojnice mají zájem

o pfiíjem vody v prÛbûhu dojení nebo bezprostfiednû po nûm. Napájením bûhem procesu

dojení se zajistí fyziologické potfieby zvífiat v prÛbûhu celého dne, a tím se zv˘‰í klid ve

stáji pfiedev‰ím v ãasovém úseku po pfiíchodu z dojírny. Napájení ve stáji musí splÀovat:

∑ Rychl˘ pfiítok vody (optimálnû 18–20 l/min. na 1 napájecí místo)

∑ Dostateãn˘ objem (min. 150 l)

∑ Vysoká hladina vody (3–5 cm pod hranou napájecího Ïlabu)

∑ Vhodné situování napájecích ÏlabÛ, bezproblémov˘ pfiístup zvífiat,

∑ Vzdálenost k napajedlu max. 20 m

∑ Po odchodu z dojírny moÏnost se napít do 30 min.

∑ Ochranu napájecích ÏlabÛ proti zakálení

∑ Ochranu napájecích ÏlabÛ a rozvodÛ vody proti zamrznutí

∑ Pro vysokoprodukãní krávy v zimû napájecí vodu vyhfiívat aÏ na 18–20 °C

∑ Pro vysokoprodukãní krávy v létû dle moÏností vodu zchlazovat

∑ Uzemnûní napájecích ÏlabÛ a rozvodÛ

∑ âistá, bakteriálnû i chemicky nezávadná napájecí voda

∑ ·ífika napájecího místa na krávu (UM): 60–100 mm podle stadia laktace
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Obr. 52 – Krávy v prÛbûhu dne pijí velmi nerovnomûrnû – typick˘ je zv˘‰en˘ pfiíjem vody 

po návratu z dojírny a pfiíjmu TMR zejména v období zakládání a pfiihrnování krmiva

Obr. 53 – Mezi teplotou prostfiedí a spotfiebou napájecí vody existuje pfiímá závislost. V období

vysok˘ch teplot mohou dojnice pfiijmou aÏ dvojnásobek vody neÏ pfii teplotû kolem 5 °C

Pfiíjem napájecí vody je v prÛbûhu dne nerovnomûrn .̆ Nejvíce vody dojnice pfiijmou

bezprostfiednû po dojení a zaloÏení (i pfiihrnutí) krmiva. Z grafu na obr. 52 a tab. 12 je

také zfiejmé, Ïe více vody pfiijmou bûhem dne neÏ v noci kdy odpoãívají. V období

6.00–18.00 h vypijí dojnice kolem 70 % z celkového denního mnoÏství vody.

Celkov˘ pfiíjem napájecí vody je v˘znamnû závisl˘ také na teplotû ve stáji (koeficient ko-

relace 0,85). V období vysok˘ch teplot stoupá pfiíjem vody aÏ na dvojnásobek (obr. 53).
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Na moderních mléãn˘ch farmách u nás i v zahraniãí se pro ustájení dojnic vyuÏívá

témûfi v˘hradnû volné ustájení dojnic a dojení v dojírnû. Dojírna se postupnû stala nej-

dÛleÏitûj‰ím místem farmy a na její správné funkci závisí do znaãné míry celkov˘ v˘sle-

dek farmy a chovu. Rozvoj mikroelektroniky a v˘poãetní techniky umoÏnil automatické

získávání a zpracování dÛleÏit˘ch údajÛ o uÏitkovosti, zdravotním stavu a reprodukci

kaÏdé dojnice, které jsou podkladem pro fiízení v˘Ïivy, reprodukce a dÛleÏitá manaÏer-

ská a chovatelská rozhodnutí. To je také hlavní dÛvod proã v souãasné dobû doÏívají

poslední dojící zafiízení pro dojení na stání ve stáji a nová se, aÏ na speciální pfiípady

nebo velmi malé poãty dojen˘ch krav jiÏ nepofiizují.

Pfiehled technick˘ch systémÛ pro dojení krav je schématicky znázornûn na obr. 54

V prÛbûhu v˘voje strojního dojení se objevilo i zaniklo mnoho rÛzn˘ch fie‰ení dojíren.

Tak, jak rostlo poznání problematiky strojního dojení a v˘voj dojícího stroje, tak se mû-

nilo i fie‰ení a technické vybavení dojíren. Souãasné moderní dojírny se vyznaãují bo-

hat˘m vyuÏitím mikroelektroniky pro automatické fiízení procesu dojení, automatick˘

sbûr dat a jejich zpracování pro fiízení chovu.

Technické vybavení dojíren rÛzn˘ch v˘robcÛ (dojící stroj, rozvody mléka a podtlaku,

v˘vûvy, regulaãní prvky, automatická sanitace atd.) se pfiíli‰ neli‰í z hlediska kvality

dojení. Rozdíly pochopitelnû existují v technickém provedení a designu, provozních

parametrech, pouÏit˘ch materiálech apod. Proto se anal˘za a hodnocení zamûfiuje na

technologické a provozní vlastnosti rÛzn˘ch typÛ dojíren, tj. uspofiádání dojícího zafiíze-

ní v prostoru z hlediska fie‰ení dojících stání a jejich poãtu, polohy dojnice na dojícím

stání a pfiístupu dojiãe k mléãné Ïláze, v˘konnosti, nároãnosti na zastavûnou plochu,

provozní spolehlivost, cenu atd.

Z ãistû technického hlediska sestává kaÏdá dojírna z dojícího stroje a jeho pfiíslu‰enství

a konstrukce dojícího stání, která umoÏÀuje dojnicím nástup a v˘stup z dojírny a fixuje doj-

nici bûhem dojení. Jednotlivé typy dojíren stejného v˘robce se mezi sebou neli‰í vlastnost-

mi dojícího stroje, protoÏe v˘robci do sv˘ch dojících zafiízení stavebnicovû vyuÏívají v pod-

statû totoÏné prvky dojícího stroje (dojící souprava, pulzátor, ãerpadlo, v˘vûvy atd.) se

stejn˘mi provozními parametry (pracovní podtlak, poãet pulzÛ, pulzaãní pomûr apod.).

V˘znamnû se v‰ak jednotlivé dojírny li‰í fie‰ením a uspofiádáním dojících stání v prosto-

ru dojírny, poãtem dojících stání, zpÛsobem nástupu a v˘stupu dojnic, fie‰ením a polohou

pracovního místa dojiãe a z toho odvozen˘mi technicko-technologick˘mi parametry.

4.3 Technické a technologické systémy dojení
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Tab. 12 – Spotfieba vody pro napájení skupiny 78 dojnic vyjádfien˘ jako prÛmûrná denní

spotfieba za 10 dní, prÛmûrná denní spotfieba 4542 l/den (4436–4714 l/den )

Spotfieba vody v % PrÛmûrná hodinová 
Index 

Období dne z celkové denní spotfieba vody v % 
(22.00–06.00 = 100)

spotfieby z celkové denní spotfieby

22.00–06.00 h 9,8 1,2 100

06.00–12.00 h 35,4 5,9 481

12.00–18.00 h 34,5 5,7 469

18.00–22.00 h 20,3 5,1 415
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Dnes pouÏívané dojírny lze rozdûlit do dvou základních skupin:

∑ dojírny stacionární

∑ dojírny rotaãní (mobilní)

Stacionární dojírny se vyznaãují tím, Ïe dojící stání je pevnû a nepohyblivû spojeno

se stavbou dojírny a dojnice na jednotlivá dojící stání nastupují a vystupují samy. Jed-

notlivé typy stacionárních dojíren se mezi sebou li‰í uspofiádáním dojících stání, zpÛ-

sobem nástupu a v˘stupu dojnic, uspofiádáním pracovního místa dojiãe a zpÛsobem

jeho práce v dojírnû. Rozdíly lze také najít ve stavebnû dispoziãním fie‰ením dojíren

a jejich návaznosti na stájové prostory. V zásadû lze souãasné stacionární dojírny

rozdûlit na:

∑ rybinové dojírny

4.3.1 Stacionární dojírny

Metodická pfiíruãka
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Obr. 54 – Technické systémy dojení dojnic
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∑ tandemové dojírny

∑ paralelní dojírny (side by side)

Pfiíklady nejãastûj‰ích fie‰ení stacionárních dojíren jsou uvedeny na obr.55–60.

Rybinové dojírny 

Jejich název je odvozen od uspofiádání dojících stání v dojírnû, která jsou uspofiádána

‰ikmo vedle sebe podél zapu‰tûné obsluÏné uliãky pro dojiãe, takÏe pÛdorys dojírny pfii-

pomíná rybí kost. Dojnice nastupují do rybinové dojírny skupinovû ze shromaÏdi‰tû doj-

nic pfied dojením. První dojnice nastupuje na nejvzdálenûj‰í stání a dal‰í dojnice po-

stupnû obsazují dal‰í stání smûrem k nástupním dvífikÛm. Po zaplnûní se nástupní

dvífika zavírají a mÛÏe b˘t zahájeno dojení.

Inovace technick˘ch a technologick˘ch systémÛ pro chov dojnic
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Obr. 55 – Rybinová dojírna s jednostrann˘ odchodem dojnic je z hlediska zastavûné plochy 

nejúspornûj‰í

Z hlediska stavebnû-technického fie‰ení i z hlediska obsluhy dojírny je dÛleÏit˘m para-

metrem ‰ífika jednoho dojícího stání mûfiená na hranû obsluÏné jámy. Tento parametr

rozhoduje délce a ‰ífice dojírny. ·ífika dojícího stání také ovlivÀuje kvalitu pfiístupu doji-

ãe k dojnici. Vût‰í ‰ífika dojícího stání zlep‰uje pfiístup dojiãe k mléãné Ïláze, souãasnû

v‰ak prodluÏuje délku dojírny a zuÏuje její ‰ífiku. Souãasné rybinové dojírny pouÏívají

nejãastûji ‰ífiku dojícího stání 1100–1200 mm, která zaji‰Èuje dobr˘ pfiístup dojiãe

k mléãné Ïláze pfii pfiijatelné délce dojírny.

Hloubka zapu‰tûné obsluÏné uliãky je dÛleÏitá z hlediska námahy dojiãe. Pro minimali-

zaci námahy dojiãe je dÛleÏité, aby manipulaãní prostor, ve kterém vykonává ãinnosti

spojené s pfiípravou mléãné Ïlázy (omytí a osu‰ení, masáÏ) a dojením (nasazení stru-

kov˘ch násadcÛ, dodojování, dezinfekce strukÛ), byl v optimální v˘‰ce, která je závislá

na tûlesné v˘‰ce dojiãe, v˘‰ce a zavû‰ení vemene dojnice a úrovni dojícího stání, tj. ve-

likosti zapu‰tûní podlahy obsluÏné uliãky pod úroveÀ dojícího stání. DÛleÏit˘ je také tvar

a zavû‰ení vemene chovan˘ch dojnic. Dojnice ãeského ãervenostrakatého plemene

mají mléãnou Ïlázu zavû‰enou níÏe nad zemí neÏ dojnice ãernostrakatého skotu. Je te-

dy volba velikosti zapu‰tûní obsluÏné uliãky vÏdy urãit˘m kompromisem. 
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S ohledem na tyto skuteãnosti se v˘‰ka zapu‰tûní obsluÏné uliãky pod úroveÀ dojícího

stání u souãasn˘ch dojíren nejãastûji pohybuje v mezích 750–850 mm.

·ífika obsluÏné uliãky musí zaji‰Èovat dostatek prostoru pro pohyb dojiãe, umístûní ne-

zbytn˘ch pomÛcek a v pfiípadû dvou nebo víceãlenné obsluhy i bezpeãné míjení dojiãÛ.

S ohledem na tyto skuteãnosti by nemûla b˘t men‰í neÏ 2000 mm.

O parametrech rybinové dojírny rozhoduje vedle stavebnû-dispoziãního fie‰ení technic-

ká úroveÀ a vybavení namontovaného dojícího zafiízení. Ta mÛÏe b˘t velice rozdílná

v závislosti na poÏadavcích uÏivatele a dodavateli (v˘robci) dojícího zafiízení.

Pfii navrhování a montáÏi dojícího stroje je dÛleÏité dodrÏet poÏadavky obsaÏené

v âSN ISO 5707 Dojící zafiízení – Konstrukce a provedení. To se t˘ká zejména dosta-

teãné v˘konnosti instalovan˘ch v˘vûv a dimenzování rozvodÛ mléka a podtlaku. Mléã-

né potrubí se v souãasn˘ch dojírnách montuje (aÏ na v˘jimky dané konstrukcí dojícího

stroje) v˘hradnû pod úroveÀ dojícího stání se spádem ke sbûrné nádobû ãerpadla.

Metodická pfiíruãka
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Obr. 56 – Rybinová dojírna s oboustrann˘m odchodem pfiedstavuje klasické fie‰ení a umoÏÀuje

bezbariérové komunikaãní spojení dojírny s mléãnicí (vyv˘‰ené dojící stání) a fie‰ení 

shromaÏdi‰tû dojnic ve spádu 

Obr. 57 – Rybinová dojírna se skupinov˘m odchodem je vhodná jen pro velké poãty dojen˘ch

krav. Je nároãná na zastavûnou plochu a také ploch zneãistûná v˘kaly je vût‰í. To znamená na

jedné stranû rychlej‰í v˘mûnu dojnic na druhé stranû v‰ak vy‰‰í IN a vût‰í potfiebu lidské práce

na úklid ploch zneãistûn˘ch v˘kaly
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Nejjednodu‰‰í vybavení dojírny v souãasné dobû standardnû obsahuje automatické

fiízení procesu dojení a automatické ukonãení dojení vãetnû sejmutí dojící soupravy. Ve

sloÏitûj‰í variantû je ve vybavení dojírny automatická stimulace mléãné Ïlázy pfied doje-

ním, mûfiení nádoje, mûfiení mûrné vodivosti mléka, automatické dodojování a v sou-

ãinnosti s automatickou identifikací dojnic, automatick˘ pfienos dat do fiídícího poãítaãe

a zpûtn˘ pfienos zpracovan˘ch informací do dojírny.

Zvlá‰tním typem rybinov˘ch dojíren jsou dojírny trigonové a dojírny polygonové. Jedná

se o stacionární dojírny s dojícím stáním totoÏn˘m s dojícím stáním rybinov˘ch dojíren

s tím rozdílem, Ïe obsluÏn˘ prostor pro dojiãe má tvar trojúhelníku (trigonová dojírna)

nebo kosoãtverce (polygonová dojírna). Dojnice nastupují samostatnû na tfii (trigon) ne-

bo ãtyfii (polygon) fiady dojících stání, ãímÏ se zkracují ztrátové ãasy vznikající ãekáním

na vydojení poslední dojnice vznikající u rybinov˘ch dojíren se stejnou v˘konností a vel-

k˘m poãtem dojnic v jedné fiadû (napfi. rybinová dojírna s 2¥12 dojícími stáními versus

polygonová dojírna 4¥6 dojících stání). Zvût‰ením prostoru pro dojiãe se také zlep‰uje

pfiehled dojiãe o procesu dojení. Tyto typy dojíren jsou tedy urãeny pro dojení vût‰ích

stád. Trigonové dojírny se u nás také osvûdãily pfii náhradách rotaãních dojíren, kde je

omezen stavební prostor pro instalaci náhradní dojírny.

V˘konnost rybinov˘ch dojíren je závislá na vlastnostech dojen˘ch dojnic, zvoleném

pracovním postupu dojení, technickém vybavení dojírny, poãtu a zruãnosti dojiãÛ. V˘-

konnost bûÏn˘ch rybinov˘ch dojíren lze orientaãnû odvodit od poãtu dojících stání. Pro

jedno dojící stání lze poãítat s podojením 4–6 dojnic za hodinu. Z toho vypl˘vá napfi.

v˘konnost rybinové dojírny s 2¥5 dojícími stáními v rozmezí 40–60 dojnic za hodinu,

prÛmûrnû potom 50 dojnic podojen˘ch za hodinu.

Jeden dojiã podle vybavení dojírny mÛÏe obsluhovat aÏ 2¥8 dojících stání. Pfii vût‰ím

poãtu je nutná obsluha dvûma dojiãi. Nedoporuãuje se stavût rybinové dojírny vût‰í neÏ

2¥12, max.2¥16 dojících stání, protoÏe u vût‰ích dojíren je jiÏ v jedné fiadû pfiíli‰ mnoho

dojnic a narÛstají ztrátové ãasy spojené s nástupem a v˘stupem dojnic a ãekáním na

vydojení poslední dojnice.

Rybinové dojírny patfií mezi nejoblíbenûj‰í a také nejroz‰ífienûj‰í typ stacionárních dojí-

ren. Pfii jejich v˘voji se podafiilo optimalizovat rozmûry dojírny,dojící stání a pfiístup doji-

ãe k mléãné Ïláze. Periodicky se objevují pokusy nahradit rybinové dojírny jin˘m fie‰e-

ním stacionárních dojíren, zatím v‰ak témûfi vÏdy konãí návratem praxe k rybinov˘m

dojírnám.

Tandemové dojírny 

Tandemové dojírny mají dojící stání uspofiádána v fiadû za sebou (v tandemu) s moÏ-

ností individuálního vstupu a v˘stupu dojnice do dojícího stání z paralelnû umístûné

uliãky. Toto fie‰ení dojírny umoÏÀuje vysok˘ stupeÀ individuální péãe o kaÏdou dojnici

a umoÏÀuje velmi dobr˘ pfiístup dojiãe k mléãné Ïláze. U tandemov˘ch dojíren neovliv-

Àuje doba dojení dojnice ztrátové ãasy (ãekáni na vydojení) pfii dojení ostatních dojnic.

Jsou tedy vhodné pro stáda, kde je vyÏadována individuální péãe o jednotlivé dojnice,

nebo pro stáda s velmi nevyrovnanou dobou dojení jednotliv˘ch dojnic.

Klasické fie‰ení tandemov˘ch dojíren je nároãné na organizaci práce, v souvislosti

s nutností ovládat velké mnoÏství nástupních a v˘stupních dvefií a fiídit nástup dojnic do

jednotliv˘ch stání. Z tûchto dÛvodÛ se souãasné tandemové dojírny vybavují automa-

Inovace technick˘ch a technologick˘ch systémÛ pro chov dojnic
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tick˘m fiízení nástupu a v˘stupu dojnic z jednotliv˘ch dojících stání i z prostoru pro shro-

maÏìování dojnic do nástupní uliãky tandemové dojírny. Pro takto fie‰ené tandemové

dojírny se v‰eobecnû pouÏívá termín autotandem nebo autotandemová dojírna. Dojící

stání jsou uspofiádána obdobnû jako u rybinov˘ch dojíren po obou stranách obsluÏné

uliãky, která mÛÏe mít i jin˘ tvar neÏ obdélníkov .̆ Pro fie‰ení stání a dojícího zafiízení

v autotandemové dojírnû platí v podstatû stejné zásady jako pro rybinové dojírny.

Zatímco u rybinové dojírny je pracovní postup dojiãe do znaãné míry pravideln˘ (postu-

puje postupnû podél fiady dojících stání), u autotandemové dojírny je postup dojiãe více

chaotick˘ a je urãován rozdíln˘m ukonãováním dojení na jednotliv˘ch stáních. Velkou

pomocí je automatické ukonãení dojení, a automatizace v˘stupu a nástupu dojnic. Je

v‰ak nutné si uvûdomit dvû dÛleÏité okolnosti:

∑ Rozteã dojících stání v autotandemové dojírnû je 2500 mm, tj. dvojnásobná neÏ

u dojíren rybinov˘ch. V dÛsledku toho jsou i vût‰í pfiechody dojiãe a mezi jednotli-

v˘mi dojnicemi. 

Metodická pfiíruãka
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Obr. 58 – Moderní

bezbariérová rybinová

dojírna s automatick˘m

sbûrem dat

Obr. 59 – Klasicky fie‰ená autotandemová dojírna. V souãasné dobû se jiÏ nové dojírny tohoto

typu realizují jen v˘jimeãnû. 
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∑ Pfii potfiebû dezinfekce strukÛ po dojení je nutné blokovat automatick˘ v˘stup dojnic

z dojicích stání a dojnice ãeká na dojiãe aby mohl provést dezinfekci strukÛ. Tím

rostou pfiechody dojiãe v dojírnû na dvojnásobek a klesá v˘konnost dojírny.

V˘konnost autotandemov˘ch dojíren je závislá na vlastnostech dojen˘ch dojnic, zvole-

ném pracovním postupu dojení, vybavení dojírny a zruãnosti dojiãe. Obecnû lze poãítat

s tím, Ïe pfii dojení v autotandemové dojírnû se vystfiídá na jednom dojícím stání

6–8 dojnic za hodinu. Tomu odpovídá v˘konnost 36–48 dojnic za hodinu v autotande-

mové dojírnû s 2¥3 dojícími stáními obsluhované jedním dojiãem. Pfii vût‰ím poãtu do-

jících stání neÏ 6 (max. 8) je nutné poãítat se dvûma dojiãi v dojírnû.

Pfii srovnatelné v˘konnosti stacionárních dojíren (rybinová nebo paralelní dojírna

s 2¥5 stáními, autotandem 2¥3 stání) je autotandemová dojírna nejdraÏ‰í. Proto je nut-

né její pouÏití peãlivû zváÏit a pouÏít v tûch pfiípadech, kdy je preferována individuální

péãe o dojnice nebo pfii v˘raznû nevyrovnané dobû dojení jednotliv˘ch dojnic.

Paralelní dojírny 

Paralelní dojírna, v odborné literatufie také nûkdy oznaãovaná anglick˘m názvem “side

by side”, se vyznaãuje uspofiádáním dojících stání v fiadû vedle sebe s osou stání kol-

mou na hranu zapu‰tûné obsluÏné uliãky. Dojící souprava je nasazována zezadu mezi

zadními nohama dojnice. 

Paralelní dojírny jsou urãitou alternativou k rybinov˘m dojírnám. Proti rybinov˘m dojír-

nám mají krat‰í délku a vût‰í ‰ífiku a jsou tedy vhodné pro pfiípady, kdy není ke stavbû

dojírny k dispozici dostateãná stavební délka. Men‰í ‰ífika dojícího stání u paralelních

dojíren zkracuje pfiechody dojiãe v dojírnû. Urãit˘m problémem je skuteãnost, Ïe dojni-

ce jsou orientovány kolmo na obsluÏnou jámu, coÏ pfii kálení a moãení, ve spojitosti

s nasazováním dojící soupravy mezi zadními nohami, zvy‰uje nebezpeãí zneãistûní do-

jiãe i dojící soupravy. Tomu mají zabránit rÛznû konstruované ‰títy se Ïlábky pro zachy-

cení moãe a v˘kalÛ. Jejich úãinnost je v‰ak ãasto nedostateãná, protoÏe napfi. ocas doj-

nice pÛsobí jako svod moãe. V Americe to nûkteré farmáfie vede k jeho ãásteãné

amputaci, takové fie‰ení v‰ak u nás nepfiichází v úvahu. Zvlá‰tností konstrukce dojícího

stání je nucené samoãinné fiazení dojnic na dojícím stání tak, Ïe první dojnice je nuce-

na nastoupit na nejvzdálenûj‰í stání a po vstupu do tohoto stání odblokuje vedlej‰í stá-

ní atd. Takov˘m zpÛsobem je zaji‰tûno, Ïe dojnice zaplÀují dojící stání postupnû vedle

sebe bez vynechání nûkterého stání. Znaãn˘m problémem je polohování dojnice na do-

jícím stání, zejména pfii nevyrovnané velikosti dojnic. Men‰í dojnice mají snahu „odchá-

zet“ od hrany dojírny, coÏ velmi komplikuje nasazení dojící soupravy. Proto se objevila

fie‰ení s nucen˘m pfiítlakem dojnic, buì skupinov˘m nebo i individuálním (indexing). To

v‰ak dále komplikuje a prodraÏuje konstrukci dojícího stání. V zahraniãí se osvûdãilo fie-

‰ení dojícího stání ve sklonu 5–10 % smûrem k obsluÏné uliãce. To nutí dojnice couvat

aÏ k defekaãnímu ‰títu. Vedle toho dojnice pro vût‰í stabilitu zaujímají „‰irok˘“ postoj,

coÏ zlep‰uje pfiístup k mléãné Ïláze.

Nev˘hodou paralelních dojíren je ‰patná moÏnost kontroly zdravotního stavu mléãné

Ïlázy (na pfiední struky není vidût), úzk˘ prostor pro nasazování dojící soupravy (pfii kaÏ-

dém nasazování se paÏe dojiãe otírají o vnitfiní stranu zadních noh dojnice) a nefyziolo-

gick˘ postoj dojiãe pfii nasazování (dojící souprava v nataÏen˘ch paÏích), problémy pfii

oddojování prvních stfiikÛ, problematická poloha dojící soupravy na vemeni a velké

komplikace pfii pouÏití polohovacího ramene a automatického dodojování. 

Inovace technick˘ch a technologick˘ch systémÛ pro chov dojnic
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V˘stup dojnic z dojícího stání je u paralelních dojíren fie‰en buì tak, Ïe dojnice odchá-

zejí po otoãení pfies dojící stání, nebo ãelem dojícího stání. ¤e‰ení odchodu dojnic ãe-

lem dojícího stání vyÏaduje, aby paralelnû s dojícím stáním byl v dojírnû vytvofien do-

stateãn˘ prostor pro vystupující dojnice o ‰ífice nejménû 2500 mm. Dojnice odcházejí

z dojícího stání v‰echny najednou. Proto se pro takové fie‰ení dojíren pouÏívá název

dojírny se skupinov˘m odchodem (ãasto je sly‰et termín rychl˘ odchod nebo bleskov˘

odchod vznikl˘ doslovn˘m pfiekladem angl. termínu Rapid Exit nebo nûmeckého

Schnellaustrieb). Obdobné fie‰ení v˘stupu dojnic z dojírny je pouÏíváno i u rybinov˘ch

dojíren.

Toto fie‰ení na jedné stranû ponûkud zrychluje odchod dojnic z dojírny, na druhé stranû

v‰ak zvy‰uje celkovou zastavûnou plochu dojírny, komplikuje a prodraÏuje konstrukci

dojícího stání a zvy‰uje celkovou plochu dojírny zneãistûnou v˘kaly.

V tabulce 16 je uvedeno srovnání v˘konnosti dojíren s klasick˘m a skupinov˘m odcho-

dem. Z této tabulky je zfiejmé, Ïe ãasová úspora vzniklá pouÏitím skupinového odchodu

dojnic z paralelních nebo rybinov˘ch dojíren je malá. U dojíren se standardním odcho-

dem je potfieba ãasu na odchod jedné dojnice 0,08 min a u dojíren se skupinov˘m od-

chodem je potfieba ãasu na odchod celé fiady 0,2 minuty. Napfi. pfii dojení 250 dojnic

v dojírnû s 2¥6 dojícími stáními se u‰etfií 15 minut z celou dobu dojení. Pfii zapoãtení ãa-

su, kter˘ je nutno vûnovat úklidu vût‰í plochy dojírny zneãistûné v˘kaly u dojíren se sku-

pinov˘m odchodem (0,26–0,31 min/m2), tato ãasová úspora zaniká. Rostou v‰ak ná-

klady na vût‰í zastavûnou plochu dojírny a draÏ‰í konstrukci dojícího stání.

Konstrukãní fie‰ení paralelních dojíren vychází ze stejn˘ch zásad a principÛ jako ostat-

ní dojírny.

V˘konnost paralelních dojíren je v zásadû srovnatelná s v˘konností rybinov˘ch dojíren.

Obecnû lze poãít s tím, Ïe na jednom dojícím stání lze podojit 4–6 dojnic za hodinu. 

Tomu odpovídá u dojírny s 2¥5 dojícími stáními v˘konnost 40–60 dojnic za hodinu v zá-

vislosti na vybavení dojírny, vlastnostech dojen˘ch dojnic, pouÏitém pracovním postupu

a práci dojiãe.
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Obr. 60 – Paralelní dojírna b˘vá nejãastûji kombinovaná se skupinov˘m odchodem dojnic 

z dojícího stání. S v˘hodou b˘vá koncipovaná jako bezbariérová.
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Rotaãní dojírny se vyznaãují tím, Ïe dojící stání se s dojnicí bûhem dojení pohybuje.

Rotaãní dojírny se navzájem mohou li‰it velikostí, fie‰ením dojícího stání, orientací doj-

nice na dojícím stání a zpÛsobem obsluhy dojícího stání. Z hlediska uspofiádání dojící-

ho stání po obvodû rotaãní dojírny hovofiíme o dojírnách s radiálním, tangenciálním

(rybinovém) a tandemovém fie‰ení dojícího stání. Pfii tom u rotaãních dojíren s radiálním

stáním je dojnice na stání orientována buì s hlavou smûrem ven z kruhu (název roto-

radial) a dojiã je uvnitfi kruhu, nebo její hlava smûfiuje do stfiedu kruhu a dojiã pracuje na

vnûj‰ím obvodu dojírny (název rotary abreast, event. turnstile).

Konstrukce rotaãních dojíren se fiídí stejn˘mi zásadami jako konstrukce stacionárních

dojíren. Spojení dojírny s v˘vûvou a mléãnicí a napájení spotfiebiãÛ v dojírnû elektric-

k˘m proudem zaji‰Èuje kolektor. Pfiíklady nejãastûj‰ích fie‰ení rotaãních dojíren jsou

uvedeny na obr. 61–66.

4.3.2 Rotaãní dojírny 
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Tab.13 – Základní parametry stacionárních dojíren

Poãet Zast. plocha Zast. plocha Plocha
Mûrná plocha Cena Mûrná cena

Typ dojírny dojících celkem, na 1 stání, zneãistûná
zneãi‰tûná stavby stavby dojírny,

stání m2 m2 v˘kaly, m2
v˘kaly, dojírny, tis. Kã/dojící 

m2/stáni tis.Kã 1) stání

2¥3 70,5 11,75 36,6 6,1 1058 176

Autotandem
2¥4 86,3 10,79 45,1 5,64 1295 162

2¥5 102,1 10,21 53,6 5,36 1532 153

2¥6 117,8 9,82 62,1 5,18 1767 147

2¥6 73,6 6,13 26,6 2,22 1104 92

Rybinová, 2¥8 94 5,88 32,6 2,04 1410 88

standard 2¥10 111 5,55 38,3 1,92 1665 83

2¥12 128,1 5,34 44,1 1,84 1922 80

Rybinová 

2¥8 154,3 9,64 104 6,5 2315 145

se skup. 
2¥10 182,2 9,11 123,7 6,19 2733 137

odchodem
2¥14 237,9 8,5 163 5,82 3569 127

2¥15 251,8 8,39 172,9 5,76 3777 126

2¥8 119,9 7,49 65,2 4,1 1799 112

Paralelní 
2¥10 139,6 6,98 77,4 3,87 2094 105

se skup.
2¥12 163,2 6,8 89,6 3,73 2448 102

odchodem 2¥14 183,8 6,56 101,8 3,64 2757 98

2¥17 214,6 6,31 120,1 3,53 3219 95

2¥20 245,4 6,135 138,4 3,46 3681 92

1) cena stavby dojírny 15 tis Kã/m2
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Obr. 61 – Tandemové uspofiádání dojicích stání se vyznaãuje nejlep‰ím pfiístupem dojiãe

k mléãné Ïláze. Mûrná zastavûná plocha dojírny je v‰ak pfiíli‰ veliká. V souãasnosti se budují 

jen v˘jimeãnû a jen pro men‰í poãet dojicích stání

Obr. 62 – Rotaãní rybinové dojírny patfií mezi neoblíbenûj‰í dojírny. Vyznaãují se dobr˘m

pfiístupem dojiãe k mléãné Ïláze, dobr˘m pfiehledem dojiãe o postupu dojení a pfiimûfienou

zastavûnou plochou 

Rotaãní dojírna s tandemov˘m dojícím stáním (rototandem) 

Tento typ dojírny poskytuje dojiãi nejlep‰í pfiístup k mléãné Ïláze, nástup i v˘stup dojnic

je jednoduch˘ a snadn ,̆ pfiehled dojiãe o prÛbûhu dojení na v‰ech dojících stáních je

dobr .̆ Dojení provádí dojiã pracující uvnitfi kruhu. Dojiã má moÏnost sledovat nástup

dojnic do dojícího stání i v˘stup dojnic a v pfiípadû potfieby pohyb dojírny zastavit. 

Nev˘hodou tûchto dojíren je velká pÛdorysná plocha v pomûru k poãtu dojících stání

a v˘konnosti dojírny. To je problémem zejména u vût‰ích dojíren. Z tûchto dÛvodÛ se

tyto dojírny vyrábûjí s poãtem dojících stání nepfievy‰ujících 15 stání.
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Rotaãní dojírna s tangenciálnû uspofiádan˘m dojícím stáním (rotorybina)

Dojící stání tûchto dojíren je obdobné rybinov˘m dojírnám a odstraÀuje nûkteré nedo-

statky rototandemu. 

Zachovává dobr˘ pfiístup dojiãe k mléãné Ïláze a zmen‰uje celkovou plochu dojírny

v pomûru k poãtu dojících stání. To umoÏÀuje stavût i velké dojírny. Mûrná zastavûná

plocha u této dojírny je o 67 % men‰í neÏ u rototandemové dojírny.

Inovace technick˘ch a technologick˘ch systémÛ pro chov dojnic
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Obr. 63 – Rotaãní rybinové dojírny lze stavût i s velk˘m poãtem dojicích stání a tomu odpovídající

v˘konností, vyhovující i pro dojení velk˘ch stád

Obr. 64 – Rotaãní

rybinová dojírna 

s 60 dojícími

stáními
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Rotaãní dojírna s radiálním uspofiádáním dojících stání a dojiãem pracujícím

uvnitfi kruhu (rotoradial)

Tento typ rotaãní dojírny je obdobou stacionární paralelní dojírny. Dojící soupravu na-

sazuje dojiã mezi zadními nohami dojnic.Dojnice se pfii nástupu do dojírny musí otoãit,

k ãemuÏ pomáhají speciálnû fie‰ené zábrany. Vyznaãuje se nejmen‰í zastavûnou plo-

chou v pomûru k poãtu dojících stání a v˘konnosti. Ve srovnání rotorybinou je zastavû-

ná plocha men‰í pfiibliÏnû o 46 %.

Rotaãní dojírna s radiálním uspofiádáním dojících stání a dojiãem pracujícím na

obvodû kruhu 

Také u této dojírny nasazuje dojiã dojící soupravu mezi zadními nohami. Do dojícího

stání nastupují dojnice pfiímo a otáãejí se pfii v˘stupu z dojírny. Dojiã pracuje na obvodû

Metodická pfiíruãka
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Obr. 65 – Schéma rotaãní dojírny s radiálním uspofiádáním dojících stání a dojiãem pracujícím

uvnitfi kruhu (rotoradial) 

Obr. 66 – Schéma rotaãní dojírny s radiálním uspofiádáním dojících stání a dojiãem pracujícím 

na obvodû kruhu 

ZLOM-mléko  16.10.2008 11:57  Stránka 61



dojírny, tedy v místû kde je obvodová rychlost dojírny nejvût‰í. Nev˘hodou je, Ïe po

nasazení dojící soupravy dojnice odjíÏdí ze zorného pole dojiãe, kter˘ tak jiÏ nemÛÏe

kontrolovat prÛbûh dojení (skopnutí dojící soupravy) ani ukonãení dojení. Tato ãinnost

je zaji‰Èována zpravidla dal‰ím pracovníkem. 

Provozní vlastnosti jednotliv˘ch typÛ rotaãních dojíren z hlediska pfiístupu dojiãe

k mléãné Ïláze a nasazování dojící soupravy jsou v podstatû stejné jako u stacionár-

ních dojíren s obdobn˘m fie‰ením dojícího stání. Jejich v˘hodou ve srovnání se stacio-

nárními dojírnami je vût‰í komfort pro práci dojiãe (men‰í pfiechody, vût‰í prostor, dobr˘

pfiehled o dojnicích pokud je pracovní místo uvnitfi kruhu). Urãitou nev˘hodou je sloÏitá

konstrukce dojícího stání a otoãné plo‰iny. U uÏivatelÛ vznikají také obavy z pfiípadné

poruchy a zpÛsobu jejího odstranûní bez nepfiíznivého vlivu na zdravotní stav a uÏitko-

vost dojnic. To bylo v minulosti, spoleãnû s vy‰‰í celkovou cenou, pfiíãnou odklonu pra-

xe od rotaãních dojíren. Mezitím v˘robci dojících zafiízení intenzivnû pracovali na zdo-

konalení konstrukce plo‰iny rotaãních dojíren a jejího pohonu. V souãasné dobû jsou

nabízena nová fie‰ení rotaãních dojíren s dokonale fie‰en˘mi plo‰inami a tich˘mi poho-

ny a mezi farmáfii se opût obnovuje zájem o rotaãní dojírny. Tento trend lze vysledovat

i âeské republice.

V˘konnost dojíren

V pfiedchozích ãástech této práce jiÏ byly uvedeny nûkteré údaje o v˘konnosti dojírny

a dojiãe. ProtoÏe jsme ãasto svûdky, Ïe se vedou velké diskuze o v˘konnosti jednotliv˘ch

dojíren, budeme vûnovat podrobnûj‰í pozornost této otázce. âasto jsou uvádûny ex-

trémní v˘kony dojiãe (aÏ 150 podojen˘ch dojnic/h) bez bliÏ‰ího vysvûtlení podmínek za

kter˘ch byl tento v˘kon dosaÏen. Je potfiebné si uvûdomit, Ïe v âR existují urãitá ome-

zení, která takové v˘kony neumoÏÀují a ãasto ani není tak vysoká v˘konnost Ïádoucí.

V˘konnost dojiãe vyjádfienou poãtem dojnic podojen˘ch za jednu hodinu ovlivÀuje nû-

kolik faktorÛ. Jedná se pfiedev‰ím o pouÏit˘ pracovní postup, vlastnosti dojen˘ch dojnic,

dojiãe a jeho zruãnost a intenzita práce. Technické fie‰ení dojírny a její vlastnosti jsou

jen jedním z vlivÛ a není dobré tento vliv nekriticky pfieceÀovat.

Inovace technick˘ch a technologick˘ch systémÛ pro chov dojnic

62

Tab.14 – Základní parametry rotaãních dojíren

Poãet Vnûj‰í Zastavûná Zast. Plocha Mûrná plocha Cena Mûrná cena 

Typ dojících prÛmûr plocha plocha na zneãi‰tûná zneãi‰tûná stavby, stavby dojírny,

dojírny stání dojírny, celkem, 1 stání, v˘kaly, v˘kaly, tis. tis. Kã/dojící 

m m2 m2 m2 m2/stáni Kã 1) stání

Rotaãní 

tandemová
14 11,8 236,7 16,9 13 0,93 3 551 254

Rotaãní 24 11,7 233,1 9,71 25,4 1,06 3 497 146

rybinová 36 15,5 367,5 10,21 32,3 0,9 5 513 153

Rotaãní 

paralelní 
40 12,7 267,0 6,68 28,6 0,72 4 005 100

s obsluhou

uvnitfi 80 21,8 648,0 8,1 57,2 0,72 9 720 122

1) cena stavby dojírny 15 tis Kã/m2
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Doporuãen˘ pracovní postup pfii dojení zahrnuje pfiípravu mléãné Ïlázy k dojení (oãistû-

ní vemene, masáÏ, oddojení prvních stfiikÛ), nasazení dojící soupravy a sledování pro-

cesu dojení a ukonãení dojení, pfiípadnû dezinfekci hrotÛ strukÛ. Dnes je moÏné nûkte-

ré operace automatizovat (vibraãní stimulace, automatické fiízení procesu dojení,

automatické dodojování, automatické monitorování zdravotního stavu a kvality mléka),

je v‰ak potfiebné kvalifikovanû rozhodnout jaká míra automatizace je úãelná. Vynechá-

ní nûkter˘ch operací je v zásadû moÏné. Nedokonalá toaleta vemene a zanedbaná

kontrola stavu mléãné Ïlázy, pfiípadnû vynechání oddojení prvních stfiikÛ mléka do

zvlá‰tní nádoby, se nemusí vÏdy vyplatit.

V˘konnost dojicího zafiízení je v˘znamnû závislá na vlastnostech dojnic. Jedná se pfie-

dev‰ím o intenzitu dojení a celkovou dobu dojení a vyrovnanost tûchto vlastností ve

stádu. Napfi. dojnice s nejdel‰í dobou dojení urãuje dobu pobytu celé skupiny dojnic

v dojírnû. DÛleÏitá je i schopnost dojnice b˘t vydojena dojícím strojem bez potfieby ruã-

ního dodojování. Vliv má i tvar vemene, velikost a rozmístûní strukÛ. 

Z uvedeného je zfiejmé, Ïe není moÏné jednoznaãnû urãit v˘konnost dojírny jen podle

jejího technického fie‰ení. O v˘konnosti dojícího zafiízení rozhoduje pfiedev‰ím uÏivatel

a jeho konkrétní podmínky.

Metodická pfiíruãka
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Tab. 15 – PrÛmûrná potfieba ãasu na jednotlivé pracovní operace pfii dojení v dojírnû

Pracovní operace Spotfieba ãasu na dojnici a dojení, min.

Nástup do dojícího stání 0,08 – 0,15

Pfiíprava vemene vã.oddojení prvních stfiikÛ 0,10 – 0,35

Nasazení a polohování dojící soupravy 0,12 – 0,28

Dodojování 0,00 – 0,25

Dezinfekce strukÛ po dojení 0,05 – 0,08

Nepravidelné práce a ztrátové ãasy 0,10 – 0,40

V˘stup dojnic z dojícího stání 0,08 – 0,10

Tab. 16 – V˘konnost rybinov˘ch a paralelních dojíren se standardním a skupinov˘m odchodem

(podle Ebendorfa a Orldorfa), 2001

Poãet dojících 

V˘konnost dojírny, dojnic za hodinu

stání
Standardní dojírna Dojírna se skupinov˘m odchodem

na jedno stání celá dojírna na jedno stání celá dojírna

2¥6 5,0 60 5,2 62

2¥8 4,4 70 4,7 75

2¥10 5,0 100 5,3 105

2¥12 4,6 110 4,9 117

2¥14 4,3 120 4,6 129
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Obr. 67 – Z hlediska potfieby lidské práce na podojení i krávy jsou nejv˘konnûj‰í rotaãní dojírny

Obr. 68 – PouÏití systému skupinového odchodu zvût‰uje mj. i mûrnou zastavûnou plochu dojírny

Celková potfieba lidské práce na podojení 1 dojnice 

(doba dojení 4,5 h + pom. práce) u rÛzn˘ch dojíren

Index mûrné zastavûné plochy dojíren

Investiãní náklady dojíren

Cenové údaje jednotliv˘ch v˘robcÛ a dodavatelÛ dojící techniky jsou vût‰inou obestfie-

ny tajemstvím a v˘robci jsou sdûlovány jen v rámcov˘ch relacích. Pfiesto jsme se poku-

sili provést orientaãní cenové srovnání rÛzn˘ch typÛ dojíren podle údajÛ které nám

poskytli nûktefií v˘robci a podle na‰ich informací získan˘ch z jin˘ch zdrojÛ (obr. 69, 70).

Je v‰ak potfiebné upozornit, Ïe konkrétní cena konkrétní dojírny je vûc nabídky a po-

ptávky a schopnosti vyjednávání a mÛÏe se od tûchto orientaãních údajÛ li‰it. 

Robotizovaná dojicí zafiízení, pro která se mezinárodnû vÏila zkratka AMS (Automatic

Milking System) a u nás termín dojicí robot, se staly nejen na evropsk˘ch farmách rea-

litou. Podíl AMS na novû budovan˘ch dojicích zafiízeních dosahuje 15–25 % (Lehnert,

4.3.3 Robotizovaná dojicí zafiízení
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Obr. 69

Obr. 70

Tab. 17 – Obsah somatick˘ch bunûk v mléce podle systému dojení

poãet SB (tis/ml), 2007

<199 200–399 >400

BûÏné dojící zafi. konvent. Technik, % 35 55 10

Dojící robot DeLaval, % 25 64 11

Dojící robot Lely, % 20 70 10

Dojící robot Galaxy, % 13 72 15

Dojící robot RMS, % 12 76 12

Pramen: Rasmussen 2008
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2008) a firmy vyrábûjící AMS nepostaãují poptávce – dodací termíny se prodlouÏily na

4–9 mûsícÛ. Také v âR se zaãínají systémy AMS pro dojení krav roz‰ifiovat, jak je zfiejmé

z grafu na obr. 72. Tato skuteãnost je v˘sledkem intenzivního v˘voje systémÛ AMS 

a odstranûní jejich dûtsk˘ch nemocí. SníÏila se cena, zv˘‰ila se provozní spolehlivost

a servis a získaly relevantní zku‰enosti, které do znaãné míry odstranily obavy investorÛ.

Hlavní dÛvody pro které se farmáfii rozhodují pro pofiízení AMS jsou zejména:

∑ sníÏení potfieby lidské práce

∑ odstranûní potfieby pfiítomnosti ãlovûka pfii dojení a tím vytvofiení podmínek pro

vhodnûj‰í pracovní podmínky (ranní vstávání, práce o sobotách a nedûlích, voln˘

ãas veãer…)

Inovace technick˘ch a technologick˘ch systémÛ pro chov dojnic
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Obr. 71 – Nejvût‰í mûrná plocha zneãi‰tûná v˘kaly je u dojíren se skupinov˘m odchodem

Obr. 72 – V˘voj poãtÛ robotizovan˘ch dojicích stání v âR

Mûrná plocha dojírny zneãi‰tûná v˘kaly, m2/dojicí stání
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∑ nabídnout dojnicím moÏnost vlastního v˘bûru doby a ãetnosti dojení podle jejich

potfieby a tím pfiispût ke zv˘‰ení uÏitkovosti a zlep‰ení zdravotního stavu mléãné

Ïlázy

∑ zlep‰ení pracovního postupu dojení a hygieny získávání mléka

∑ automatické získávání údajÛ o zdravotním stavu dojnice prostfiednictvím mûfiení

nûkter˘ch hodnot (mûrná vodivost, teplota, nádoj, ãetnost dojení…)

Doposud známá fie‰ení se navzájem li‰í pfiedev‰ím poãtem dojicích stání obsluhova-

n˘ch jedním zafiízením a technick˘m fie‰ením nasazování dojicí soupravy. Z hlediska

poãtu dojicích stání a jejich uspofiádání lze robotizovaná dojicí zafiízení rozdûlit na:

∑ urãená pro dojení v jednom dojicím boxu 

∑ urãená pro jednu fiadu dojicích stání (boxÛ) obsluhovan˘ch jedním robotem urãená

pro dvû fiady dojicích stání (boxÛ) obsluhovan˘ch jedním robotem 

Z hlediska fie‰ení nasazování dojicí soupravy lze robotizovaná dojicí zafiízení rozdûlit na

dvû skupiny:

∑ dojicí nástavce jsou spoleãnû uchyceny na manipulaãním rameni a nasazovány

spoleãnû 

∑ dojicí násadce jsou uchyceny ve zvlá‰tním drÏáku a jsou nasazovány i snímány

individuálnû 

Nezbytnou podmínkou pro vyuÏití robotizovan˘ch dojicích zafiízení je jejich vhodné

technické fie‰ení, instalace a provoz, které zajistí:

∑ pohyb zvífiat k dojicímu zafiízení a jejich odchod po dojení do urãeného prostoru po-

dle zvoleného reÏimu (ãetnost dojení, ãasov˘ odstup mezi jednotliv˘mi dojeními

u kaÏdé dojnice)

∑ pfiípravu dojnice k dojení (fixace dojnice, omytí a osu‰ení mléãné Ïlázy)

∑ nasazení strukov˘ch násadcÛ

∑ kontrolu kvality mléka a selekci závadného mléka, dojení podle stanoveného pro-

gramu

Metodická pfiíruãka
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Obr. 73 – Celosvûtovû

nejroz‰ífienûj‰í AMS

vyrábí firma LELY
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∑ identifikace dojnice, získání a pfienos automaticky získan˘ch údajÛ (teplota, mûrná

vodivost, nádoj, intenzita dojení…) k fiídícímu mikropoãítaãi

∑ ukonãení dojení a vypu‰tûní dojnice do urãeného prostoru (nastavení pohybové 

trasy…)

∑ dopravu nadojeného mléka do chladicího a skladovacího zafiízení

∑ sanitaci dojicího zafiízení.

Organizace pfiístupu dojnic k dojicímu robotu závisí na stavebnû dispoziãním fie‰ení stá-

je a toto fie‰ení v˘znamnû ovlivÀuje. Je zfiejmé, Ïe umístûní robotizovaného dojicího

zafiízení do stáje si vyÏádá i urãité zmûny stavebnû dispoziãního fie‰ení. Uspofiádání

stáje musí vedle volného pfiístupu dojnic k dojicímu zafiízení zajistit i jejich selekci na

dojnice, které mohou b˘t dojeny (od posledního dojení uplynul stanoven˘ ãasov˘ od-

stup) a dojnice, kter˘m je z rÛzn˘ch dÛvodÛ pfiístup k dojení zamezen. 

Konkrétní umístûní AMS do stáje a potfiebné stavební úpravy, organizaci práce ve stáji

a celou fiadu dal‰ích okolností spojen˘ch s instalací a provozováním AMS je potfiebné

projednat s dodavatelem. 

Dosavadní zku‰enosti s s AMS nejsou zcela jednoznaãné a v mnoha pfiípadech jsou 

závislé na konkrétním podniku a stáji ve které je AMS provozován.

Zcela jednoznaãnû se prokázalo, Ïe vyuÏití AMS vyÏaduje nov˘ pfiístup k provozování

stáje a managementu chovu. V opaãném pfiípadû mÛÏe pofiízení AMS znamenat 

katastrofu.

Ne vÏdy se naplnila oãekávání ve zv˘‰ení uÏitkovosti v dÛsledku dojení v AMS. 

V tomto smûru jsou uvádûny velmi odli‰né údaje. 
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Tab.18 – Potfieba ãasu lidské práce na dojení u rÛzn˘ch systémÛ

Poãet
PrÛmûrn˘ Poãet dojících Potfieba práce Z toho 

Typ dojírny
podnikÛ

poãet krav souprav na dojení, ãistûní,

v podniku na dojiãe h/krávu/rok h/krávu/rok

rybinová 31 80 8 21,6 3,2

paralelní 3 101 9,6 20,8 3

tandemová 7 70 5 23,8 3,2

rotaãní 3 243 18,7 9,7 1,8

AMS 22 70 1,4 6,1 1,8

Pramen: dlz 9/2007

Ve studiích proveden˘ch univerzitami v Utrechtu a Wageningenu byla zkoumána mj.

zmûna uÏitkovosti dojnic na 39 farmách po instalaci AMS v roce 2002. UÏitkovost na

sledovan˘ch farmách vzrostala v prÛmûru o 12 % av‰ak s velk˘m rozptylem. Pokud

se v‰ak zohlednilo zv˘‰ení uÏitkovosti, kterého bylo v Holandsku dosaÏeno ve stej-

ném období genetick˘m pokrokem, bylo zv˘‰ení uÏitkovosti v dÛsledku zavedení

AMS jen 2,1 %. Je tedy potfiebné aby potenciální investor nemûl nereálná oãekávání

v tomto smûru.
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Z hlediska potfieby lidské práce dochází pfii uÏití AMS k úsporám lidské práce ve srov-

nání s dojením v dojírnû. 

Podrobná dlouhodobá sledování provádûná v Nûmecku ukázala, Ïe pfii dojení v jedno-

bodovém AMS a prÛmûrném poãtu dojení jedné krávy 2,7/den do‰lo k roãní úspofie lid-

ské práce na dojení ve srovnání s dojírnou 4,4 h /dojnici pfii dojení 2¥ dnnû a 10,7 h pfii

dojení 3¥ dennû. Pfii hodnocení tûchto údajÛ je v‰ak stále potfieba mít na zfieteli skuteã-

nost, Ïe uplatnûní AMS vyÏaduje jinou organizaci práce a vy‰‰í odbornost obsluhy neÏ

dojení v dojírnû.

Technick˘ systém dojení má vliv i na poãet somatick˘ch bunûk. Podrobná sledování

v tomto smûru se provádûjí v Dánsku, kde od roku 1998 zaznamenávají oddûlenû v˘-

sledky mléãné kontroly pro farmy s dojením v tradiãních dojicích zafiízeních a dojením

v AMS. V˘sledky roku 2007 jsou uvedeny v tab. 17.

Z tûchto v˘sledkÛ je zfiejmé, Ïe poãet somatick˘ch bunûk se po zavedení AMS mírnû

zvy‰uje ve srovnání s dojením konvenãním dojícím zafiízením.

Pfii uplatnûní AMS je také potfiebné poãítat s vy‰‰ími IN na pofiízení dojícího zafiízení

a zv˘‰en˘mi náklady na v˘robu 1 l mléka.V tomto smûru je moÏné vyuÏít pro srovnání

rÛzn˘ch variant vybavení stájí z hlediska IN a nákladÛ na 1 l mléka vyvinut˘ VÚZT v. v. i.

Podrobnûji je o tomto programu pojednáno na str. 77.

Kvalita mléka je ovlivÀována mnoha faktory a jen optimalizace jejich pÛsobení jako cel-

ku mÛÏe zajistit vysokou kvalitu mléka. Vedle ãinitelÛ, které dojiã nemÛÏe pfiímo ovlivnit

(krmná dávka, plemenná pfiíslu‰nost, stadium laktace), existuje mnoÏství vlivÛ, které

mají pfiímou souvislost s procesem dojení.

Od zdravé dojnice získáváme mléko s minimálním mnoÏstvím mikroorganismÛ. K udr-

Ïení vysoké kvality mléka získaného od dojnice pfiispívá vedle kvalitního dojícího zafií-

zení a správného postupu dojení také rychlé zchlazení mléka na teplotu 4–5 °C ihned

po nadojení. Pfii této teplotû je mnoÏení neÏádoucích bakterií pfiítomn˘ch v mléce v˘-

znamnû omezeno jak je dokumentováno v grafu na obr. 75. 

4.4 Chlazení a skladování mléka
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Tab. 19 – Podíl práce na pracovní operace v chovu dojnic bûhem roku

Pracovní operace Potfieba lidské práce, h/dojnice/rok

Dojírny AMS

prÛmûr 80% od–do prÛmûr 80% od–do

Dojení 21 16–28 6,5 3,6–11,4

Krmení 6 3–10 5,3 2,8–9,1

âistûní boxu, podest˘lání 3 1–6 3,7 1,6–7,8

¤ízení stáda 7 3–11 13,9 9–20,6

Celkem 37 28–49 27,6 15,6–44,4

Pramen: dlz 9/2007
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Zchlazení mléka zaji‰Èuje chladicí zafiízení. Po zchlazení se mléko skladuje v nádrÏích

nebo tancích, které b˘vají nejãastûji souãástí chladicího zafiízení. Nízkou teplotu mléka

je nutné zachovat aÏ do jeho odvozu do mlékárny. Nedoporuãuje se mísit zchlazené

mléko s nezchlazen˘m, a pokud je to nezbytné, nesmí teplota zchlazeného mléka pfie-

kroãit 10 °C.

Inovace technick˘ch a technologick˘ch systémÛ pro chov dojnic
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Obr. 74 – AMS firmy DeLaval zatím jako jedin˘

dokáÏe prakticky on line zji‰Èovat

a zaznamenávat poãet SB od kaÏdé dojnice pfii

kaÏdém dojení

Obr. 75 – Vliv teploty skladovaného mléka na CPM bûhem skladování
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Pro o‰etfiování a skladování mléka se témûfi v˘hradnû pouÏívají pro men‰í objemy

chladící nádrÏe a pro vût‰í objemy chladící tanky. Na velk˘ch farmách se v poslední

dobû osvûdãují stojaté venkovní skladovací tanky. Jejich v˘hodou je, Ïe jsou dobfie

pfiístupné pfii odvozu mléka mlékárnou a ‰etfií drahé stavební náklady mléãnice. Mo-

hou b˘t dimenzovány i pro obdenní svoz, coÏ nûkteré mlékárny oceÀují zvlá‰tním

pfiíplatkem.

Z hlediska zpÛsobu chlazení u nás pfievládají systémy s nepfiím˘m chlazením. Pro

chod chladících kondenzaãních jednotek se vyuÏívá levného tarifu elektrické energie.

Jejich v˘hodou je, vedle úspory nákladÛ na energii, i vût‰í provozní jistota (zásoba chla-

du na jedno chlazení dopfiedu). Chladící energie je akumulovaná v zásobníku ledové

vody. Ledová voda se vyuÏívá pro chlazení ostfiikem nebo pfii prÛchodu mléka desko-

v˘m chladiãem. 

Chladící tanky s pfiím˘m odparem se vyznaãují niÏ‰í mûrnou spotfiebou energie, která

se v‰ak spotfiebovává bezprostfiednû v dobû pfiítoku mléka a ãasto tedy i v dobû vyso-

kého tarifu. Celkové náklady na chlazení jednotkového mnoÏství mléka tak mohou b˘t

vy‰‰í neÏ u nepfiímého chlazení. 

LeÏaté chladící tanky a chladící nádrÏe se umisÈují do prostoru mléãnice. Stavební ná-

klady mléãnice jsou pomûrnû vysoké a proto se nûktefií uÏivatelé rozhodují pro pouÏití

venkovních stojat˘ch tankÛ s velkou skladovací kapacitou, jejichÏ plá‰È je dobfie tepelnû

izolovan .̆ Chlazení mléka v takovém pfiípadû zaji‰Èuje deskov˘ chladiã napojen˘ na v˘-

robník ledové vody. Obû zafiízení jsou umístûna v mléãnici. V˘hodou takového fie‰ení je

úspora investiãních nákladÛ na stavbû mléãnice, snadn˘ pfiístup svozn˘ch cisteren pro

odvoz mléka a relativnû levná cena jednotky skladovacího prostoru. To je pfiínosné ze-

jména pfii men‰ích ãetnostech svozu mléka.

Samozfiejmostí je pouÏití systému automatické sanitace a u vût‰ích objemÛ i rekupe-

race tepla a jeho vyuÏití pro ohfiev teplé vody. Tak lze u‰etfiit aÏ 50 % el.energie

potfiebné pro ohfiev teplé vody v dojírnû a mléãnici.

Metodická pfiíruãka
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Obr. 76 – Spotfieba el.energie v dojírnû a mléãnici na jednotlivé pracovní operace
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Spotfieba elektrické energie pro chlazení mléka je v˘znamnû závislá na okolní teplotû,

jak je zfiejmé z grafu na obr. 48. V této souvislosti je potfiebné uvést, Ïe chlazení mléka

je energeticky nejnároãnûj‰í pracovní operací na mléãné farmû a spotfiebovává kolem

45 % z celkové spotfieby elektrické energie v dojírnû a mléãnici, jak je dokumentováno

v grafu na obr. 76.

Spotfiebu el. energie je moÏné také ovlivnit organizací provozu chladícího zafiízení.

V období nízk˘ch venkovních teplot lze sníÏit spotfiebu napfi. vypnutím jedné chladící

kondenzaãní jednotky (pokud je zafiízení vybaveno nejménû 2 CHKJ), jak je moÏné

odvodit z tab. 20.

Inovace technick˘ch a technologick˘ch systémÛ pro chov dojnic
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Obr. 77 – Spotfieba el.energie na chlazení mléka je závislá na venkovní teplotû a v období

vysok˘ch letních teplot mÛÏe b˘t aÏ dvojnásobná ve srovnání se zimním obdobím

Obr. 78 – Schéma zapojení pfiedchladiãe do linky chlazení a skladování mléka s rekuperací tepla

dodávaného Pacovsk˘mi strojírnami
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V fiadû farem se pro chlazení mléka pouÏívají pfiedchladiãe, které se vfiazuje mezi

ãerpadlo mléka a skladovací tank. SlouÏí k rychlému zchlazení nadojeného mléka na

teplotu 15–10 °C pfied jeho uskladnûním v chladicím tanku a dochlazením na sklado-

vací teplotu. Schéma linky s pfiedchladiãem, ze kterého je zfiejmá jeho funkce, je na

obr. 78.

V˘hodou pouÏití pfiedchladiãe mléka je, vedle rychlého zchlazení mléka bezprostfiednû

po nadojení, i vyuÏití tepla mléka pro ohfiev vody v pfiípadû, Ïe se pro chlazení pouÏívá

místo ledové vody z chladícího zafiízení voda z vodovodní sítû, která se následnû mÛÏe

pouÏít pro napájení nebo pro dohfiívání v bojlerech. 

V grafu na obr. 79 je znázornûn prÛbûh zchlazování mléka v lince s s chladícím tankem

a lince s pfiedchladiãem a chladícím tankem. Z tohoto grafu je mj. vidût, Ïe pfiedchladiã

je velmi úãinn˘ i v pfiípadû chlazení více dÛjí v jednom tanku, protoÏe minimalizuje ohfií-

vání skladovaného mléka mlékem pfiitékajícím z dal‰ího dojení.

Pfiedchladiãe jsou konstruovány vût‰inou jako deskové chladiãe nebo mléko protéká

trubkou jejíÏ vnûj‰í povrch je ochlazován chladicím mediem. Pfii pouÏití deskov˘ch

chladiãÛ i pfiedchladiãÛ je potfiebné dbát na sladûní v˘konnosti ãerpadla mléka a maxi-

mální prÛtoãnosti chladiãe. To se bohuÏel vût‰inou nedodrÏuje. 

Zatímco ãerpadlo mléka pracuje s v˘konností 5–6 tis. l/h, max. prÛtok mléka deskov˘m

chladiãem nebo pfiedchladiãem je podstatnû niÏ‰í a pÛsobí v podstatû jako ‰krtící

ventil. Pfiebyteãná dopravní energie ãerpadla mléka je potom tlumena v dopravova-

ném mléce coÏ má velmi nepfiízniv˘ vliv na jeho kvalitu. Dochází k zejména po‰kozo-

Metodická pfiíruãka
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Tab. 20 – Spotfieba elektrické energie rÛzn˘ch zafiízení pro chlazení a skladování mléka

PrÛmûrná spotfieba PrÛmûrné PrÛmûrná 

Chladící zafiízení el. energie denní mnoÏství venkovní 

kWh/den kWh/100 l chlazeného teplota,

mléka mléka [l] oC

Chladicí tank s pfiím˘m odparem 

Packo 8 (8 000 l) 152,36 2,03 7520 –2,1

Technick˘ systém chlazení mléka 

s prÛtokov˘m chladiãem, akumulátorem 

ledové vody a venkovním vûÏov˘m 

skladovacím tankem na mléko 

o objemu 25 000 l 122,13 2,05 5 960 –2,07

Technick˘ systém chlazení mléka 

s prÛtokov˘m chladiãem, akumulátorem 

ledové vody a venkovním vûÏov˘m 

skladovacím tankem na mléko 

o objemu 25 000 l 179,50 2,23 8036 7,0

Chladicí tank s nepfiím˘m odparem 

ZD 6–019, 5 000 l 112,33 2,29 4907 16,0

Chladicí tank s nepfiím˘m odparem 

ZD 6–019, 5 000 l, v provozu 

jen 1 chladící kompres.jednotka 77,58 1,76 4410 1,7

ZLOM-mléko  16.10.2008 11:58  Stránka 73



vání tukov˘ch kuliãek a nûkolikanásobnému nárÛstu mléãn˘ch kyselin. Urãitou pomo-

cí by bylo pouÏití dvourychlostních ãerpadel ( vût‰í v˘konnost jen pro sanitaci) nebo

nûkolikastupÀov˘ch membránov˘ch ãerpadel, která s mlékem zacházejí ‰etrnû. Pou-

Ïití membránov˘ch ãerpadel je bûÏné napfi. v Novém Zélandû, kde si zfiejmû kvality

mléka velice váÏí. V âR se zatím obsah voln˘ch mléãn˘ch kyselin pro úãely zpenûÏo-

vání mléka nehodnotí a proto si dodavatelé ani farmáfii s fie‰ením tohoto problému ne-

lámou hlavu.

Pro odklízení mrvy ve vazn˘ch stájích jsou nejãastûji pouÏívány obûÏné shrnovaãe

a podest˘lání ruãnû z vozíku. V˘znam obûÏn˘ch shrnovaãÛ se v‰ak bude s roz‰ifiová-

ním voln˘ch systémÛ ustájení rychle klesat a v krátké dobû se odklízení mrvy obûÏn˘m

shrnovaãem stalo okrajovou technologií, která se u nov˘ch a rekonstruovan˘ch stájí ne-

pouÏívá.

Ve voln˘ch stlan˘ch stájích má dominantní postavení odklízení mrvy traktorov˘m shr-

novaãem s vyhrnováním na statkové hnoji‰tû nebo nakládáním na mobilní dopravní

prostfiedek (pfiívûs, kontejner). Jeho v˘hodou je univerzálnost vyuÏití. Nev˘hodou je

omezení dané organizací práce ve stáji (návaznost na pobyt dojnic v dojírnû atd.), hluk

a zatíÏení prostfiedí stáje v˘fukov˘mi plyny.

Stále více farmáfiÛ se v‰ak v poslední dobû rozhoduje pro shrnovací lopaty, jejichÏ sou-

ãasné technické fie‰ení se vyznaãuje vysokou technickou spolehlivostí, bezpeãn˘m pro-

vozem a univerzálním uplatnûním i pro ‰iroké hnojné chodby. Shrnovací lopaty (obr. 80)

mají pfii pouÏití ve stájích nûkteré v˘hody (automatick˘ provoz a shrnování hnoje více-

krát dennû, ãistûj‰í hnojná chodba a krmi‰tû s pfiízniv˘m vlivem na paznehty, omezení

zaléhávání zvífiat na chodbách a tím vût‰í ãistota zvífiat …). Jsou vhodné pro bezsteli-

vové stáje. S ohledem na emise a kvalitu ãi‰tûní je moÏné doporuãit systémy s podla-

4.5 Odklízení chlévské mrvy a kejdy

Inovace technick˘ch a technologick˘ch systémÛ pro chov dojnic
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Obr. 79 – PrÛbûh teploty mléka chlazeného chladícím tankem a chladicím tankem v kombinaci

s pfiedchladiãem
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hou chodby v malém spádu ke struÏce odvádûjící moã. âi‰tûn˘ povrch potom rychle

osychá a sniÏují se v˘raznû emise amoniaku do stájového ovzdu‰í.

Shrnovací lopaty pro odklízení mrvy ve stelivov˘ch provozech se neustále zdokonalují

a jsou praxí dobfie pfiijímány. Pokud je dobfie dofie‰eno odvodnûní shrnovan˘ch chodeb,

podest˘lání dostateãn˘m mnoÏstvím kvalitní podest˘lky a dal‰í manipulace s mrvou,

nejsou s touto technologií problémy. Musí se dobfie fie‰it jejich pfiejezd mobilními pro-

stfiedky pfii podest˘lání.

Roste také obliba pouÏívání ro‰tÛ a hydromechanického systému odklízení kejdy (pfie-

ron, splachovací kanály) zejména v souvislosti s nov˘m fie‰ením loÏe v boxech (nové

druhy matrací, pouÏití hlubokého boxového loÏe s podest˘lkou separovan˘m a fermen-

tovan˘m tuh˘m podílem kejdy). Jedná se technologii investiãnû draÏ‰í neÏ je povrcho-

v˘ odkliz mrvy a kejdy traktorov˘m shrnovaãem nebo shrnovací lopatou. Rozdíl v‰ak

není pfiíli‰ vysok˘ a vy‰‰í IN jsou vynahrazeny vysokou provozní spolehlivostí systému

a prakticky bezobsluÏn˘m provozem.

S ohledem na zdravotní stav pohybového aparátu dojnic, zv˘‰ení jistoty pohybu a zlep-

‰ení mikroklima ve stáji je moÏné oãekávat vût‰í roz‰ífiení kombinace ro‰tÛ s povrcho-

vou shrnovací lopatou. Toto fie‰ení pfiiná‰í nejen ãistûj‰í prostor pro dojnice, ale pfiispí-

vá i ke sníÏení emisí ‰kodliv˘ch plynÛ.

Zcela nov˘m zafiízením, které se zaãíná v roce 2007 roz‰ifiovat do zahraniãních stájí,

jsou mobilní robotizované shrnovaãe urãené pro ãi‰tûní ro‰tov˘ch podlah (obr. 81).

Jejich ãinnost je zcela automatická, fiízená poãítaãem. Zvífiata toto zafiízení dobfie tole-

rují a kvalita ãi‰tûní ro‰tÛ je velmi dobrá. Cenovû se jiÏ pfiibliÏují shrnovacím lopatám.

Hluboká podest˘lka se vyuÏívá pfieváÏnû jen pro ustájení b˘kÛ ve v˘krmu a omezenû

u jalovic v podnicích s dostateãnou zásobou slámy a velkou potfiebou organického hno-

jení. Pro ustájení dojnic se pouÏívá jen v˘jimeãnû. Také systémy ustájení se spádov˘m

loÏem, oblíbené zejména v Nûmecku, se v âR neroz‰ífiily.

Metodická pfiíruãka
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Obr. 80 – Lanem taÏená

shrnovací lopata

s pryÏov˘m bfiitem

a odvodÀovací struÏkou

pro odvod moãÛvky

‰etrnû a kvalitnû shrnuje

mrvu i kejdu. Zrychlen˘

odtok moãÛvky pfiispívá

ke sníÏení emisí

amoniaku do stájového

prostoru.
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Obr. 81 – Pro pravidelné

ãi‰tûní zaro‰tovan˘ch

chodeb se zaãínají pouÏívat

robotizovaná zafiízení 

na bateriov˘

s programovatelnou

trajektorií pohybu

a automatick˘m dobíjením

v parkovacím depu. Jejich

cena (od 12 tis. Euro) zaãíná

jiÏ b˘t srovnatelná s cenou

shrnovacích lopat. 

Obr. 83 – Pro podest˘lání se

nejvíce osvûdãují podest˘lací

vozy s podlahov˘m

dopravníkem a pfiíãn˘m

vyná‰ecím dopravníkem.

Speciální vozy tohoto typu

dokáÏou rozebírat i obfií

balíky

Obr. 84 – Podest˘lací

zafiízení s odmítacím kolem

mohou b˘t, z dÛvodÛ vysoké

pra‰nosti, vyuÏívány

k podest˘lání jen bez

pfiítomnosti zvífiat ve stáji

nebo na voln˘ch

prostranstvích 
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Pro podest˘lání se pouÏívají upravené krmné vozy s podlahov˘m dopravníkem nebo ro-

zebíraãe balíkÛ s boãním odhozem polonesené na traktoru. Ve vazn˘ch stájích se je‰tû

ãasto stele ruãnû s pouÏitím ruãních vozíkÛ nebo hnojné dráÏky. 

Neroz‰ífiily se stacionární podest˘lací systémy (nadÏlabov˘ dopravník, pod stropem ne-

bo stfiechou zavû‰ené pojízdné podest˘lací zafiízení apod.).

Nelépe se osvûdãují podest˘lací vozy s podlahov˘m dopravníkem a pfiíãn˘m vyná‰e-

cím dopravníkem, ãasto s moÏností regulace jeho rychlosti. Toto zafiízení je dostateãnû

univerzální a je moÏné jej pouÏít prakticky pro v‰echny druhy podest˘lky vãetnû sepa-

rátu kejdy.

Rozebíraãe balíkÛ dobfie pracují s velkoobjemov˘mi balíky. Jsou vût‰inou nesené nebo

polonesené na traktoru, coÏ pfiispívá k jejich dobré manévrovatelnosti. Pro zakládání

podest˘lky pouÏívají odmetací kola s vysokou obvodovou rychlostí. To má za následek

vysokou pra‰nost pfii podest˘lání a zhor‰ení prostfiedí ve stáji.

V pfiedcházejících ãástech této práce bylo pojednáno o hlavních technick˘ch a techno-

logick˘ch systémech vhodn˘ch pro uplatnûní v moderních chovech dojnic. Byly analy-

zovány rÛzné aspekty jejich pouÏití a jejich vlastnosti z hlediska v˘konnosti, spotfieby

lidské práce, spotfieby energie, investiãní nároãnosti, vlivu na Ïivotní prostfiedí, vlivu na

welfare apod.

5. MOÎNOSTI VYUÎITÍ VARIANTNù 
¤E·EN¯CH TECHNICK¯CH SYSTÉMÒ VE STÁJÍCH
A FARMÁCH PRO CHOV DOJNIC

4.6 Technické systémy podest˘lání

Metodická pfiíruãka
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Obr. 82
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Tyto systémy v‰ak pracují ve vzájemné souãinnosti v rámci stáje a farmy. Z tohoto dÛ-

vodu velmi záleÏí na jejich správném navrÏení, instalaci a provozování. Dobfie navrÏe-

n˘ soubor technick˘ch systémÛ ve vazbû na stájov˘ objekt, systém ustájení, vlastnosti

chovan˘ch dojnic pokud je také správnû vyuÏíván a provozován mÛÏe vytváfiet syner-

gick˘ efekt, kter˘ se souhrnnû promítne do celkové spotfieby lidské práce, spotfieby

energie, zdravotního stavu a uÏitkovosti dojnic, welfare, investiãních a provozních ná-

kladÛ a samozfiejmû pfiedev‰ím do ekonomiky chovu dojnic.

To dobfie ví kaÏd ,̆ kdo se touto problematikou zab˘vá. SloÏitost správného koncipo-

vání a realizace technick˘ch systémÛ v rámci stáje a farmy pfiesahuje rámec této

metodiky.

Zájemce o modernizaci nebo novou v˘stavbu stáje a farmy je v‰ak moÏné odkázat na

soubûÏnû zpracovanou a vydanou publikaci Modelové fie‰ení stájí a farem pro chov
dojnic zpracovanou kolektivem pracovníkÛ z V˘zkumného ústavu zemûdûlské techni-

ky v. v. i. a V˘zkumného ústavu Ïivoãi‰né v˘roby v. v. i. pod vedením doc. Vegrichta.

Publikaci vydal s pfiispûním dodavatelÛ technick˘ch systémÛ pro chov dojnic VÚZT

v. v. i. Praha, kde je moÏno ji zakoupit nebo objednat.

Metodická pfiíruãka Modelové fie‰ení stájí a farem pro chov dojnic je urãena pro zemû-

dûlce, poradce, projektanty a dodavatele stájí a technick˘ch systémÛ pro chov dojnic.

Jsou zde mj. uvedeny základní zásady pro navrhování a projektování stájí a farem pro

chov dojnic, jejichÏ dodrÏení je jedním z nezbytn˘ch pfiedpokladÛ pro úspû‰nou realiza-

ci a provozování stáje nebo farmy.

Formou katalogov˘ch listÛ je prezentováno celkem 23 modelov˘ch návrhÛ stavebnû-

technického stájí a farem pro 72–810 dojnic, z toho 14 modelov˘ch návrhÛ novostaveb

stájí a farem s dojením v dojírnû, 5 návrhÛ modernizací stájí typu K 105 a K 174 a 3 ná-

vrhy novostaveb stáje s dojením v AMS.

V návaznosti na tuto publikaci a v˘sledky fie‰ení projektu NAZV QF4145 byl fie‰iteli

tohoto projektu vyvinut softwarov˘ produkt Program pro stanovení technicko-ekonomic-

k˘ch parametrÛ variantních technologick˘ch systémÛ pro chov dojnic, kter˘ umoÏÀuje

modelovat variantnû fie‰ené systémy ustájení vybavené variantními technick˘mi

systémy a sledovat vliv tûchto zmûn na základní technické, provozní a ekonomické pa-

rametry.

VyuÏívá normativní údaje získané zejména v rámci vlastních sledování a mûfiení fie‰ite-

lÛ, sledování provádûn˘ch VÚZE Praha, konzultací s pfiedními zemûdûlsk˘mi manaÏe-

ry a údajÛ získan˘ch od dodavatelÛ staveb a technick˘ch systémÛ.

Vedle normativních hodnot a dat vloÏen˘ch do programu z databáze je vytvofiena moÏ-

nost vloÏení vlastních údajÛ uÏivatelÛ, zejména v oblasti IN stájí a techniky a v oblasti

nûkter˘ch nákladov˘ch poloÏek (náklady na KD, cena práce, reÏijní náklady apod.). Tím

je vytvofiena moÏnost zohlednit ve v˘poãtech vlastní datové údaje se kter˘mi bude pro-

gram pokraãovat (tj. nahradí údaje vloÏené fie‰iteli).

Program je doplnûn obrazovou ãástí, která umoÏní lep‰í orientaci a pfiehled uÏivatele

o nabízené variantû nebo zvoleném fie‰ení. Nabízená fie‰ení stavebnû dispoziãního

fie‰ení stájí vycházejí z návrhÛ podrobnûji uveden˘ch v publikaci Modelová fie‰ení stájí

a farem pro chov dojnic. Program je interaktivní, tzn., Ïe jeho uÏivatel vybírá z postup-

nû nabízen˘ch moÏností, pfiípadnû vkládá vlastní údaje. 
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Po vyplnûní v‰ech poÏadovan˘ch údajÛ je vytvofien v˘stupní protokol specifikující

vybrané fie‰ení a jeho technicko-ekonomické parametry (IN, náklady na KD a 1 l mléka

atd.). Je moÏné také vytisknout schéma vybrané stáje a dojírny se základními rozmûro-

v˘mi parametry. Je moÏné se v programu vrátit, zmûnit zadání a sledovat vliv zmûn na

vybrané parametry. Je tak vytvofien jednoduch˘ a úãinn˘ nástroj pro modelování napfi.

investiãních rozhodování.

Tento protokol je moÏné vytisknout a pouÏít pro jednání s dodavateli, rozhodování ma-

nagementu, jednání s bankou a podobnû.

V˘vojová verze tohoto programu bude v dobû vydání této metodiky pro uÏivatele bez-

platnû k dispozici na internu na stránkách VÚZT v. v. i., www.vuzt.cz
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