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V souvislosti s chovem hospodářských zvířat je spotřebováno velké
množství vody k zajištění nutných technologických operací, především
pro čištění a sanitací stájí, dojíren a mléčnic. Cílem této práce je analy-
zovat zdůvodněnou spotřebu vody pro tyto činnosti v chovech hospo-
dářských zvířat. Bylo zjištěno, že spotřeba vody pro očistu stájí je závislá
na stavebně-technickém řešení stájí a druhu chovaných zvířat.
V chovech dojnic je spotřeba technologicky podmíněné vody vyvolána
především potřebou čištění prostoru dojírny, mléčnice, shromaždiště doj-
nic a pohybových chodeb v dojírně. V dojírně je spotřebováno pro čistění
a sanitaci dojicího zařízení podle typu a velikosti dojírny 3,4 – 6,7 l/doj-
nici/den vody vč. sanitačních roztoků. Další spotřeba vzniká při sanitaci
zařízení pro chlazení a skladování mléka ve výši 5 – 7 l na 100 l zchla-
zeného a uskladněného mléka za jeden den (každodenní svoz mléka).
Pro průběžné čištění prostoru dojírny, dojicího zařízení a mytí mléčné
žlázy během dojení je potřeba nejméně 3 – 5 l vody na jednu dojnici
a den (dojení 2x denně). Pro každodenní čistění stěn a podlah dojírny
a shromaždiště dojnic a chodeb je denně potřeba dalších nejméně 2,4 l/
m2 čištěné plochy.

Klíčová slova 
Chov dojnic, technologické operace, čištění a sanitace, spotřeba vody

In relation to the livestock breeding there is consumed a large quantity
of water, which is used for provision of necessary technological
operations, above all for cleaning and sanitation of stables, milking
parlours and milk store rooms. The aim of this article is to analyse the
justified water consumption for these operations in livestock breeding. It
was established, that the consumption of water destinated for stable
cleaning depends on the building and technological solution of stables
and species of bred animals.
In the dairy cattle breeding the consumption of water, which is necessary
for technological purposes, is destinated mainly for cleaning of milking
parlour space, milk store room, assembly point of dairy cows and
running passages in milking parlour. For the purpose of cleaning and
sanitation of milking equipment in a milking parlour there is consumed
according to its type and size 3,4 – 6,7 litres /dairy cow/day inclusive of
sanitation solutions. Another quantity of water is necessary during the
sanitation of equipment destined for milk cooling and storage in the
amount of 5,0 – 7,0 litres of water per 100 litres cooled and stored milk
per 1 day (everyday milk collection).
For the continuous cleaning of milking parlour, milking equipment and
washing of lacteal gland in the course of milking it is necessary at
least 3 – 5 litres of water /dairy cow/day (milking twice a day). For
everyday cleaning of walls and floors of milking parlour, assembly
points of dairy cows and passages it is necessary another 
2,4 litres/m2 at least.

Keywords:
dairy farms, technological operations, cleaning and sanitation, water
consumption 

V oblasti chovu hospodářských zvířat vznikají technologické vody přede-
vším v souvislosti s provozem jednotlivých technologických systémů
ustájení, krmení, napájení, dojení, odklízení hnoje a výkalů a při čištění
a sanitaci stájových prostor a zařízení. Pod pojmem technologické vody tedy
rozumíme vody, jejichž vznik je přímo vyvolán technologickým procesem.

Charakter a složení technologických vod vznikajících na farmách pro chov
hospodářských zvířat je značně různorodý a odpovídá způsobu a místu vzniku.

Zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) v § 38  definuje odpadní vody jako
vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických
a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po
použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odté-
kající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.
Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou
zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do
vod důlních, a dále jsou technologickými vodami průsakové vody ze skládek
odpadu.

Je tedy zřejmé, že technologické vody nemusí být odpadními vodami ve
smyslu vodního zákona, respektive jsou odpadními vodami jen ve zvláštních
případech.

www.agroweb.cz
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V chovech hospodářských zvířat
část technologických vod vzniká
v přímé souvislosti s každodenním
výrobním procesem (napájení,
dojení a skladování mléka, každo-
denní čištění a sanitace strojů,
zařízení a stájových prostor apod.).
Další technologické vody vznikají při
periodických čištěních a dezinfekci
faremních prostor (čištění stáje
a kotců po ukončení turnusu, čištění
budov a faremních komunikací
apod.). Vedle toho vznikají technolo-
gické vody náhodně v důsledku
potřeby operativního použití vody
pro různé úklidové a čisticí účely.

Co se týče ochrany životního pro-
středí a zacházení s technologic-
kými vodami z hlediska legislativy je
důležité specifikovat způsob sklado-
vání a využití vzniklých technologic-
kých vod.

V zásadě je možné specifikovat
tři způsoby skladování a využití
technologických vod vznikajících na
farmách pro chov hospodářských
zvířat:

– Technologické vody jsou využity
v různých technologických pro-
cesech a následně skladovány
a aplikovány společně s kejdou
a hnojem. Tyto technologické
vody svým charakterem vzniku
neumožňují oddělené jímání
a skladování.

– Technologické vody vznikají tak,
že je možné jejich oddělené
jímání, zpracování a skladování
(např. při čištění a sanitaci doji-
cích zařízení). Tyto vody jsou
potom dále využívány (např. pro
očistu stájí, dojírny, mléčnice
apod).

– Technologické vody vznikají tak,
že je možné jejich oddělené
jímání, zpracování a skladování
a nejsou dále využívány a jsou
určeny např. pro vypouštění do
kanalizace. Na tyto vody se
potom vztahují ustanovení platná
pro odpadní vody podle zákona
č. 254/2001 Sb.

Pokud jsou technologické vody
skladovány a aplikovány společně
s kejdou, močůvkou nebo hnojem,
je potřebné na ně nahlížet jako na
statková hnojiva.

Technologické vody samostatně
jímané a skladované jsou potom
samostatnou kategorií a vztahuje se
na ně odpovídající legislativa. Jedná
se zejména o vyhl. 428/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon o vodovo-
dech a kanalizacích. Tato vyhláška
ve své příloze č.15 – Způsob stano-
vení přípustné míry znečištění
odpadních vod vypouštěných do
kanalizace stanovuje podmínky,
které musí být splněny, aby odpadní
vody mohly být vpouštěny do kanali-
zace. Pro vypracování kanalizačního
řádu jsou uvedeny orientační kon-
centrační limity pro vypouštěné prů-
myslové odpadní vody do kanalizace
a čištěné společně se splaškovými
technologickými vodami v obvyklých

provozech čistíren městských tech-
nologických vod (tab. 1).

Stanovení nejvyšší přípustné míry
znečištění průmyslových technolo-
gických vod vypouštěných do kana-
lizace vychází zvláště z celkové
bilance znečištění technologických
vod (obyvatelstvo, průmysl, služby,
popřípadě srážkové vody), které je
možné do čistírny městských tech-
nologických vod přivést, aniž by
došlo ke zhoršení jejího čistícího
efektu nebo ke znečištění či poško-
zení přívodní kanalizační stoky. Při
vypouštění technologických vod (z
čistírny technologických vod nebo
z kanalizace přímo do vodního toku)
nesmí dojít k překročení limitů pře-
depsaných vodoprávním úřadem.

Podle konkrétního stavu jakosti
průmyslových technologických vod
v místě vypouštění do kanalizace
a možností čištění a následného
vypouštění do recipientu může
vlastník kanalizace navrhnout další
ukazatele a jejich limity v kanalizač-
ním řádu.

Uvedené koncentrační limity
mohou být vlastníkem kanalizace
zvýšeny, případně sníženy na ome-
zenou dobu stanovenou v kanalizač-
ním řádu, a to zvláště s ohledem na
stávající zatížení vybudované čis-
tírny technologických vod a její čistící
efekt.

Pro společné čištění městských
technologických vod s výrazným
podílem průmyslových technologic-

Pořadové
číslo

Ukazatel Symbol
Koncentrační limity z kontrolního

dvouhodinového směsného vzorku 1), mg/l
1 reakce vody pH 6,0 -9,0
2 teplota T 40 oC
3 biologická spotřeba kyslíku BSK 5 800
4 chemická spotřeba kyslíku CHSK 1600
5 nerozpuštěné látky NL 500
6 dusík amoniakální N-NH4 45
7 dusík celkový N 60
8 fosfor celkový pH 10
9 rozpuštěné anorganické soli RAS 25000
10 kyanidy celkové CN celk. 0,2
11 kyanidy toxické CN tox. 0,1
12 nepolární extrahovatelné látky NEL 10
13 extrahovatelné látky EL 80
14 tenzidy anionaktivní PAL-A 10
15 rtuť Hg 0,05
16 měď Cu 1
17 nikl Ni 0,1
18 chrom celkový Cr celk 0,3
19 chrom šestimocný Cr 0,1
20 olovo Pb 0,1
21 arsen As 0,2
22 zinek Zn 2
23 kadmium Cd 0,1
24 salmonella sp. negativní nález
25

Tab. 1 – Největší přípustné koncentrace odpadních vod vypouštěných do kanalizace podle vyhl. 428/2001 Sb.,
přílohy č. 15

Typ dojírnyParametr

Autotandem
2 x 4

Rybinová
2 x 12

Paralelní
2 x 12

Rotační
rybinová 24

Rotační
paralelní 40,

dojič vně
dojírny

Počet dojicích stání 8 24 24 24 40
Horká voda 102 246 189 275 354
Studená voda 133 322 248 211 463
Voda celkem na 1 den/ 2 dojení 470 1134 874 972 1632
Průměrný počet dojených dojnic, 1) 140 288 288 288 480
Technologické voda na 1 den a dojnici 3,35714286 3,9375 3,0347222 3,375 3,4
1) 12 dojnic na dojicí stání (vyjma autotandem)

Tab. 2 – Spotřeba vody na sanitaci v různých dojírnách, l (výrobce A)
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kých vod je nutné se řídit projekto-
vými parametry pro příslušné míry
znečištění všech napojených vod do
kanalizace a do čistírny technolo-
gických vod.

! Metodický postup
Pro stanovení spotřeby technolo-

gicky podmíněné vody byly využity
údaje odborné literatury, vlastní
měření, rozbory autorů a výsledky
dříve řešených projektů. Pro modelo-
vání spotřeby vody a sanitačních roz-
toků  pro sanitaci dojicích zařízení 
a zařízení pro chlazení a skladování
mléka byly využity podklady výrobců
a dodavatelů těchto zařízení.

V chovu skotu vznikají technolo-
gické vody převážně v souvislosti se
zajišťováním požadavků zvířat na
výživu, kvalitní životní podmínky, odpo-
vídající produkční prostředí, welfare
a při prevenci šíření škodlivých mikro-
organismů.

! Napájení
Část vody dodané do napájecích

zařízení může unikat do stájového
prostředí (netěsnosti, cákání apod.).
Celkové množství takto spotřebované
vody je u správně realizovaných a pro-
vozovaných zařízení relativně velmi
nízké. Vzniká přímo v prostoru pro
pobyt zvířat a není technicky možné je
samostatně jímat a skladovat.Ve srov-
nání s celkovou produkcí kejdy, hnoje
a močůvky se jedná o zanedbatelné
množství.

! Čištění stájových 
prostor

Správně navržené a provozované
stájové prostory pro chov skotu nevy-
žadují každodenní čištění prostoru
ustájení. Někdy je potřebné stájové
prostory očistit např. v rámci preventiv-
ních opatření proti šíření infekce apod.

Celková spotřeba vody (produkce
technologických vod) je závislá na
druhu chovaných zvířat, použité tech-
nologii chovu, použitých technických
prostředcích a způsobu práce obsluhy
a na dalších vlivech.

Spotřeba vody pro čištění stájových
prostor nebyla doposud u nás syste-
maticky sledována a také v odborné
literatuře chybějí relevantní údaje.

www.agroweb.cz

Velikost dojírny Parametr
2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 9 2 x 10 2 x 11 2 x 12

Počet dojicích stání 10 12 14 16 18 20 22 24
Horká voda 105 126 147 168 189 210 231 252
Studená voda 175 210 245 280 315 350 385 420
Voda celkem na 1 proplach 280 336 392 448 504 560 616 672
Voda celkem na 1 den/2 dojení 560 672 784 896 1008 1120 1232 1344
Průměrný počet dojených dojnic, 1) 120 144 168 192 216 240 264 288
Technologické voda na 1 den a dojnici 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67
1) 12 dojnic na dojicí stání

Tab. 3 – Spotřeby vody na sanitaci podle velikosti dojíren bez měřičů mléka, l (výrobce B)

Velikost dojírny Parametr
2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 9 2 x 10 2 x 11 2 x 12

Počet dojicích stání 10 12 14 16 18 20 22 24
Horká voda 150 180 210 240 270 300 330 360
Studená voda 250 300 350 400 450 500 550 600
Voda celkem na 1 proplach 400 480 560 640 720 800 880 960
Voda celkem na 1 den/ 2 dojení 800 960 1120 1280 1440 1600 1760 1920
Průměrný počet dojených dojnic, 1) 120 144 168 192 216 240 264 288
Technologické voda na 1 den a dojnici 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67 6,67
1) 12 dojnic na dojicí stání

Tab. 4 – Spotřeby vody na sanitaci podle velikosti dojíren s měřiči mléka, l (výrobce B)

Průměrná
roční
užitkovost, l

Průměrná
denní

užitkovost, l

Potřeba
sklad.

kapacity,
dojnice/den

Spotřeba vody
na sanitaci,

l/100l
objemu/den

Spotřeba vody
na sanitaci,

l/dojnici/den

Spotřeba
vody na

sanitaci, 100
dojnic/den

Chladicí tank,
objem l

7 000 19,18 23,01 4,00 0,92 92,05 6 500
7 000 19,18 23,01 4,40 1,01 101,26 5 000
7 000 19,18 23,01 4,57 1,05 105,17 3 500
7 000 19,18 23,01 5,60 1,29 128,88 2 500
7 000 19,18 23,01 1,60 0,37 36,82 20 000

Tab. 5 – Spotřeba vody na sanitaci chladicích a skladovacích tanků na mléko

Využití vysokotlakých čistících zařízení používající čistou vodu je vhodné v turnusových chovech.
Ve stájích pro chov dojnic se používá zřídka. Na obrázku je čištění hnojné chodby realizováno pomocí
mechanické lopaty
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Obecně je však možné vycházet
z běžné zemědělské praxe.
K důkladnému čištění stájí dochází
především v souvislosti s potřebou
snížení infekčního tlaku a omezení
šíření škodlivých mikroorganismů.

Pro čištění stájí se osvědčilo využití
vysokotlakých čistících zařízení vyu-
žívajících čistou vodu, případně vodu
s příměsí čisticích a dezinfekčních pro-
středků. Tato zařízení pracují s tlakem
kolem 10 MPa a spotřebou 300 – 400 l
vody za hodinu.

Běžně se tyto systémy požívají při
čištění a sanitaci stájových prostor
a jejich vybavení v turnusových cho-
vech jednotlivých kategorií skotu
(výkrm skotu, odchov telat ...), kdy se
celá stáj nebo její část (kotec, indiciální
venkovní boudy pro telata apod.)
uvolní a vyčistí před ustájením další
skupiny zvířat.

Méně časté je použití těchto
zařízení ve stájích pro chov dojnic
a je nejčastěji spojeno s realizací
speciálních preventivních opatření.

Část technologických vod může
vznikat v souvislosti s potřebou odstra-
ňovat problémy ve funkci některých
technologických zařízení. Jedná se
např.o dočišťování zaroštovaných pod-
lah, proplach špatně fungujících hydro-
mechanických systémů odklízení kejdy
apod. V těchto případech se jedná
o chybu provozovatele stáje nebo
i o špatné konstrukční a stavební
řešení. Jedná se tedy spíše o havarijní
řešení, nikoliv o technologicky pod-
míněnou spotřebu vody.

Množství takto vzniklých technolo-
gických vod je celkem malé (např. při
celodenním čištění stáje vysokotlakým
zařízením je spotřebováno 2 – 3 m3

vody) a ve srovnání s celkovou pro-
dukcí močůvky a kejdy je možné je
považovat za zanedbatelné (pro srov-
nání uvádíme, že např. jedna dojnice
vyprodukuje ročně kolem 14 m3

výkalů a moče). Všechny takto vzniklé
technologické vody zůstávají ve stáji
a jsou jímány a skladovány společně
s močůvkou, kejdou a hnojem.

! Čištění a sanitace doji-
cích zařízení a mléčnic

Značná část technologických vod
vzniká v souvislosti s dojením a čiště-

ním a sanitací dojicích zařízení
a zařízení pro chlazení a skladování
mléka.

V souvislosti s procesem dojení
vznikají technologické vody při pravi-
delném čištění vemen dojených krav,
průběžném čištění prostoru dojírny
během dojení a pravidelné očistě
dojírny a shromaždiště krav po
každém dojení.

Vedle toho vznikají technologické
vody v souvislosti s proplachem, čiště-
ním a dezinfekcí dojicího zařízení

a zařízení pro chlazení a skladování
mléka.

Z technického hlediska jsou takto
vzniklé technologické vody  jímány
společně s močůvkou, kejdou a hno-
jem nebo mohou být jímány odděleně
a skladovány v samostatných jímkách.

Množství takto vzniklých technolo-
gických vod je závislé na provedení
dojírny a shromaždiště dojnic, stupni
znečištění dojnic, použitém dojicím
zařízení a zařízení pro chlazení a skla-
dování mléka.

V současné době jsou v chovech
dojnic používány převážně dojírny.
Podle terénních sledování provádě-
ných v rámci řešení problematiky
implementace nitrátové směrnice bylo
v roce 2007 dojeno 78 % dojnic v růz-
ných dojírnách a kolem 21 % ve stáji
do potrubí (obr. 1).

Technologické vody vzniklé při sani-
taci dojicích zařízení jsou závislé na
konstrukci a provedení dojicího
zařízení a jsou většinou dány výrob-
cem, který stanovuje postup a množ-
ství použité vody a sanitačních pro-
středků.V tabulkách jsou uvedeny pří-
klady nejčastěji používaných dojíren
a množství použité technologické vody
pro jejich čištění a dezinfekci.

Tyto hodnoty vycházejí z podkladů
výrobců a dodavatelů dojicích zařízení
a jsou stanoveny za určitých předpo-
kladů (počet dojnic podojených na jed-
nom dojicím stání, standardní prove-
dení rozvodů mléka a podtlaku, stan-
dardní vybavení apod.) a v konkrétních
případech se mohou lišit. Odchylka
však nebude příliš veliká a výše uve-
dené hodnoty lze pro účely této práce
považovat za dobře použitelné.

Aktuálním problémem je využití
nebo aplikace takto vzniklých techno-
logických vod. Jsou obavy, že jejich
aplikace na pole by mohla nepříznivě
ovlivnit životní prostředí. V této souvis-
losti je potřebné si uvědomit, že se
jedná o radikálně zředěný roztok
účinné látky použité pro čištění a sani-
taci. Tyto roztoky se používají
nejčastěji v koncentracích 0,3 až 1 %.
Jsou následně jímány společně s pro-
plachovými vodami, které sanitační
roztok dále ředí přibližně 5x. Např. pro
sanitaci a čištění tanku pro chlazení
a skladování mléka o objemu 5000 l je
použito podle návodu výrobce  55 l
sanitačního roztoku a 220 l teplé a stu-
dené vody. Při koncentraci sanitačního
roztoku 0,3 – 1,0 % to znamená, že
koncentrace použitého přípravku je
v technologické vodě shromážděné ve
sběrné nádobě nebo jímce 0,06 – 0,2
%. Vedle toho je potřebné mít na zře-
teli, že pro účinné čištění je přede-
psáno střídání kyselých a alkalických
roztoků, které jsou jímány společně
a navzájem se neutralizují, takže
výsledný roztok je velmi vysoce zře-

provizorní
bzcela chybí 0,4 %

nadzemní jímka
s kruhovým

pùdorysem 0,7 %

zapuštì ná
jímka; 19,8 %

spoleènì
   s moèùvkou

bkejdou; 79,1 %

Obr. 2 – Procentické zastoupení systémů skladování sanitačních
roztoků z dojíren a mléčnic na českých mléčných farmách
(sledováno 173 farem a 43 526 dojnic)

ruènì
0,2 %

v rotaèní
dojírnì
7,1 %

ve stacionární
dojírnì
71,1 %

na stání do
potrubí
20,5 %

na stání do
konví
1,2 %

Obr.1 – Procentické zastoupení systémů dojení krav v ČR ke konci
roku 2007 (podle počtu dojených krav)
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děný roztok solí. Účinnou antibakteri-
ální složkou těchto roztoků je chlor,
který však během skladování uniká
do ovzduší a jeho koncentrace ve
skladované technologické vodě je
prakticky nulová.

Jsou připraveny pokusy za-
měřené na podrobný chemický
a mikrobiologický rozbor technolo-
gických vod vzniklých při sanitaci
dojicích zařízení a zařízení pro chla-
zení a skladování mléka. Získané
výsledky budou následně v co nej-
kratší době publikovány.

Celá řada zemědělských podniků
tyto roztoky samostatně jímá do ná-
drží, které jsou umístěné v prostoru
dojírny nebo mléčnice a následně je
používá pro čištění prostor dojírny,
mléčnice, chodeb a shromaždišť doj-
nic před dojením a po něm.Vedle toho
lze tyto vody využít pro zavlažování
kompostů, kropení hnojiště apod.

V souvislosti s procesem dojení
vznikají i další technologické vody.
Jedná se zejména o vody vzniklé při
omývání vemene a pravidelném čištění
dojicího zařízení během dojení.

K tomuto účelu se používají stříkací
pistole s hadicí připojenou na rozvod
vody v obslužném prostoru dojírny.
Podle vlastních měření dosahuje spo-
třeba vody pro očistu vemen a průb-
ěžné čištění prostoru dojírny (splacho-
vání výkalů ze stání, oplach dojicího
zařízení) při dojení 2x denně 3 – 5 l na
jednu podojenou dojnici a den.

Dalším zdrojem technologických
vod je voda použitá pro čištění pro-
stor dojírny a shromaždiště dojnic po
každém dojení. Při vlastních měře-
ních byla v dojírně 2 x 2 x 6 dojicích
stání a shromaždišti dojnic před
dojením zjištěna celková denní spo-
třeba kolem 2500 l (dojeno kolem
650 dojnic, celková čištěná plocha
655 m2). Tomu odpovídá přepočtená
měrná spotřeba vody na pravidelné
čištění dojírny a přilehlých prostor ve
výši 3,8 l/dojnice/den, event. 2,4 l/m2

čištěné plochy (při částečném použití
vysokotlakých čisticích zařízení).Tyto
hodnoty byly naměřeny na farmě
s pečlivou a dobře zaškolenou ob-
sluhou a s nedostatečnými zdroji
levné vody. Celkem tedy je pro průb-
ěžné čištění dojírny, omývání mléčné

žlázy, oplach dojicího zařízení
a čištění stěn a podlah potřeba 6,8 –
8,8 l/dojnici/den. V podmínkách
průměrné zemědělské praxe je však
nutné počítat i s hodnotami vyššími.

Vedle toho vznikají technologické
vody při očistě prostoru mléčnice
a sanitaci zařízení pro chlazení a skla-
dování mléka ve výši nejméně 2 l/doj-
nici a den (tab. 5). Technologické vody

také vznikají v souvislosti s provozem
sociálních zařízení umístěných často
v prostoru objektu dojírny (WC, umy-
vadla, sprchy ...). Ty však mohou být
odváděny do samostatné kanalizace
a potom s nimi nelze pro účely této
práce kalkulovat.

Za účelem zjistit spotřebu vody
v objektu dojírny byla prováděna dlou-
hodobá měření spotřeby pomocí

vodoměru na farmě s celkovým
průměrným počtem 665 kus; dojených
dojnic v rybinové dojírně s 2 x 2 x 6
dojícími stáními a 4 chladícími tanky
o celkovém objemu 15 000 l. Do spo-
třeby byla zahrnuta i spotřeba vody
pro sociální zázemí. Získané výsledky
jsou graficky znázorněny na obr. 3.

Celková denní spotřeba činila
průměrně 13 000 l, tj. 19,55 l na
jednu dojenou dojnici za den. Tato
hodnota dobře koreluje s výše uve-
denými údaji.

Tato měření podporují reálnost výše
uvedených údajů o produkci technolo-
gických vod v dojírnách a při střízli-
vých odhadech je možné uvažovat
s průměrnou měrnou produkcí tech-
nologických vod v souvislosti s proce-
sem dojení ve výši  kolem 15 l na doje-
nou dojnici a den, tj. 5,5 m3 na jednu
dojenou dojnici ročně (bez započtení
spotřeby vody v sociálním zázemí).

! Úprava mikroklimatu
a podmínek pro welfare

Část vody může být použita pro
úpravu mikroklimatu ve stájových
prostorách, Jedná se např. o použití
vodní mlhy pro ochlazování stájového
prostředí, použití vodní sprchy pro
skrápění povrchu těla chovaných
zvířat s cílem snížení tepelného
stresu apod.

U správně navržených a provozova-
ných systémů se většina použité vody
promění ve vodní páru a je odvětrána
ze stáje. #
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Rozdì lení prùmì rné denní spotøeby vody ( l, % ) v objektu
dojírny s mléènicí

3195; 24 %
2900; 21 %

1900; 15 %

1760; 14 %
1920; 15 %

725; 6 %

600; 5 %

omývání vemen a prùbì né èištì ní dojírny èištì ní prostoru dojírny po dojení

èištì ní shroma dištì  po dojení sanitace dojírny

èištì ní prostoru mléènice sanitace chladicího zaøízení

ostatní (sociální zázemí a nespecifikovaná spotøeba)

Celková denní spotøeba: 13 m3

dojení: rybinová dojírna 2 x 2 x 6 stání

chlazení mléka: chladicí tanky s nepøímým odparem ( 2 x 5000 l a 2 x 2500 l)
objekt dojírny obsahuje dále rozvodnu, strojovnu vývì v, kanceláø, dílnu, šatny, kuchyòku, WC a sprchy
prùmì rný poèet dojených krav: 665

celková plocha podlahy a stì n dojírny 588 m 2

Obr. 3 – Spotřeba vody pro technologické operace spojené
s dojením, chlazením a skladováním mléka na farmě pro  665
dojených krav

Značná část technologických vod vzniká v souvislosti s dojením
a čištěním a sanitací dojicích zařízení a zařízení pro chlazení
a skladování mléka
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