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1.  Ontogeneze a růst hospodářských zvířat 

Ontogenezí označujeme vývin a růst z oplodněného vajíčka až do ukončení života 

organismu. Vývin a růst patří mezi základní procesy, které začínají od splynutí pohlavních 

buněk do vzniku zygoty. Z oplozeného vajíčka se rýhováním postupně vytváří složitý 

mnohobuněčný organismus, ve kterém vznikají ze zárodečných listů jednotlivé tělesné orgány 

a tkáně.  

V průběhu ontogeneze rozlišujeme tři základní procesy, které spolu vzájemně souvisí. 

První je označován jako determinace. Zde se jedná o předurčení postupu vývinu 

morfologických a funkčních vlastností a znaků vyvíjejícího se jedince, kdy je geneticky 

předurčen směr a intenzita vývinu jedince. Druhým procesem je tzv. diferenciace, kdy 

dochází ke strukturní a funkční změně buněk a tělesných tkání a vzniku nových orgánů. Oba 

uvedené procesy (determinace a diferenciace) tvoří komplexně kvalitativní stránku růstu, 

která je označována jako vývin. Třetím základním procesem ontogeneze je růst, kterým se 

rozumí zejména rozmnožování rovnocenných buněk a jejich zvětšování. 

Nejvýznamnější kvalitativní změny nastávají v době vývinu zárodku, kdy se tvoří 

nové orgány a s nimi i nové funkce. Z chovatelského hlediska jsou důležité kvalitativní změny 

ve vzájemných proporcích jednotlivých částí a tkání těla v období po narození (vylíhnutí) 

jedince. Tyto změny jsou způsobeny nerovnoměrností intenzity růstu v jednotlivých obdobích 

života. Výraznou charakteristikou růstu je pak dynamičnost. Každá složka živé hmoty se 

zapojuje do nepřetržitých chemických reakcí, jejichž výsledkem je pak kvantitativní narůstání 

živé hmoty jako důsledek kvalitativních změn v buňkách a tkáních.  

Růst je považován za komplexní jev, který je výsledkem interakce genetického 

základu organismu, výživy a podmínek prostředí. V tomto ohledu pak mají živé organismy 

značnou schopnost samočinné regulace a organizace těchto vztahů. Intenzita růstu je dána 

poměrem mezi intenzitou anabolických a katabolických reakcí v organismu. Růst je 

neoddělitelnou součástí vývinu a je považován za jeho funkci. 
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Růst jako takový bezprostředně souvisí s produkcí masa a tuku. Z hlediska užitkovosti 

a rentability produkce se jedná především o přírůstky tělesné hmotnosti, které vznikají růstem 

svalové, případně i tukové tkáně za určitou časovou jednotku. Růst a vývin jsou tedy nejen 

biologickou, ale v praktickém chovu hospodářských zvířat i „ekonomickou“ vlastností, na 

jejichž realizaci se podílí celá řada vnitřních i vnějších orgánových a funkčních systémů a 

vlivů. 

V obecném pojetí lze růst definovat jako komplex současně probíhajících procesů 

kvantitativního zvyšování velikosti povrchu, hmotnosti a objemu jednotlivých částí, a tím i 

celého těla. 

 

1.1.  Stadia růstu a vývinu 

V jednotlivých časových obdobích růstu a vývinu se mění způsob zásobování 

kyslíkem, způsob výživy, regulace tepla, reakce na vnější prostředí aj. Důkladná znalost 

těchto biologických zákonitostí má pak pro chovatele velký význam, neboť je možné tyto 

biologické možnosti cíleně využít a aktivně tak usměrňovat vlastní proces růstu a vývinu 

jedince dle požadovaných potřeb (trhu, konzumentů, ekonomických aj.). Obecně, se u savců 

hospodářských zvířat rozeznávají 2 základní stádia růstu a vývinu – prenatální a postnatální. 

Tato stádia se pak navíc rozdělují do několika specifických fází. 

 

1.1.1. Stádium prenatální (před narozením jedince)  

Zahrnuje období od vzniku zygoty do narození mláděte. Celý vývin se uskutečňuje v 

pohlavních orgánech matky, a proto lze na nový organismus působit pouze jejím 

prostřednictvím. Matka reguluje vnější vlivy, které se projeví pouze při jejich dlouhodobém 

působení (onemocnění, hladovění, překrmování apod.).  

Prenatální stadium růstu je důležitým úsekem ontogeneze, neboť spolurozhoduje o 

úrovni realizace geneticky podmíněných potenciálních užitkových schopností jedince. Po 

narození jedince se vývin obecně omezuje a je naopak podporována realizace produkčních 

vlastností. V rámci jednotlivých růstových fází probíhají změny, které se řadí mezi rozlišovací 
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(diferenciační) a formotvorné (morfologické) pochody. Tyto pak závisí na intenzitě tělesných 

přírůstků v jednotlivých fázích růstu a na stupni formování dané části těla. Odlišná intenzita 

růstu tak způsobuje, že se mění vzájemný poměr částí i forma celého těla. Nitroděložní 

(intrauterinní) vývin jedince je u savců fyziologicky ukončen porodem.  

 

Prenatální stádium se obecně rozděluje do tří růstových fází – blastogeneze, 

embryonální a fetální. 

Fáze blastogeneze zahrnuje raný vývoj, od tvorby zygoty do vzniku a nidace 

(uhnízdění) embrya v děloze. V raném vývoji organismu (zygota, morula, blastula), probíhá 

rýhování, které končí vytvořením blastocysty. Na začátku období je rychlost dělení buněk 

stejná, v pozdějším období je však již značně diferencovaná. Průběh této fáze je zcela zásadně 

ovlivněn kvalitou pohlavních buněk (gamet) rodičů, která může do značné míry ovlivnit nejen 

vlastní proces oplození, ale i budoucí růst a vývin nového embrya, respektive jedince. 

Fáze embryonální (zárodečná) začíná vytvořením embrya, pokračuje růstem 

placenty a končí vytvořením plodu. Embryonální období zahrnuje u hospodářských zvířat 

obvykle úsek 1/3 – 2/3 délky gravidity. V závislosti na druhu zvířat tvoří zárodečná fáze u 

skotu asi 20 %, prasat 30 % a králíka 50 – 60 % délky celého prenatálního období. Přechod do 

další fáze nastává v době, kdy je v podstatě ukončená diferenciace tkání a orgánů a je již 

možné poznat o jaký druh mláděte se jedná.  

U drůbeže se uvedená doba označuje jako inkubace a v podstatě je zde ukončen vývoj 

ve vejci. Velikost mláďat ptáků pak do značné míry souvisí s velikostí vajec. 

Fetální (plodová) fáze se vyznačuje vysokými přírůstky vyvíjejícího se organismu, 

především pak v posledním období před porodem. V tomto období jsou na matku kladeny 

zvýšené nároky týkající se příjmu živin a jejich kvality.  

Při porodu savců se často uplatňuje tzv. matroklinní vliv, kdy vlastní velikost těla 

matky ovlivňuje velikost mláďat. Obvykle větší matky rodí větší mláďata, tato závislost však 

může být druhově značně variabilní. Dále platí, že samčí jedinci (synové) jsou zpravidla těžší 

než jedinci samičího pohlaví (dcery). Mimoto, např. u prasat bylo zjištěno, že 43 – 47 % 
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hmotnosti mláděte při narození je ovlivněno velikostí matky a jen 1 – 7 % je ovlivněno 

velikostí otce. V tomto ohledu také existují významné druhové odlišnosti.   

 

1.1.2. Stádium postnatální (po narození, vylíhnutí jedince) 

Jde o období od narození nebo vylíhnutí jedince až do jeho přirozené smrti. Zahrnuje 

několik fází, které se v počátku stádia rozdělují především podle druhu a způsobu přijímaného 

krmiva a u savců také v závislosti či nezávislosti na matce. V tomto období je velmi silný vliv 

vnějšího prostředí, které může růst i vývin jedince jednak urychlit, ale také zpomalit.  

 

Fáze závislosti na matce (u savců fáze sání) 

Fáze výživy mlezivem 

Jde o poměrně krátké období po porodu, kdy jedinou výživou mláděte je první sekret 

mléčné žlázy po porodu – mlezivo. Mlezivo poskytuje mláděti výživné a ochranné látky ve 

vysoké koncentraci. Délka tohoto období a kvalita mleziva je významně ovlivněna 

mezidruhovými a meziplemennými rozdíly, které jsou způsobeny nestejnou úrovní ve vývinu 

a růstu narozených mláďat a stupněm jejich fyziologického věku.  

Prostřednictvím proteinové složky mleziva (globulinů) získává mládě pasivní 

(kolostrální) imunitu, která jej chrání před infekčními chorobami a nepříznivými vlivy 

vnějších podmínek. Jelikož se v krátkém časovém úseku mění skladba mleziva ve směru 

snižování jeho významných složek, je nezbytné, aby mláďata byla po narození v co nejkratší 

době mlezivem nakojena, případně napojena. Respektování uvedené biologické zákonitosti 

chovatelem je základní předpoklad zdárného odchovu mláďat, který se zpravidla příznivě 

odrazí na ekonomice produkce u hospodářských zvířat.  
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Fáze výživy mateřským mlékem (případně mléčnými náhražkami) 

Mláďata savců jsou v této fázi růstu a vývinu závislá na kvalitě a množství 

spotřebovaného mléka. Hlavním krmivem v tomto období je plnotučné mléko, mléko se 

sníženým obsahem tuku, nebo mléčné krmné náhražky.  

Intenzita růstu mláďat je odvislá od obsahu mléčných složek, přičemž obecně platí, že 

u druhů s vyšším zastoupením proteinů v mléce je dosahována i vyšší intenzita růstu. V tomto 

období si pak mláďata začínají navykat i na příjem krmiv pevné konzistence.  

Přechod z mléčné (tekuté) výživy na výživu pevnými krmivy (objemnými, jadrnými 

apod.) se označuje jako odstav mláďat. V tomto okamžiku tedy dochází k ukončení příjmu 

mléka či mléčných náhražek. 

 

Fáze výživy pevnou potravou 

Jde o období, kdy dochází ke změnám funkcí trávící soustavy, především pak u 

přežvýkavců. Trávicí soustava se morfologickou stavbou a fyziologickou činností 

přizpůsobuje dospělým jedincům. K vlivům, které významně ovlivňují růst v tomto období, 

patří především výživa, dále pak technologie ustájení, ošetřování a zdravotní stav zvířat. 

 

Fáze pohlavní dospělosti 

Tzv. pohlavní dospělost (puberta) je věk, kdy nastupuje počátek funkce pohlavních 

orgánů (tvorba pohlavních gamet, pravidelný pohlavní cyklus samic, projevy sexuálních 

pudů). Dále dochází k výrazným změnám v tvarových vlastnostech těla (zvýrazňuje se 

pohlavní dimorfismus), formuje se individualita zvířete a jeho typ z hlediska fyziologických a 

psychických vlastností. 

Jelikož zvířata nejsou v tomto období ještě dostatečně tělesně vyvinutá, nemohou se 

bez újmy na tělesném a zdravotním stavu používat v plemenitbě, zejména pak samice savců.  
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Fáze chovatelské dospělosti 

Jedná se o období, kdy zvířata již splňují požadavky na věk, tělesný vývin a hmotnost 

pro jejich využití v plemenitbě. Je zapotřebí, aby plemenní jedinci dosáhli přiměřený stupeň 

vývoje, který se zpravidla vyjadřuje dosažením 60 – 80 % hmotnosti těla z obvyklé hmotnosti 

v tzv. tělesné dospělosti. V tomto ohledu pak existují často výrazné mezidruhové, eventuelně i 

meziplemenné odlišnosti. Chovatelská dospělost, stejně jako pohlavní dospělost, předchází 

tzv. dospělost tělesnou.   

Ze zootechnického hlediska, pak dosažením chovatelské dospělosti je u mladých 

potenciálně plemenných zvířat ukončeno období jejich vlastního odchovu, tj. období od 

porodu (vylíhnutí) do zařazení jedince do reprodukce.  

 

Fáze tělesné dospělosti 

Obecně tato fáze začíná ukončením růstu jedince a ukončením vývinu kostry. Jedná se 

o období plné pohlavní aktivity a dosahování maximálních produkčních schopností.  

V rámci živočišné produkce se u hospodářských zvířat jedná, u části užitkových 

vlastností, o nejvýznamnější období růstu a vývinu, které má být i z pohledu efektivnosti 

produkce co nejdelší (produkce mléka, plodnost). Na druhou stranu, u některých produkčních 

směrů však zvířata nedosáhnou tělesnou dospělost (výkrm prasat a skotu) a v některých 

případech dokonce ani pohlavní dospělost (výkrm brojlerových kuřat, výkrm telat a jehňat). 

V tabulce č. 1 je uveden průměrný věk hospodářsky významných druhů savců při 

dosažení pohlavní, chovatelské a tělesné dospělosti v závislosti na druhové příslušnosti a 

pohlaví. 
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Tabulka 1: Průměrný věk při dosažení specifických dospělostí u významných potravinových 

zvířat. 

Druh  Pohlaví  

Dospělost 

Pohlavní  

(měsíc) 

Chovná 

(měsíc) 

Tělesná 

(rok) 

Skot  
býk  8 – 10 11 – 13 4 – 6 

jalovice/kráva*  7 – 14 14 – 22 4 – 5 

Ovce  beran  4 – 6 8 – 12 2,5 – 3 

jehnice/bahnice*  6 – 10 11 – 19 2 – 3 

Koza  kozel  4 – 6 8 – 18 2 – 3 

kozička/koza*  6 – 7 11 – 13 2 – 3 

Prase  kanec  5 – 7 8 – 12 2,5 – 4 

prasnička/prasnice*  5 – 8 8 – 10 1,5 – 2,5 

Králík ramlík 4 – 5 5 – 6 1 – 1,2 

ramlice 4 – 5 5 – 8 1 

* první termín je používán pro mladé samice do věku jejich 1. porodu 

 

 

Fáze stárnutí a smrti 

 V tomto období dochází k ubývání sil, až nakonec dojde k přirozené smrti jedince. Za 

vlastní hranici stárnutí se považuje věk, kdy u dospělého jedince dochází k trvalému snižování 

výkonnosti, užitkovosti a odolnosti. V drtivé většině případů se v běžných konvenčních 

chovech hospodářská zvířata přirozené smrti vůbec nedožívají, obvykle se v chovu 

ponechávají pouze po dobu své vysoké produkce. Delší dobu se pak ponechávají v chovu jen 

zvířata s vysokou plemennou hodnotou, která jsou případně využita v plemenitbě.  
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1.2.  Specifika růstu zvířat 

Intenzita růstu jednotlivých druhů hospodářských zvířat je rozdílná. V prvním 

období rostou nejrychleji ryby a ptáci, ze savců pak dosahují vysokou intenzitu růstu prasata, 

naopak velmi nízkou intenzitu růstu v tomto období vykazují přežvýkavci.  

Cíleným šlechtěním významných druhů hospodářských zvířat došlo k podstatnému 

zvýšení i jejich růstových schopností. Např. domácí prase rostlo před 200 lety intenzitou, 

jakou dnes vykazují přežvýkavci. Velmi výrazné zvýšení růstové intenzity bylo docíleno 

zejména u drůbeže. Délka výkrmu masných užitkových typů kuřat do hmotnosti kolem 2,0 kg 

trvala před 70 lety přes 100 dnů, přičemž v současné době trvá výkrm moderních hybridních 

typů brojlerových kuřat do shodné hmotnosti přibližně jen 32 – 38 dnů. V případě domácích 

krůt, pak v důsledku šlechtění a následné cílené hybridizace došlo k výraznému zvýšení 

tělesné hmotnosti v dospělosti; dospělý divoký krocan váží kolem 12 kg, zatímco stávající 

hybridní typy dosahují hmotnost 25 – 35 kg, v některých případech dokonce i více. 

 

V průběhu života prochází organismus rozdílnými stádii a fázemi růstu, což se 

projevuje i změnami v tělesných tvarech, proporcích tělesných orgánů a tkání a také jejich 

funkcí. V tomto ohledu je významná tzv. nerovnoměrnost růstu (alometrie růstu). Díky 

nerovnoměrnosti růstu nastávají rozdílné změny ve velikosti a tvarech těla ve specifických 

časových úsecích. V praktickém chovu hospodářských zvířat má nerovnoměrnost růstu 

klíčový význam jednak z hlediska produkce masa, ale i s ohledem na vývin ostatních tkání, 

jejichž projevem je určitá užitkovost (např. mléčná). Alometrie růstu je příčinou změn v 

proporcích těla v průběhu ontogeneze a patří tak mezi základní biologické zákonitosti růstu.  

Obecně se části těla dělí na části s raným nebo pozdním vývinem. K tomuto rozdělení 

je rozhodující poměrná velikost (hmotnost) příslušné části těla při narození k velikosti 

(hmotnosti) části nebo celého těla v dospělosti. Orgány s raným vývinem jsou poměrně dobře 

vyvinuté již při narození jedince. Patří sem mozek, srdce, cévní soustava, oči, kůže, dlouhé 

kosti a částečně lebka. Orgány s pozdním vývinem rostou intenzivně až v pozdějším věku, při 
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narození jedince jsou vyvinuty méně. Patří sem krátké a ploché kosti, trávící soustava, 

svalová tkáň, mléčná žláza, pohlavní orgány a tuková tkáň.  

 

V průběhu ontogeneze nastávají také významné změny v poměru tělesných tkání s 

tím, že s ohledem na produkci masa je významný především poměr kostí – svaloviny – tuku. 

Poznatky o jejich růstu lze pak účelně využít při výkrmu jatečných zvířat k usměrnění tvorby 

žádoucí svalové tkáně a omezení tvorby tkáně tukové. Což znamená, že při dokonalých 

znalostech biologických zákonitostí růstu může chovatel (producent) v určitých růstových 

obdobích zpomalovat nebo urychlovat růst a vývin jednotlivých tkání, častí těla a jejich 

proporcí a tím významně ovlivňovat ukazatele tzv. jatečné hodnoty zvířat. 

  

Absolutní růst těla jedince neprobíhá v různých obdobích růstu se stejnou intenzitou. 

Obecně lze průběh růstu vyjádřit pomocí logistické křivky (sigmoidy), která se sestavuje 

nápočtem přírůstků tělesné hmotnosti, vynášením absolutní i relativní hmotnosti těla, 

případně rozměrů těla v konkrétním čase (Obr. 1).  

Obecně se absolutní růst těla zrychluje od vzniku zygoty až po dosažení tzv. 

inflexního bodu (bodu obratu). Následně se růst organismu zpomaluje a po jeho ukončení 

přechází křivka v horizontálu. V tomto ohledu je pro každou část těla průběh logistické křivky 

jiný a vlastní růst končí v jiném věku zvířete. První část růstu se označuje jako tzv. 

autoakcelerační fáze, ve které organismus intenzivně roste v důsledku vysoké růstové 

potence. Poté, v důsledku omezujících vlivů, nastává fáze  autoretardační. V této fázi se 

intenzita růstu zpomaluje, snižují se tělesné přírůstky, které nakonec přecházejí do nulové 

hodnoty. Přechod z autoakcelerační do autorerardační fáze není zřetelný a ve většině případů 

nastává, když zvíře dosahuje 1/3 až 1/2 hmotnosti těla dospělého jedince svého druhu a 

pohlaví. Tento přechod (inflexní bod) zpravidla koresponduje nebo se blíží věku při dosažení 

pohlavní dospělosti jedince.  
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Obrázek 1: Obecný model růstové křivky (sigmoidy) jedince. 

 

 

 

1.3.  Vlivy působící na růst zvířat 

K vnitřním vlivům působícím na růst a vývin zvířat patří především druhová a 

plemenná příslušnost, vlastní genotyp jedince a pohlaví. 

Z genetického hlediska je růst typicky kvantitativní znak, který je determinován 

velkým počtem genů s tím, že na jejich projev ve fenotypu má výrazný vliv vnější prostředí. 

Působení dědičného základu na řízení růstu je komplexní proces, který je pod dominantním 

vlivem zejména hormonálního systému za integrující role nervového systému, který zároveň 

přináší podněty jak endogenní, tak i exogenní. Působí zde hlavně hormony hypofýzy, štítné 

žlázy, pohlavních žláz a nadledvinek. Nedávné poznatky získané za pomoci přenosu genů 
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potvrdily důležitou roli růstového hormonu (STH), který ovlivňuje jednak růstovou intenzitu, 

ale i kapacitu růstu zvířete.  

 

Mezi vnější vlivy působící na růst zvířat náleží zejména výživa a krmení, stájové 

prostředí, technika chovu aj.   

Výživa a krmení patří k rozhodujícímu negenetickému vlivu, prostřednictvím svého 

kvantitativního i kvalitativního působení po celou dobu ontogeneze. Negativně působí jak 

nedostatečná úroveň výživy, jež snižuje intenzitu růstu, tak i nadměrná úroveň výživy, která 

způsobuje zbytečné ztučnění zvířete a zvyšuje tím náklady na produkci. 

V rámci mikroklimatu stáje má zásadní postavení teplota, která je ve vztahu 

k chovanému druhu a kategorii zvířete. U druhů s nedostatečně vyvinutou termoregulací po 

narození/vylíhnutí (selata, kuřata, krůťata) působí nízká teplota jako stresový faktor, který 

zastavuje růstové procesy. Naopak vysoká teplota prostředí (nad 30 °C) je často velkou zátěží 

pro skot. Určitou roli hraje i roční období, a to zejména svým působením na množství a 

kvalitu krmiv, především pak u přežvýkavců.  

Technika chovu (management chovu) zahrnuje celou řadu jednotlivých působení ze 

strany chovatele, které mohou růst jako takový zcela zásadně ovlivňovat (např. způsob 

odstavu mláďat, zařazení a využívání v reprodukci, četnost skupin aj.). 
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2. Biologické základy produkce masa 

Produkce masa patří mezi nejvýznamnější užitkové vlastnosti potravinových zvířat. 

Maso je obecně řazeno mezi nejhodnotnější potraviny živočišného původu. Vysoký obsah 

biologicky hodnotných živin, mnohostranné kulinářské a zpracovatelské využití ho stále řadí 

mezi nejběžnější potravinu ve výživě člověka, a to často i přes řadu protichůdných argumentů 

na jeho konzumaci.  

V ČR je produkce masa zajišťována hlavně jatečnými prasaty, drůbeží, skotem a 

rybami. Další druhy hospodářských zvířat (např. králík, ovce, koza, pštros, kůň) a zvěře (např. 

daněk, jeleni, bažant) mají pak, díky nižší spotřebě, na produkci masa v ČR výrazně menší 

vliv.   

Jatečné kategorie potravinových zvířat produkují maso charakteristických vlastností, a 

tím zajišťují sortimentní skladbu požadovanou spotřebiteli. Celkové množství 

vyprodukovaného masa pak velmi úzce souvisí s velikostí (růstovou intenzitou) zvířat a jejich 

plodností.  

 

Pod pojmem maso jsou všeobecně chápány všechny poživatelné části poražených 

zvířat, tj. kosterní a srdeční svalovina včetně všech orgánů, které jimi procházejí (kostní, 

vazivová, tuková a nervová tkáň). Za maso v širším slova smyslu jsou pak považovány 

veškeré tkáně těla zvířete, které lze využít jako potravinu pro člověka. Řadíme sem tedy i 

poživatelné vnitřnosti – játra, ledviny, pankreas, střeva apod. U savců jsou pak 

terminologicky označovány jako droby a u ptáků jako drůbky. Dále se sem přiřazují i 

podkožní a vnitřní tělesné buňky, které obalují vnitřnosti a tuková tkáň vytvořená mezi a 

uvnitř svalů (inter- a intramuskulámí tuk). Maso v užším slova smyslu pak představuje pouze 

kosterní svalovinu s inter- a intramuskulárním tukem.  
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Jelikož je masná užitkovost výsledkem především růstové intenzity zvířat, je řazena do 

souboru kvantitativních genetických vlastností. Celková produkce masa pak v rozhodující 

míře závisí na úrovni výživy v průběhu ontogeneze, která tak podmiňuje realizaci genotypu 

konkrétního jatečného zvířete. 

V závislosti na druhu a věkové kategorii obsahuje maso cca 25 – 55 % sušiny, 10 – 25 

% proteinů, 15 – 45 % tuku, 1 – 5 % minerálních látek, vitamíny A a B. S ohledem na obsah 

tuku je energetická hodnota 1 kg masa 6,3 – 12,6 kJ. Obecně lze pak v celém těle jatečného 

zvířete předpokládat asi 50 – 60 % svalové tkáně, 2 – 20 % tukové tkáně a 15 – 30 % kostí a 

chrupavek. 

 

2.1.  Výkrm hospodářských zvířat 

Vlastní výkrm (žír) potravinových zvířat je proces, kdy chovatel svým specifickým 

působením (zejména výživou) ovlivňuje základní funkce organismu zvířat s cílem 

vyprodukovat dostatečné množství masa s optimální kvalitou. Na rozdíl od tzv. odchovu zvířat 

se u mladých vykrmovaných jedinců tedy nepředpokládá jejich pozdější využití v plemenitbě 

(reprodukci)! 

Ve své podstatě lze výkrm zvířat realizovat obecně jako:  

 Výkrm mladých zvířat – zde se využívá vysoké růstové intenzity mladého organismu, 

kdy přírůstek je tvořen především kostmi a svalovinou. Tento typ výkrmu 

v současnosti jednoznačně převládá, neboť poskytuje kvalitní maso za ekonomicky 

více přijatelných podmínek.  

 

 Výkrm dospělých jedinců (tzv. dokrm) po vyřazení z chovu – je náročný na vyšší 

příjem živin, čímž se stává ekonomicky méně efektivní, neboť v jatečném těle 

převládá tvorba tuku. 

 

V průběhu výkrmu zvířat pak můžeme hodnotit jejich tzv. výkrmnost, vykrmenost a 

jatečnou zralost a po následné porážce i jatečnou hodnotu. 
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Výkrmnost je geneticky podmíněná schopnost zvířat dosahovat různou intenzitu 

růstu, především pak vlastní tvorbou svaloviny. Je dána růstovými schopnostmi organismu a 

schopností jedince využít živiny krmiva na tvorbu jednotlivých tělesných tkání.  

Výkrmnost je hodnocena průměrným denním přírůstkem a konverzí krmiva 

(spotřebou krmiva na jednotku přírůstku). Velmi úzce souvisí s konstitucí a kondicí zvířat.  

  

 Vykrmenost vyjadřuje stupeň zastoupení masa a tuku na živém zvířeti v konkrétním 

časovém úseku. Vykrmenost je dána zmasilostí (stupněm vývinu svaloviny), především na 

nejhodnotnějších částech těla a protučněním (přítomností tukové tkáně), tj. přítomností 

depotního tuku v tělních dutinách, v podkoží, mezi a uvnitř svalů. 

Prodej jatečných zvířat je realizován buďto tzv. v živém, nebo častěji na základě 

posouzení kvalitativních ukazatelů tzv. jatečně upraveného těla (JUT) zvířete. V případě 

zpeněžování zvířat v živém, je na zvířeti hodnocena zmasilost a protučnění buď subjektivně 

pomocí tzv. řeznických hmatů, nebo objektivnějšími metodami, které hodnotí fyzikální a 

biochemické vlastnosti významných tělesných tkání (např. pomocí sonografie, elektrometrie, 

tomografie aj.). Při zpeněžování na základě hodnocení JUT je v současnosti využíváno 

specifických postupů sloužících k objektivnímu posouzení zmasilosti a protučnění těla 

porážených zvířat. V případě skotu, ovcí a prasat je v současnosti v EU používán systém 

SEUROP, který klasifikuje JUT těchto potravinových zvířat do jednotlivých kvalitativních 

tříd (S, E, U, R, O, P), přičemž třída S představuje nejvyšší osvalenost a třída P naopak 

nejnižší. Dle aktuální situace na trhu, pak každé z těchto tříd přináleží určitá cena za 1 kg 

hmotnosti JUT. 

 

Jatečná zralost nám označuje věk zvířete, kdy je dosaženo optimálního poměru 

v osvalení a protučnění jatečného těla. Zpravidla je charakterizována jako počátek zvýšeného 

ukládání vnitrosvalového (intramuskulárního) tuku. Jatečná zralost nevyjadřuje absolutní 

množství svaloviny a tuku v těle zvířete, ale její podstata spočívá ve specifikaci 

nejvhodnějšího poměru mezi svalovinou a tukem.  
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Jatečná zralost je nepřímo ovlivňována i ekonomickou situací ve společnosti 

(poptávka na trhu, solventnost obyvatelstva), neboť podle ní je pak usměrňována i vlastní 

chovatelská a šlechtitelská činnost. Z ekonomických důvodů (realizační ceny na trhu) je často 

výhodnější, aby zvířata dosahovala jatečné zralosti v co nejvyšší tělesné hmotnosti (snížení 

počtu zástavových zvířat do výkrmu, při nevýznamně nižší úrovni znaků výkrmnosti).  

Dosažení jatečné zralosti je výrazně ovlivněno také produkční kapacitou zvířat, kdy 

v závislosti na intenzitě růstu dosahují jednotlivé genotypy (plemena a užitkové typy) 

vykrmovaných zvířat odlišnou velikost a hmotnost těla v určitém věku. Znalosti o produkční 

kapacitě nejvýznamnějších genofondů porážených zvířat jsou pak důležitým předpokladem 

k určení optimální porážkové hmotnosti. Jatečná zralost je tedy dána porážkovou hmotností 

zvířete při splnění požadavků na poměr masa a tuku v JUT a kvalitu masa. 

 

2.2.  Jatečná hodnota porážených zvířat 

Jatečná hodnota je nadřazený termín, který souhrnně hodnotí soubor ukazatelů JUT, 

včetně nutričních, technologických, senzorických a dalších hodnot masa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jatečná 

hodnota 

Jatečná výtěžnost Kvalita jatečného 

těla (JUT) 

Vedlejší jatečný 

produkt 

Podíl a hmotnost 

výsekových částí 

Podíl tkání Kvalita masa a tuku 
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Tzv. jatečná výtěžnost vyjadřuje procentuální podíl jatečně upraveného těla (jatečné 

půlky, případně u skotu jatečné čtvrtě) z hmotnosti zvířete před porážkou. Jatečnou výtěžnost 

ovlivňuje podíl vnitřností, zbytkového nestráveného krmiva, obsah vody v trávicím traktu, 

případně podle druhu a věkové kategorie zvířat také hmotnost kůže, hlavy, distálních částí 

končetin a způsob opracování jatečného těla. V tomto ohledu se pak výše jatečné výtěžnosti 

může mezi jednotlivými druhy i kategoriemi porážených zvířat výrazně lišit (Tab. 2). 

  

Jatečná výtěžnost (%) = 

Hmotnost JUT (g nebo kg) 

*
 
100 

Živá hmotnost zvířete před poražením (g nebo kg) 

 

 

Tabulka 2: Průměrné hodnoty jatečné výtěžnosti u vybraných potravinových zvířat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh a kategorie zvířat Jatečná výtěžnost (%) 

Prasata do 130 kg 78 – 82 

Mladý skot 55 – 60 

Vyřazené krávy 45 – 50 

Ovce 40 – 50 

Vykrmená jehňata 50 – 55 

Koně 35 – 40 

Králíci 48 – 52 

Kuřata 72 – 78 

Krůty – těžký typ 80 – 85 
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Podobně může být při hodnocení kvality jatečného těla hodnocena i výtěžnost 

jednotlivých výsekových částí, případně tělesných tkání JUT a jejich poměry. Výsekové části 

(získané po bourání JUT) jsou pak podle kvality (pohled konzumentů, zpracovatelů aj.) velmi 

často zařazovány do určitých skupin.  

Např. u prasat se jedná o 3 specifické skupiny, konkrétně o podíl: 

- převážně masitých částí (kýta – 7, plecko – 4, kotleta – 5, krkovice – 3) 

- převážně tučných částí (hřbetní sádlo – 13, plsť – 14, bok – 6) 

- méněcenných částí (hlava – 1, lalok – 2, kolena – 8 a 9, nožky – 10 a 11). 

 

 

 

 

 

 

 

Ze zootechnického hlediska je dalším významným ukazatelem jatečné hodnoty tzv. 

netto přírůstek. Netto přírůstek nám vyjadřuje poměr hmotnosti JUT k věku jatečného 

zvířete v době porážky. Je tak vyjádřením přírůstku masa na kosti za jeden den života i při 

zohlednění jatečné výtěžnosti. Tento ukazatel lze považovat současně za charakteristiku jak 

jatečné hodnoty, tak i výkrmnosti zvířat.  

Netto přírůstek (g/den) = 

Hmotnost JUT (g) 

*
 
1000 

Věk (dny) 

 

Vlastní kvalita masa je souborným ukazatelem hodnocení konečného produktu, 

především masa v užším slova smyslu. Kvalita masa je nejčastěji dána nutričními, 

senzorickými, zpracovatelskými, technologickými, hygienickými a toxikologickými faktory. 
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Nutriční hodnota masa je dána především jeho chemickým složením, které významně 

ovlivňuje použitelnost masa a tuku; toto zahrnuje nejen obsah základních komponent 

produktu (sušinu, tuk, proteiny, popeloviny), ale i obsah esenciálních aminokyselin, poměr 

nasycených a nenasycených vyšších mastných kyselin v tuku, vitamínů atd. 

  

U vysoce prošlechtěných masných plemen prasat a skotu, může někdy dojít k oslabení 

konstituce zvířat, což v některých případech (při zvýšené citlivosti na stresové faktory) může 

vyvolat i výskyt tzv. vad masa (např. syndrom PSE a DFD). Při výskytu tzv. PSE je maso 

měkké, bledé a vodné (častěji u prasat), naopak při výskytu tzv. DFD je maso tmavé, tuhé a 

suché (častěji u skotu). Příčinou těch vad jsou biochemické změny v mase po porážce zvířat. 

Maso s uvedenými vadami se vyznačuje sníženou dobou skladovatelnosti nebo omezeným 

použitím v kulinářství i v technologickém procesu jeho zpracování a z tohoto důvodu je 

v současnosti neakceptovatelné. K předcházení vzniku těchto i obdobných vad masa je 

využíváno specifických hybridizačních a selekčních programů. Tyto mají za cíl zabránit 

vzniku nevhodných (vnímavých) genotypů zvířat v běžných produkčních chovech. Dále, je to 

z negenetických vlivů především správná technika výkrmu (zamezení stresových situací 

apod.), péče o zvířata, správná realizace přepravy zvířat od producentů do jatečných provozů 

a v neposlední řadě i správná předporážková příprava jatečných zvířat.    

 

2.3.  Vlivy působící na masnou užitkovost a kvalitu masa 

 K nejdůležitějším vnitřním (genetickým) vlivům ovlivňující produkci a kvalitu masa 

patří především druhová a plemenná příslušnost, pohlaví a věk zvířat.  

Rozdíly mezi masem jednotlivých druhů jsou evidentní především svým odlišným 

chemickým složením, obsahem a chemismem tuku, z čehož pak vychází i jejich různá barva, 

křehkost, vaznost vody, chuť a vůně. Důležité jsou zejména rozdíly v obsahu a složení tuku. 

V rámci druhu existují rozdíly v zaměření užitkovosti, které je výsledkem šlechtění 

specifických plemen či cílené tvorby masných hybridů – kříženců. Tyto odlišnosti se 
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projevují různou velikostí svalových vláken, poměrem svaloviny a pojivové tkáně, schopností 

ukládat tuk aj.  

Vliv pohlaví je obecně dán rozdílnou intenzitou metabolismu samců a samic. Samice 

ukládají dříve a více tuku v JUT, tudíž jejich výkrm je obvykle kratší. Naopak samci díky 

anabolickému vlivu androgenů rostou rychleji, vykazují i lepší konverzi krmiv a vyšší 

jatečnou výtěžnost. Nicméně, samci jsou často hůře ovladatelní a někteří (kanci, berani, kozli) 

produkují i specifický zápach, který je obvykle vázán na tuk. V důsledku jemnějších 

svalových vláken je zase maso samic zpravidla jemnější, což někteří konzumenti cíleně 

vyhledávají (zejména v případě masa jalovic). Z ekonomického hlediska je ovšem produkce 

masa ze samic realizována při horší konverzi (vyšší potřebě krmiv), než je tomu u samců i 

kastrátů.  

Především pro zamezení zápachu masa, ale i z důvodu zklidnění temperamentu či 

zabránění nežádoucí plemenitby (rozmnožování), se u některých druhů uplatňuje kastrace 

samců (kanci, berani, kozli).  V současnosti je v EU asi nejdiskutovanější téma kastrace 

kanců, kdy v některých zemích se k výkrmu používají výhradně vepříci. Tzv. kančí pach, 

který zhoršuje kvalitu masa, se zpravidla projevuje až u vyšší tělesné hmotnosti. Z tohoto 

důvodu je snaha některých zemí EU realizovat výkrm kanečků do nižší porážkové hmotnosti 

(obvykle do 80 kg) a tím využít i jejich lepší růstový potenciál. U nás však z důvodu 

preference konzumentů k vyšší porážkové hmotnosti prasat (kolem 110 kg) stále přetrvává 

chirurgická kastrace kanečků v raném věku (do 8 dnů). Určitou „více welfare“ alternativu 

v tomto směru lze pak vidět v imunochemické kastraci kanečků. Kastrace beránků a kozlíků 

se také často provádí. Hlavním důvodem je, jako v případě kanců, redukce specifického 

samčího pachu jejich masa, ale také i případná možnost společného skupinového ustájení se 

samicemi (obvykle na pastevních areálech), aniž by vznikalo reálné riziko nežádoucí 

plemenitby (dosahují poměrně brzy pohlavní dospělost). Kastrace býků se u nás nevyužívá, 

neboť byl prokázán její nepříznivý vliv na tělesné přírůstky hmotnosti do věku 1 roku; snížení 

intenzity růstu u volků je v úrovni 10 – 20 %. Navíc, maso volů oproti masu mladých býků 

zpravidla obsahuje vyšší obsah tuku, což naši konzumenti zatím nepreferují.  

Věk resp. hmotnost zvířete ovlivňuje jednak vlastní chemické složení tkání, ale i 

jejich vzájemné poměry v jatečném těle (Tab. 3). Obecně se s věkem jedince zvyšuje ukládání 
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zásobního tuku. Ukládání tuku začíná v těle zvířete nejdříve jako tzv. tuk funkční v okolí 

vnitřních orgánů (srdce, ledviny aj.), dále se ukládá tuk zásobní, a to nejdříve v podkoží, a 

poté jako mezisvalový a vnitrosvalový (způsobují mramorování masa).  

Tabulka 3: Vliv hmotnosti (respektive i věku) na relativní zastoupení kostí, svaloviny a tuku 

v JUT jehňat shodného plemene. 

 

Hmotnost JUT (kg) Kost (%) Sval (%) Tuk (%) 

  15 16 61 23 

  20 14 58 28 

  30 12 55 33 

 

Maso dospělých zvířat má obecně tmavší barvu, druhově typickou chuť a aroma. 

Maso mláďat je zase lehce stravitelné a často působí i dieteticky – telecí, jehněčí, kůzlečí, 

kuřecí. Telecí maso mění svůj charakter (blíží se hovězímu) především v důsledku změny 

výživy. Věk zvířat při korektním krmení souvisí úzce s jejich živou tělesnou hmotností. Se 

zvyšováním hmotnosti se zvyšuje i zmasilost, a to až do jatečné zralosti. Výkrm po dosažení 

jatečné zralosti (někdy už po dosažení inflexního bodu růstu jedince) je zpravidla 

neekonomický, jelikož se vytváří tuk, na jehož tvorbu je zapotřebí 3 – 4x více živin než na 

tvorbu svaloviny.  

 

Mezi nejvýznamnější vnější vlivy působící na produkci a kvalitu masa patří zejména 

výživa, dále technika výkrmu a technologický systém, zoohygienická opatření a zdravotní 

stav.   

Výživa a krmení zcela zásadně ovlivňují jatečnou hodnotu, kvalitu masa a i celkovou 

ekonomiku produkce masa. Produkci masa ovlivní především úroveň a plnohodnotnost 

výživy, struktura krmné dávky, technika a technologie krmení. Nedostatečná výživa omezuje 

nejen produkční schopnost, ale zhoršuje i jatečnou hodnotu v důsledku zvýšeného podílu kostí 

a méněcenných částí. Naopak překrmování vede ke zvýšenému ukládání tuku a zhoršení 

celkové ekonomiky produkce. Optimální výživa v jednotlivých růstových obdobích umožňuje 
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co nejlépe využít geneticky podmíněnou růstovou schopnost jedince. Zkrácení délky výkrmu 

v důsledku šlechtění a hybridizace zvířat (např. u brojlerové drůbeže) pak vyžaduje 

intenzivnější výživu, která je v konečném důsledku i ekonomicky výhodnější, neboť se tím 

zpravidla dosahuje vyšších přírůstků a současně klesá i potřebný podíl živin krmiva na jejich 

záchovnou dávku.  

Zcela zásadně je ovlivněna výživou (určitými krmivy) vlastní kvalita masa a tuku. 

Krmiva se specifickým zastoupením např. mastných kyselin mohou ovlivňovat také složení 

mastných kyselin tuku v mase zvířat, zejména u prasat a drůbež. Nadměrné zkrmování např. 

cukrovky a kukuřice pak zpravidla způsobuje měkkou konzistenci tuku, dále kukuřice a 

mrkev (karoteny) mohou tuk zbarvit žlutooranžově. Větší podíl rybí moučky, pokrutin aj. 

v krmivu ke konci výkrmu zase obvykle zhoršuje senzorické vlastnosti masa i tuku (zápach) 

aj.  

Jak technika výkrmu, tak i použité technologické systémy významně ovlivňují 

potenciální růstové schopnosti zvířat. Úzce souvisí se stupněm poznání a aplikací prvků 

zahrnovaných do oblasti etologie vykrmovaných zvířat. V tomto ohledu se jedná především o 

velikost plochy kotce připadající na vykrmovaného jedince, pohybovou aktivitu zvířat, 

techniku a stájové zařízení, ošetřování zvířat, ale také sestavování vykrmovaných skupin, 

jejich případné doplňování apod.  

Některé techniky výkrmu však mohou vybočovat z korektnosti vůči biologickým 

potřebám zvířat (nucený výkrm drůbeže, výkrm mléčných telat do vyšší hmotnosti bez 

objemných krmiv a světla), čímž tak odporují zásadám welfare a jsou proto oprávněně 

kritizovány spolu s požadavkem na jejich zákaz. Obecně musí tedy technika výkrmu i 

technologický systém respektovat biologii daného druhu a kategorie zvířat.  

Zdravotní stav a zoohygienická opatření ovlivňují růstovou intenzitu i kvalitu masa 

v době porážky. Chovatel požaduje dobrý zdravotní stav zvířete jako nezbytný předpoklad 

příjmu dostatečného množství krmiva, jeho správného využití a dosažení požadované růstové 

intenzity. Významnou roli má prevence chorob a dodržování protinákazových veterinárních 

opatření. Infekční onemocnění a parazitózy, které jsou přenosné na člověka, jsou pak 

jednoznačným důvodem k vyřazení jatečných zvířat či jejich masa z potravinového řetězce. 
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2.4.  Specifika produkce masa a výkrmu významných druhů zvířat 

2.4.1.  Specifika produkce vepřového masa 

  Konzumace vepřového masa v ČR patří dlouhodobě k nejvyšší ve srovnání s jinými 

druhy mas. Jeho spotřeba je v současnosti poměrně ustálená a představuje asi 40 

kg/osobu/rok. Bohužel fenomén posledních let v oblasti vepřového masa v ČR vykazuje 

neustálý pokles domácí produkce (snižování stavů prasat), čímž tak klesá i naše soběstačnost 

v produkci této zcela zásadní živočišné komodity. Soběstačnost ve výrobě vepřového masa 

tak nyní představuje bohužel jen lehce nad 50 % z celkové domácí spotřeby. 

 

 Za jatečná prasata jsou považována prasata s živou hmotností nad 50 kg, přičemž 

podstatný podíl produkce vepřového masa je tvořen produkcí výsekových prasat s hmotností 

80 – 120 kg. Nejlépe finančně zhodnocena jsou pak prasata s živou tělesnou hmotností kolem 

110 kg, která tak tvoří zcela drtivý podíl na domácí produkci vepřového masa. K tomuto 

účelu je uplatňován výkrm prasniček a vepříků. Výkrm do jiných kategorií (těžkých 

sádelných prasat) je realizován jen na základě smlouvy se zpracovatelem jatečných prasat, 

případně se uplatňuje v menších chovech k vlastnímu užití. 

Ve velkochovech se uplatňuje turnusový systém, kdy po časném odstavu selat (21 – 35 

dnů, hmotnost selete 6 – 8 kg) nastává tzv. předvýkrm. Délka předvýkrmu se může mezi 

jednotlivými producenty lehce odlišovat (5 – 10 týdnů) s tím, že dosahovaná hmotnost tzv. 

běhounů na konci předvýkrmu pak může být 25 – 35 kg. Po předvýkrmu nastupuje vlastní 

fáze výkrmu, která končí dosažením požadované porážkové hmotnosti, zpravidla kolem 110 

kg. Stávající genotypy finálních hybridů prasat tuto tělesnou hmotnost dosahují obvykle do 

konce 6. měsíce věku. Přijatelná konverze krmiv ve výkrmu je pak kolem 2,5 kg krmných 

směsí/1 kg tělesného přírůstku.              

 

Z důvodů efektivnosti produkce vepřového masa jsou v produkčních chovech 

vykrmováni tzv. finální hybridi. Finální hybrid (kříženec) je produkt specifického šlechtění a 

následné hybridizace (minimálně 2 stupňové) určených genotypů prasat.  

V této souvislosti se v hybridizačních programech uplatňuje pyramidální struktura, 
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kdy nejvyšší úroveň chovů tvoří tzv. chovy šlechtitelské, jejichž cílem je selekce a tvorba 

genotypů prasat v rámci tzv. mateřské a otcovské pozice. Jedná se o chovy, kde je umístěn 

nejcennější genofond zvířat, který je pod trvalou plemenářskou kontrolou a šlechtěním (např. 

zlepšování zdravotního stavu, mateřských vlastností, kvalitativních charakteristik masa aj.).  

Další, nižší úroveň hybridizačního programu představují tzv. chovy rozmnožovací. 

Zde se uplatňuje první stupeň křížení, a to konkrétně pouze v rámci mateřské pozice. Dochází 

k tomu, že se mezi sebou kříží 2 linie různých mateřských plemen prasat (nejčastěji bílé 

ušlechtilé a landrase) s cílem produkce tzv. F1 plemenných prasniček. Tyto prasničky 

(kříženky) jsou poté, po negativní selekci, používány jako základní stádo prasnic v běžných 

produkčních chovech.  

Produkční chovy představují poslední (nejnižší) stupeň hybridizačního programu s 

tím, že zde dochází k dalšímu křížení genofondů prasat. Na F1 prasničky z rozmnožovacích 

chovů jsou inseminováni (připouštěni) tzv. terminální kanci z otcovské pozice šlechtitelských 

chovů. Jedná se o linie (nižší taxony plemene) kanců, které jsou cíleně šlechtěny především 

na osvalení a kvalitativní ukazatele masa (např. plemeno pietrain, duroc, belgická landrase 

apod.). Ze zootechnického hlediska se pak může jednat o čistokrevné jedince, nebo o křížence 

různých linií (i v rámci různých plemen), kdy tito kanci se pak označují jako tzv. syntetické 

linie (např. PIC 410). Výsledkem usměrňovaného hybridizačního programu je poté vlastní 

finální hybrid prasat, který je v podstatě minimálně 3 plemenný (často navíc i vícelíniový) 

kříženec a je použit výhradně k výkrmovým účelům.  

 

2.4.2.  Specifika produkce masa skotu  

 Hovězí maso u nás v současné době představuje 3. nejčastěji konzumované maso. Jeho 

spotřeba na obyvatele se prozatím ustálila na přibližně 9 kg za rok (včetně telecího). 

Z historického hlediska je v ČR nyní patrný pokles jeho průměrné spotřeby, který je dán 

především jeho vyšší cenou, ale také i déle trvající kulinářskou úpravou. V zabezpečení 

produkce hovězího masa jsme, na rozdíl od vepřového masa, v ČR stále soběstační.    

K cílené produkci hovězího masa se u nás nyní používá zejména buďto 

kombinovaných plemen (hlavně český strakatý skot), nebo speciálních masných plemen či 

kříženců. V případě křížení se nejčastěji uplatňuje jednoduché užitkové křížení dvou plemen 
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(např. český strakatý x charolais), kdy jsou obě pohlaví vykrmována k produkci masa. Někdy 

je realizováno i složitější trojplemenné křížení, kdy se na dvojplemennou kříženku (např. 

český strakatý x charolais) připustí býk třetího plemene (např. limousine). V tomto ohledu je 

běžné křížení (hybridizace) skotu pro produkci masa podstatně jednodušší, než je tomu u 

prasat nebo drůbeže.        

 Z praktického hlediska zahrnuje jatečný skot tyto kategorie: tele, mladý skot, mladý 

býk a jalovice, býk, kráva a vůl.  

 

 Produkce telecího masa je zabezpečována porážením jatečných telat, která mají 

hmotnost do 150 kg. U těchto telat se používá výživa ve formě kravského mléka nebo 

mléčných krmných směsí. Jedná se o velmi kvalitní maso s dietetickými účinky.  

 Produkce hovězího masa je pak zabezpečována ostatními kategoriemi skotu. Největší 

podíl na jeho produkci má výkrm mladého skotu zahrnující především výkrm mladých býků a 

jalovic. Zpravidla se zvířata vykrmují do hmotnosti 450 – 600 kg, kdy konečná porážková 

hmotnost je závislá od plemene, užitkového typu a pohlaví. Býci s podílem genů dojných 

plemen se zpravidla nevykrmují přes 500 kg, přičemž výkrm jalovic tohoto genofondu je pak 

realizován obvykle do 350 – 450 kg. Jejich výkrm do vyšší porážkové hmotnosti by byl 

neekonomický a navíc i s vyšším obsahem tuku v mase. V případě kombinovaného a masného 

užitkového typu lze, dle plemenných dispozic, realizovat výkrm i do vyšších hmotností (např. 

u býků plemene charolais až do 900 kg).  

Obecně je délka výkrmu závislá zejména na pohlaví (u jalovic kratší), tělesném rámci 

a na intenzitě výživy, přičemž je žádoucí dosáhnout průměrný denní přírůstek nad 1 kg. 

Hovězí maso pocházející ze speciálních masných plemen je charakterizováno svou vysokou 

kvalitou a také zájmem konzumentů. Podobně je tomu i při výkrmu býků našeho českého 

strakatého skotu (obvykle do hmotnosti 600 – 650 kg), kdy je dosahována výborná kvalita 

masa, zejména po správném technologickém zpracování a zrání masa. Obecně nejefektivnější 

formou výroby hovězího masa je intenzivní výkrm býčků.  
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2.4.3.  Specifika produkce masa drůbeže  

 Drůbeží maso představuje 2. nejvíce konzumované maso v ČR, přičemž z celkové 

spotřeby drůbežího masa tvoří zcela zásadní podíl maso kuřecí. Výrazně nižší podíl z celkové 

spotřeby je pak tvořen masem krůt, následuje maso kachen, poté maso hus a ve 

zcela minoritním zastoupení je spotřeba drůbežího masa tvořena i masem z ostatních druhů 

drůbeže (např. perlička), případně i masem běžců (pštros, emu). 

 Celková roční spotřeba drůbežího masa v současnosti v ČR činí asi 24 kg/osobu. Jedná 

se o živočišnou komoditu, která se stále těší velké oblibě konzumentů, a to nejen díky své 

nízké ceně, rychlé kulinářské přípravě a mnohostrannému využití, ale zejména i díky své 

nutriční a dietetické hodnotě. Z těchto hledisek lze produkci drůbežího masa u nás považovat 

za jednoznačně perspektivní, i když v poslední době lze, jako u produkce jiných druhů mas, 

v ČR sledovat mírné snižování soběstačnosti produkce z celkové domácí spotřeby.              

Obecně je úroveň výkrmu drůbeže charakterizována především délkou výkrmu, 

dosaženou živou tělesnou hmotností, konverzí krmiva, případně i úhynem (Tab. 4).  

 

 
Tabulka 4: Základní charakteristiky výkrmu vybraných druhů a typů drůbeže a pštrosů. 

 

Druh 
Délka výkrmu 

(týdny) 

Živá tělesná 

hmotnost (kg) 

Konverze krmiva 

(kg/kg) 

 Kuřata brojlerová 5 – 6 1,8 – 2,2 1,6 – 1,7  

 Kuřata pomalu   

 rostoucí 
6 – 8 1,8 – 2,0 2,3 – 2,6  

 Kachny pekingské 6 – 7 2,7 – 3,3  2,7 

 Husy brojlerové 8 4,5 2,5 – 2,8  

 Pštrosi 40 – 56 80 – 120 3,0 
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Produkce kuřecího masa 

V současnosti se k produkci kuřecího masa využívají téměř výhradně finální hybridní 

brojlerová kuřata. Jedná se o víceplemenné a vícelíniové křížence (hybridy), podobně jako u 

prasat, pro které je typický velmi rychlý růst, velmi dobrá konverze krmiv, vysoká jatečná 

výtěžnost, vynikající osvalenost významných partií JUT (zejména prsní svaloviny a stehen) a 

relativně nízká úroveň úhynu. V ČR mají v současnosti na celkové produkci zcela zásadní 

význam dva zahraniční komerční hybridi, a to Cobb 500 a Ross 308 (stejně tak i v rámci EU). 

 

Délka výkrmu je zpravidla 32 – 40 dnů, když dosažená živá tělesná hmotnost na konci 

výkrmu činí v průměru 1,8 – 2,6 kg, konverze krmiva 1,6 – 1,8 kg krmné směsi/1 kg přírůstku 

hmotnosti kuřat a úhyn obvykle nepřevyšuje 5 %.  

Občas je však realizován i oddělený výkrm brojlerových kuřat podle pohlaví s tím, že 

základním předpokladem je možnost jednoduchého a rychlého sexování jednodenních kuřat. 

Výhodou odděleného výkrmu je vyšší tělesná hmotnost kohoutků na konci výkrmu, nižší 

spotřeba krmiva, vyšší výtěžnost prsní svaloviny a nižší podíl tuku. Oddělený výkrm využívá 

především vyšší intenzity růstu kohoutků, která se udrží déle než u slepiček (Tab. 5). 

Kohoutci se vykrmují zpravidla 7 – 9 týdnů, kdy jejich hmotnost před porážkou je kolem 4 kg 

a konverze krmiv za celé období výkrmu činí asi 2,0 – 2,3 kg/kg. Tato těžší vykrmená kuřata 

(dříve označován jako tzv. roaster) se při jatečném zpracování většinou porcují a na trhu jsou 

poté nabízena jako porcovaná, příp. jako vykostěné části kuřat (např. prsní řízky, kuřecí 

stehna, kuřecí křídla). 

 

Jelikož došlo v důsledku intenzivního šlechtění brojlerových kuřat k velmi výraznému 

zkrácení vlastní délky výkrmu, určité skupiny konzumentů (zejména v západních zemích EU) 

dnes již začínají takovéto kuřecí maso odmítat (zejména z etických důvodů a pro senzorické 

vlastnosti masa) a preferují ke konzumu kuřecí maso pocházející z tzv. pomalu rostoucích 

hybridních typů (např. hybridi Cobb Sasso, Redbro aj.). Jejich délka výkrmu je pak přibližně 

o ½ delší, než při výkrmu běžných „konvenčních“ rychle rostoucích brojlerových kuřat.    
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Produkce krůtího masa 

 

V ČR se nyní v intenzivních chovech vykrmují výhradně těžké hybridní typy krůt. 

Podobně jako v případě brojlerových kuřat je i u krůt šlechtění orientováno na vysokou 

intenzitu růstu a na vysoký podíl prsního svalstva z JUT. Výkrm těžkých jatečných krůt 

předpokládá vykrmovat krůťata odděleně podle pohlaví, kdy v důsledku vysoké intenzity 

růstu se krocani vykrmují, v závislosti na hybridní kombinaci, do obecně vyššího věku. Délka 

výkrmu u krůtiček trvá zpravidla 12 – 15 týdnů a u krocanů 20 – 24 týdnů s tím, že 

v závislosti na pohlaví je dosahována i odlišná tělesná hmotnost, konverze krmiv (viz Tab. 5), 

jatečná výtěžnost aj. 

Mezi vykrmované hybridní typy krůt patří zahraniční komerční hybridi např. od firem 

BUT (Big 6 – velký typ), Hybrid (Large White – velký typ; Heavy Medium – střední typ), 

Nicolas aj.    

 

Produkce kachního masa 

 Je v intenzivních chovech zabezpečována výhradně výkrmem hybridních typů kachen 

od dvou odlišných domestikovaných zoologických druhů kachen, a to kachny domácí (Anas 

platyrhynchos) a pižmovky velké (Cairina moschata). K nejvýznamnějšímu plemenu druhu 

kachny domácí pak patří kachna pekingská (Obr. 2), která je výchozím genetickým 

materiálem ke šlechtění a tvorbě finálních hybridních kombinací. V případě druhu pižmovky 

velké je nejvýznamnějším plemen kachna pižmová (Obr. 3; lidově označovaná jako čínská), 

která se zase využívá k tvorbě hybridních typů u tohoto druhu.   

 

Výkrm pekingských kachen                                                                                                                                                                                                  

Hybridní kombinace kachny pekingské se u nás vykrmují obvykle 6 – 7 týdnů, kdy 

dosažená porážková hmotnost činí přes 3 kg, s konverzí krmiva do 2,5 kg/kg. Většinou se 

uplatňuje shodná délka výkrmu pro kačery i kachny. V současnosti jsou u nás k tomuto účelu 

vykrmování naše hybridní kombinace RITO (např. RITO 14) a TTH, případně zahraniční 

hybridi Cherry Valley. 
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Obrázek 2: Plemeno kachny domácí – kachna pekingská (foto V. Šimek). 

 

 

Výkrm pižmových kachen  

Vzhledem k výraznému pohlavnímu dimorfismu u pižmovky velké je u tohoto druhu 

uplatňován oddělený výkrm podle pohlaví (Tab. 5). Obecně je výkrm těchto hybridů delší než 

u hybridů kachny pekingské. Kačeři se zpravidla vykrmují 11 – 12 týdnů do hmotnosti kolem 

5 kg, kachny pak 10 týdnů do průměrné hmotnosti kolem 2,8 kg. Konverze krmiv je obvykle 

kolem 3 kg/kg. V současnosti jsou u nás vykrmování pouze zahraniční hybridní kombinace, 

především od francouzské firmy Grimaud Freres – hybridi Barbarie. 

Obrázek 3: Plemeno pižmovky velké – kachna pižmová (foto V. Šimek). 
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Jistou možností produkce kachního masa je i výkrm mezidruhových kříženců mezi 

pižmovkou velkou (otcovská pozice – kačer) a kachnou domácí (mateřská pozice – kachna). 

Tito mezidruhový kříženci (tzv. bastardi) se označují jako mulard (samec) a mule (samice). 

Vyznačují se jednak vynikající kvalitou masa, ale také produkcí těžkých jater na konci 

výkrmu (kolem 600 g). 

 

Produkce husího masa 

 Obdobně jako u výše uvedených druhů drůbeže také k produkci husího masa se 

v intenzivních chovech uplatňuje výkrm hybridních typů (Obr. 4). V zásadě můžeme nyní 

hovořit o dvou typech výkrmu, a to výkrmu tzv. brojlerových hus a výkrmu tzv. masných 

(pečínkových) hus. 

Při brojlerovém výkrmu se plně využívá růstové schopnosti housat, přičemž délka 

výkrmu je zpravidla 8 týdnů do průměrné hmotnosti 4,5 – 5,0 kg a s konverzí krmiva kolem 

2,5 kg/kg. Housata jsou dobře zmasilá a po celém těle je 2 – 4 mm vysoká vrstva podkožního 

tuku. Při porážce by mělo být zralé i peří, proto aby došlo k lepšímu škubání peří při jatečném 

zpracovávání. 

Masný (pečínkový) výkrm hus pak trvá obvykle kolem 16 týdnů s tím, že vykrmené 

husy dosahují hmotnost kolem 6 kg, s konverzí krmiva přes 4,5 kg/kg. Tyto husy se vyznačují 

vyšším podílem svaloviny s odpovídajícím protučněním a také vyšší jatečnou výtěžností.  

K oběma formám výkrmu se používají buď naše hybridní kombinace hus – NH 2821 

a NH 2829, nebo zahraniční genetický materiál.     

Obrázek 4: Těžký, hybridní typ husy domácí používaný k výkrmu (zdroj: Grimaud Fréres 

Selection). 
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Tabulka 5: Specifika odděleného výkrmu dle pohlaví u vybraných druhů drůbeže.  
 

Druh Pohlaví 
Délka výkrmu 

(týdny) 
Živá tělesná 

hmotnost (kg) 
Konverze 

krmiva (kg/kg) 

 Kuřata brojlerová 
 Kohoutci 7 – 8 3,5 – 4,0 2,2 

 Slepičky 5 – 6 1,9 – 2,4  1,6 – 1,8  

 Těžké hybridní krůty 
 Krocani 20 – 24 20 – 25 2,6 – 3,0 

 Krůty 12 – 15 7,3 – 9,9 2,2 – 2,8 

 Pižmové kachny 
 Kačeři 11 – 12 5,0 3,3 

 Kachny 9 – 10 2,6 – 2,8 3,0 
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3.  Biologické základy produkce mléka 

Mléčná žláza je orgán, který je charakteristický pro nejvyšší třídu obratlovců - savce. 

Vlastní počet mléčných žláz je odlišný mezi různými druhy zvířat. Druhově pak počet 

mléčných žláz odpovídá obvyklé četnosti vrhu a také stádiu vývoje narozených mláďat. Pro 

souhrnné uspořádání všech mléčných žláz samice v kompletní orgán se obvykle používá 

označení vemeno, a to zejména u samic hospodářských zvířat. Anatomická stavba vemena je 

druhově často také odlišná. Výměšek mléčné žlázy – mléko – slouží mláďatům savců 

v prvním období života k jejich jediné výživě. Vlivem dlouhodobého úsilí chovatelů 

(především plemenářským působením a výživou) byla výše produkce mléka u významných 

hospodářských druhů, zejména některých přežvýkavců, záměrně vystupňována a mléko se tak 

stalo významnou složkou lidské výživy. K lidskému konzumu se celosvětově využívá mléko 

kravské, kozí, ovčí, buvolí, velbloudí, sobí, ale i mléko klisen a lam. U nás se pak konzumuje 

nejvíce mléko krav a v menší míře mléko koz a ovcí, a to formou jak přímé spotřeby mléka, 

tak i zprostředkovaně formou mléčných výrobků.       

 Zejména v souvislosti s hodnocením mléčné produkce (užitkovosti) hospodářsky 

chovaných druhů zvířat se často používají následující termíny: 

Dojnost – charakterizuje základní schopnost matek savců produkovat určité množství mléka.  

 

Dojivost – vyjadřuje absolutní nebo i relativní produkci mléka za určité období (např. 

kg/laktaci), kvantifikuje tedy dojnost. 

 

Mléčnost – vyjadřuje produkci mléka u těch druhů zvířat, jejichž mléko slouží výhradně pro 

výživu mláďat (např. prase, králík apod.). V tomto ohledu je úroveň mléčnosti často 

vyjadřována hmotností mláďat (příp. celého vrhu) v jejich určitém věku.  

 

Dojitelnost – charakterizuje schopnost samic uvolňovat vytvořené mléko z vemene. Obvykle 

je hodnocena u těch druhů, které se chovají za účelem produkce mléka určeného k lidské 
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výživě. Většinou udává množství získaného mléka (absolutní či relativní) za určitou časovou 

jednotku (např. minutu); vypovídá tedy o tom, jak rychle a snadno je dojnice podojena.    

 

Při procesu tvorby mléčné žlázy a také fyziologické činnosti mléčné žlázy (respektive 

laktace) jsou obecně rozlišována tato stádia: 

Mamogeneze – označuje vlastní vývin mléčných žláz a velmi úzce souvisí s funkcí 

samičích pohlavních orgánů. U některých druhů zvířat (králík, pes, kočka apod.) nedochází 

ke specifickým vývojovým změnám mléčné žlázy až do pohlavní dospělosti (puberty) samic 

a růst mléčné žlázy tak odpovídá růstu ostatních částí těla. U jiných druhů zvířat (skot, koza, 

ovce aj.) však v důsledku infantilní ovariální činnosti nastává zřetelný růst tukové a vazivové 

tkáně a také vývodů mléčné žlázy již v prepubertálním období. Intenzivní rozvoj mléčné 

žlázy pak začíná u všech druhů až v době nástupu puberty. Její kompletní rozvoj nastupuje 

poté až v době březosti, kdy se vývodní systém mléčné žlázy dále větví, dochází k tvorbě 

alveol, které tak tvoří podstatu funkčního parenchymu lobuloalveolárního systému vemene.  

 

Laktogeneze – označuje přípravu mléčné žlázy k sekreci mléka. Vlastní sekreční 

činnost se začíná projevovat přibližně v polovině březosti samice s tím, že k rychlému 

vzestupu její aktivity dochází až ke konci březosti. Počátek tvorby mleziva, tj. nezralého 

mléka určeného k výživě mláděte, nastává zpravidla několik dnů před porodem a je druhově 

specifický. Obecně, k sekreci mléka dochází v alveolách, odkud mléko následně přechází do 

lumenu a jemných mléčných vývodů (alveolární mléko), zde se hromadí a postupně zaplňuje 

mlékovody a mlékojem (cisternové mléko) mléčné žlázy.  

 

Galaktopoeza – označuje tvorbu mléka po porodu samice. Laktace je s ohledem na 

svou délku a průběh po porodu samice druhově specifická. Tzv. laktační křivka však obecně 

vykazuje po porodu většiny samic postupné zvyšování denní produkce mléka ke svému 

vrcholu, poté se produkce mléka pozvolna snižuje, až nakonec zcela ustává. Průběh laktace je 

závislý na celé řadě endogenních a exogenních vlivů, z nichž má zcela zásadní vliv 

hormonální činnost a výživa samice.  

 

Ejekce mléka – označuje proces uvolňování (spouštění) mléka z vývodního systému 

mléčné žlázy. Tento proces je často nazýván jako ejekční reflex. Je způsoben kontrakcí 
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myoepiteliálních (košíčkových) buněk, čímž dochází k vytlačování mléka do vývodního 

systému a ke zvyšování vnitrovemenního tlaku. Ve své podstatě jde o neurohumorální reflex, 

kdy vlivem podráždění receptorů mléčné žlázy dochází k vytvoření a přenosu informace do 

hypotalamu a dále do neurohypofýzy. V neurohypofýze dochází k uvolňování hormonu 

oxytocinu do krve, který je následně transportován krevním oběhem do vemene, kde 

zprostředkuje kontrakci tzv. košíčkových buněk. Reflexní doba od podráždění do začátku 

účinku oxytocinu trvá dle druhu zvířat zpravidla 20 - 60 sekund a jeho účinek pak trvá 

obvykle 5 – 7 min. Přítomnost hormonu oxytocinu je pak z hlediska spouštění mléka, resp. 

dojení zcela nepostradatelná. Spouštění mléka je naopak tlumeno působením stresorů, kdy se 

do krve ve zvýšené míře uvolňuje především adrenalin, který svým působením na nervovou 

soustavu vyvolává útlum uvolňování oxytocinu z neurohypofýzy.  

 

V základním členění typů tzv. pravých mlék (sekretů mléčné žlázy dojnic po 

předchozí graviditě) v rámci jedné laktace hovoříme o mléku nezralém (mlezivu) a mléku 

zralém. Tato se mezi sebou liší především svým chemickým složením, chutí a barvou. 

Mlezivo je většinou tekutina hustá, lepkavá, má nažloutlou barvu a obvykle hořkosladkou 

příchuť. Obecně má mlezivo oproti zralému mléku především vyšší obsah proteinů (zejména 

imunoglobulinů) a tuku a nižší obsah laktózy.  

 

Zralá mléka se u různých druhů zvířat odlišují svou specifickou výší albuminů a 

kaseinu. V tomto ohledu se pak mohou výrazně lišit fyzikální vlastnosti těchto mlék, navíc i 

jejich senzorické a technologické vlastnosti aj. V obecné rovině jsou tak mléka rozlišována na 

albuminová a kaseinová.  

Kaseinová mléka obsahují více než 75 % kaseinu z celkového množství proteinů. 

Kasein je bílkovina, která je typickým produktem buněk mléčné žlázy přežvýkavců. Obsah 

specifických typů kaseinu v mléce hraje významnou roli při sýření mléka a ovlivňuje tudíž i 

množství a kvalitu vyráběných sýrů. V tomto ohledu sehrává velkou roli konkrétní genotyp 

dojnice.  

Albuminová mléka obsahují méně než 75 % kaseinu z celkového množství proteinů. 

Mléka s vyšším obsahem albuminů se varem srážejí. Jedná se především o mléka 

masožravců, prasat a lichokopytníků. I když se u nás tradičně tento typ mlék k lidské výživě 

nevyužívá, můžeme v současné době sledovat jistý trend v konzumaci a využití kobylího 
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mléka v některých severoevropských zemích, a to údajně díky svým příznivým zdravotním 

účinkům. Tradiční konzumace kobylího mléka je například známa v některých 

východoevropských či asijských zemích.       

 

Mimo výše uvedené členění se někdy můžeme setkat i s tzv. mléky nepravými 

(aberantními), která nejsou přímo vázána na předcházející březost samice a neslouží tedy 

bezprostředně k výživě mláďat. Jedná se například o tzv. mléko čarodějné (sekret podobný 

mléku, který lze vytlačit stisknutím struků u novorozených mláďat), mléko samčí (sporadicky 

se vyskytuje u pseudohermafroditních samců, např. u kozlů) či mléko panenské (občas se 

objevuje u nebřezích samic).  

 

3.1.  Chemické složení mléka  

Mléko je složitý biologický systém, ve kterém se nacházejí jednotlivé složky v různém 

poměru a vazbě. Význam jednotlivých složek mléka je pak rozdílný nejen z hlediska 

nutričního a technologického, ale i z pohledu šlechtitelského a ekonomického. V procesu 

šlechtění běžně dojených druhů hospodářských zvířat je dlouhodobě kladen důraz na 

zvyšování ekonomicky a nutričně nejvýznamnějších složek mléka. 

 

Mezi hlavní složky mléka patří mléčný tuk, mléčné proteiny, laktóza a minerální látky. 

Dalšími složkami jsou pak vitaminy, enzymy, dusíkaté nebílkovinné látky, organické 

kyseliny, ochranné látky aj. Z genetického hlediska je zastoupení jednotlivých složek mléka 

výrazně ovlivněno jak druhovou (Tab. 6), tak i plemennou příslušností. 

Složení mléka je ovlivněno mnoha faktory, přičemž zásadní postavení má 

fylogenetický vývoj různých druhů, neboť tento probíhal v rozdílných podmínkách. Vzniklé 

změny v průběhu vývoje druhu či plemene ovlivnily i funkci mléčné žlázy. Jedná se zejména 

o přizpůsobení se nutričním požadavkům sajících mláďat v průběhu jejich vývoje 

(ontogeneze). Často se v rámci druhů posuzuje kvalita mléka podle délky období, za kterou 

mládě zdvojnásobí svou tělesnou hmotnost při narození. Obecně pak platí, že čím více 

proteinů mléko obsahuje, tím rychlejší je dynamika růstu mláďat. 
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Tabulka 6: Chemické složení mléka u významných druhů hospodářských zvířat. 

 

Samice  Sušina (%)  Tuk (%)  Proteiny (%)  Laktóza (%)  Popeloviny (%)  

Kráva  12 – 13  3,5 – 5,0  3,0 – 3,6 4,0 – 5,0  1,0  

Ovce  15 – 20  7,0 – 8,0  5,0 – 7,0   3,5 – 5,0  0,9  

Koza  11 – 14  3,0 – 4,5   2,5 – 3,5   3,5 – 5,0  0,8  

Klisna  10 – 11 1,0 – 2,0  1,5 – 2,5  6,0 – 7,0  0,5  

 

Mléčný tuk - představuje základní zdroj energetické hodnoty mléka. Jemné rozptýlení 

mléčného tuku v mléčné plazmě vytváří velký povrch, který je snadno přístupný lipolytickým 

enzymům. Obecně se mléčný tuk vyznačuje velkou stravitelností (až 99 %) a je považován za 

nejvýznamnější složku pro výrobu másla. V současnosti se z hlediska výživy člověka věnuje 

značná pozornost obsahu konkrétních mastných kyselin v mléčném tuku, kdy významnou roli 

mají především n3 a n6 vícenenasycené mastné kyseliny. Specifický obsah mastných kyselin 

v mléce je ovlivněn celou řadou faktorů, přičemž nejvýznamnější vliv má výživa dojnice a 

konkrétní genotyp. Mimo jiné, mléčný tuk zajišťuje i transport vitaminů rozpustných v tucích. 

Svou specifickou skladbou se pak významně odlišuje od ostatních tuků živočišného a 

rostlinného původu. 

 

Mléčné proteiny - jsou z nutričního hlediska nejvýznamnější složkou mléka. Obsahují 

18 - 22 % aminokyselin a vyznačují se také vysokou stravitelností (až 97 - 98 %). Jsou 

považovány za vysoce hodnotné proteiny. Frakce mléčných proteinů tvoří kasein, albumin a 

globulin. Albumin a zejména kasein jsou syntetizovány v mléčné žláze, globulin přechází do 

mléka přímo z krve. Ze zpracovatelského hlediska mají proteiny mléka (zejména kasein) 

značný význam při výrobě sýrů, tvarohu a dalších mléčných výrobků. Zejména pak obsah 

kapa-kaseinu má pozitivní vztah k sýřitelnosti mléka. Mléko s obsahem tzv. B kapa-kaseinu 

(alela polymorfismu) umožňuje výrobu sýrů s lepšími organoleptickými vlastnostmi.  

 

Laktóza (mléčný cukr) - má význam především energetický. Z nutričního hlediska má 

příznivý vliv na trávení, neboť vazbou vody vyvolává bobtnání střevního obsahu a podporuje 

peristaltiku střev. Podílí se na absorpci tuků a syntéze některých vitaminů a také zvyšuje 
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využití vápníku. V rámci zpracovatelského využití mléka je základem pro výrobu kysaných 

tekutých mléčných výrobků.  

 

Minerální látky - jsou zastoupeny především Ca, P, K, Na a Cl. Přechází do mléka 

přímo z krve a jejich zastoupení často vykazuje výrazné dědičné podmínění.    

 

 V mléce jsou zastoupeny i další složky (např. vitaminy, enzymy, plyny), které také 

mohou celkově ovlivňovat jeho nutriční hodnotu, technologické využití, smyslové vlastnosti 

aj. 

 

3.2.  Průběh a délka laktace  

Laktace (laktační období) – nám označuje období tvorby mléka od porodu do tzv. 

zaprahnutí či zasušení (ukončení laktace, sekrece mléka). V souvislosti s produkcí mléka je 

také používán i další pojem - stání na sucho, kdy se jedná o časový úsek od zaprahnutí do 

porodu (dojnice neprodukuje žádné mléko). Délka stání na sucho je závislá především na 

konkrétní technice chovu a výživě dojnic s tím, že by u jednotlivých druhů měla dosahovat 

vždy určitou minimální délku. Délka laktace spolu s délkou stání na sucho nám udává 

konkrétní délku mezidobí (Graf 1).    

 

Graf 1: Laktační křivka dojnice se základními ukazateli reprodukce. 
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Délka trvání laktace je v rámci jednotlivých druhů zvířat odlišná. Mimoto, existují 

často i významné vnitrodruhové rozdíly. Tyto jsou dány především cíleným dlouhodobým 

šlechtěním některých plemen (populací) za účelem zvýšení celkové produkce mléka pro 

lidskou výživu. V současné době je vlastní délka laktace u tzv. mléčných užitkových typů 

hospodářských zvířat (prioritní šlechtění je na mléčnou užitkovost) již obvykle delší, než celé 

období mléčné výživy mláďat těchto druhů. Naopak u druhů zvířat běžně nedojených 

k produkci mléka za účelem užití v lidské výživě, odpovídá délka laktace obvyklé délce 

období mléčné výživy mláďat (např. prase, králík, ale i masná plemena skotu či ovcí), tedy 

věku při jejich odstavu.     

V zootechnické praxi se často používá i pojem tzv. normované laktace. Jedná se o 

přesně daný časový úsek ve dnech u tradičně dojených druhů hospodářských zvířat. 

Historicky se jednalo o obvyklou fyziologickou délku laktace daného druhu (např. u skotu 

305 dnů). V současnosti se délky normované laktace využívá při hodnocení charakteristik 

mléčné užitkovosti jednotlivých druhů, především v souvislosti s plemenářskou činností 

(např. v kontrole užitkovosti, odhadu plemenných hodnot) či při srovnávání úrovně mléčné 

produkce mezi konkrétními dojenými populacemi. V tomto ohledu je nutno uvést, že stávající 

skutečná délka celé laktace je u některých mléčných plemen (např. skotu) již často delší než 

laktace normovaná (např. 320 – 340 dnů u holštýnského skotu).       

 

Průběh laktace je často charakterizován tzv. laktační křivkou. Tato je obdobně jako 

délka laktace druhově specifická. Zobecněný model laktační křivky přitom předpokládá, že 

množství denní produkce mléka se od porodu zvyšuje, v určité době kulminuje (laktační 

vrchol) a následně se pozvolna delší dobu snižuje, až dojnice zaprahne (Graf 2). V tomto 

ohledu, se často sleduje a hodnotí samotný průběh laktace pomocí tzv. perzistence. Pokud je 

pokles produkce mléka za určité období (např. 100 dní) do 6 – 7 % oproti období 

předcházejícímu, považujeme průběh laktační křivky za vyrovnaný (křivka s velkou 

persistencí). Jestliže je tento pokles vyšší než výše uvedené hodnoty, jde o laktační křivku 

nevyrovnanou (křivka s malou persistencí). Z hlediska ekonomiky výroby mléka a 

zdravotního stavu dojnice je vyrovnaná laktační křivka preferována před laktační křivkou s 

malou perzistencí (rychle stoupá a příkře klesá).  
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Graf 2: Zobecněný tvar laktační křivky – realizovaná denní výše nádojů dojnic během laktace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimo množství mléka se v průběhu laktace významně mění i jeho složení. Okamžitě 

po porodu, nebo i krátce před ním, vylučuje mléčná žláza mlezivo (kolostrum). Mlezivo se od 

zralého mléka výrazně liší. Je zcela nepostradatelné pro výživu novorozených mláďat, a to 

zejména díky svému vysokému obsahu imunoglobulinů, některých minerálních látek a 

enzymů. Imunoglobuliny mleziva přechází v prvních sáních (napájení) přes střevní epitel 

nerozloženy přímo do krve mláďat a tím zajišťují vznik pasivní imunity mláďat vůči 

nemocněním. Mlezivo má pro sající mládě význam i při vypuzování tzv. „střevní smolky“. 

Jelikož se složení mleziva od porodu dynamicky mění, je zapotřebí, aby první napití (sání) 

mláděte po porodu bylo co nejdříve (ideálně do 2 hod.). Za 24 hodin je v obsahu jednotlivých 

složek již patrná značná diference. Samotná délka sekrece mleziva mléčnou žlázou je opět 

druhově specifická, tyto rozdíly však nebývají až příliš markantní (např. u prasat asi 2 dny a u 

skotu asi 4 – 5 dnů).  

Během dalšího průběhu laktace dochází k podstatně menším změnám ve složení 

mléka (zralého) než na začátku laktace (mleziva). V období vzestupné fáze laktace se, vyjma 

laktózy, obsahy základních složek mléka nepravidelně snižují. V následující sestupné fázi 

laktace se obsahy základních složek mléka pak pozvolna nepravidelně zvyšují, a to opět 

vyjma obsahu laktózy. Laktóza představuje nejvíce stabilní základní složku mléka v průběhu 

celé laktace.  
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3.3.  Vlivy působící na produkci mléka 

Vlivy, které ovlivňují produkci mléka samic hospodářských druhů je možno rozdělit 

na vnitřní a vnější.  

Z vnitřních vlivů je to především genotyp zvířete, který je dán konkrétní strukturou 

genů v genetické informaci samice. Genová skladba je závislá především na druhové a 

plemenné příslušnosti s tím, že velmi významný je i vliv individuality dojnice. Obecně je 

mléčná užitkovost geneticky podmíněna účinkem velkého počtu polygenů, tedy genů s 

malými účinky (jejich působení se sčítá). Mimoto, se u některých dojnic může mléčná 

užitkovost zvyšovat i v důsledku dominance genů. V tomto případě se pak vyšší mléčná 

užitkovost nedědí na potomstvo. Heritabilita pro produkci mléka je nízká, přičemž většina 

autorů ji uvádí v rozmezí 0,2 – 0,3. Vlastní složení mléka je pak geneticky fixováno silněji, h
2
 

pro obsah významných složek dosahuje středních až vyšších hodnot 0,4 – 0,7.  

Důležitým vlivem je také věk při prvním porodu. Předčasné zabřeznutí v době, kdy 

samice ještě není dostatečně tělesně vyvinutá, může narušit její další vývin. V důsledku 

gravidity může dojít k částečné retardaci růstu a tyto samice pak již často nedosáhnou 

normální tělesné velikosti, ani při zlepšení úrovně výživy. Naopak při příliš pozdním 

zabřeznutí nastupují podněcující (hormonální) stimuly pro rozvoj mléčné žlázy pozdě a 

mléčná žláza již obvykle nedosáhne běžné úrovně produkce. Zapouštění samic příliš brzy 

nebo příliš pozdě se tedy projeví celkově nižší celkovou produkcí mléka. 

Dalším významným vnitřním činitelem je věk samice. Se zvyšujícím se věkem se 

produkce mléka za laktaci zvyšuje a kulminuje ve věku, který je závislý na druhu, plemeni či 

užitkovém typu a je současně ovlivňován působením vnějších podmínek. V pozdějším věku, 

po kulminaci produkce, se intenzita metabolismu snižuje a v důsledku toho pak i klesá vlastní 

tvorba mléka. 

Stádium a délka mezidobí je další činitel ovlivňující mléčnou užitkovost. V období 

říje může krátkodobě dojít jak k poklesu dojivosti, tak i ke změně složení mléka. Tento pokles 

je obvykle spojen s vyšší pohybovou aktivitou říjící se plemenice a se sníženým příjmem 

krmiv, zejména je-li projev říje bouřlivý. Gravidita pak následně ovlivňuje produkci mléka 
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negativně, a to prostřednictvím vyvíjejícího se plodu, který vyvolává významné změny 

v endokrinním systému matky. Vhodná délka mezidobí se tak pozitivně odráží na celkové 

mléčné užitkovosti. 

 Tělesná hmotnost je s mléčnou užitkovostí pozitivně korelována. V tomto ohledu se 

někdy hodnotí výše mléčné produkce k určité hmotnosti dojnice, tzv. relativní mléčná 

užitkovost (např. produkce kg mléka/100 kg tělesné hmotnosti). U dojnic s nižší relativní 

užitkovostí je mléko produkováno méně efektivně, neboť dochází k méně efektivnímu využití 

živin přijatých z krmiva na mléčnou produkci. 

K dalším vnitřním vlivům patří např. zdravotní stav, fyziologie mléčné žlázy, činnost 

dýchací a zažívací soustavy, činnost žláz s vnitřní sekrecí či krevní oběh. 

 

Nejvýznamnějším vnějším vlivem ve vztahu k mléčné užitkovosti je výživa. Výživa 

působí jak na výši mléčné produkce, tak i na složení mléka. Pro dosažení požadované 

užitkovosti musí být v krmné dávce zastoupeny jednotlivé živiny v koncentracích a poměrech, 

jež jsou typické pro konkrétní druh zvířete, fázi laktace, tělesný vývin atd. Mimo jiné, výživa 

hraje zásadní roli při odchovu samic, čímž tak ovlivňuje i následnou mléčnou produkci 

dojnice. 

Dalším významným vlivem je roční doba (sezóna) při porodu samice. Vliv sezóny 

souvisí jak s klimatickými podmínkami (především světlo a teplota), tak i s kvalitou výživy. 

Roční období ovlivňuje nejvíce průběh a kvalitu laktace u přežvýkavců. Samice přežvýkavců, 

u kterých se porod uskutečnil v zimních měsících, produkují v našich podmínkách za laktaci 

obvykle více mléka než ty, u kterých se porod uskutečnil na jaře nebo v létě. Tento vliv je o to 

podstatnější, je-li realizována pastva dojnic či součástí krmné dávky je čerstvá píce. 

Na produkci mléka působí i počet sání a dojení za den a časové intervaly mezi nimi. 

V případě dojení je pak důležitá technologie a vlastní proces dojení, které by mělo být pro 

zvíře vždy příjemným podnětem a nemělo by být příčinou vzniku stresu u samic. 

Použitá technologie ustájení je často v přímém vztahu s welfare zvířat a působí tak 

jako další činitel ovlivňující mléčnou užitkovost dojnice. Zvíře, které je ustájeno 

v podmínkách, jež mu zabezpečí normální fyziologickou funkci jednotlivých orgánových 

soustav a navíc je i z pohledu behaviorálního (etologického) v prostředí, které u něj navodí 
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pocit pohody, má dobré předpoklady k plné realizaci genofondu při produkci mléka. Z tohoto 

hlediska hrají nejvýznamnější roli typ ustájení (jako je volné nebo vazné, či individuální nebo 

skupinové), dále mikroklima stáje, rozloha ustájovacích prostor (prostorová plocha), komfort 

stájového prostředí aj. 

Ošetřování dojnic úzce souvisí s jejich welfare a zpravidla se výrazně odráží na 

mléčné produkci. 

 

3.4.  Specifika mléčné užitkovosti přežvýkavců 

3.4.1.  Mléčná užitkovost skotu 

 Kravské mléko u nás představuje nejdůležitější typ mléka používaného k lidskému 

konzumu, a to jak ve formě přímé spotřeby, tak i zprostředkovaně spotřebou ve formě 

mléčných výrobků. Průměrně se v České republice v posledním období konzumuje asi 245 – 

250 kg mléka/osobu za rok, z čehož tvoří přímá spotřeba konzumního mléka asi 55 – 60 

kg/osobu za rok. K produkci kravského mléka se u nás pak využívá mléčných a 

kombinovaných plemen skotu. 

 

Obecně obsahuje kravské mléko 12 – 13 % sušiny, což zahrnuje asi 3,0 – 3,6 % 

proteinů, 3,5 – 5,0 % tuku, 4,0 – 5,0 % laktózy a 0,6 – 0,9 % minerálních látek. Vlastní 

chemické složení mléka přímo souvisí s jeho nutriční hodnotou, technologickým využitím, 

senzorickými vlastnostmi aj. Pro účely hodnocení mléčné produkce se, především 

z historického hlediska, používá hmotnostních jednotek (kilogramů). V tomto ohledu pak 1 

litr kravského mléka váží přibližně 1,03 kg.   

 

Laktace krav má ve své podstatě 2 fáze. První fáze začíná po otelení krávy a je 

charakterizována postupným zvyšováním denní produkce mléka – fáze vzestupná, a to až po 

dosažení svého maxima (tzv. laktačního vrcholu). Poté nastupuje druhá fáze, kdy se denní 

produkce mléka snižuje – fáze sestupná; nejprve velmi pozvolna a poté ke konci laktace již 

výrazněji, až nakonec dojnice tzv. zaprahuje (neprodukuje mléko). K dosažení laktačního 

vrcholu u dojených krav dochází obvykle kolem 60. dne po otelení. Normovaná laktace 
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skotu je 305 dnů. Nicméně vlastní celková délka laktace je v současnosti poněkud delší, a to 

obvykle mezi 320 – 350 dny.  

 

3.4.1.1.  Specifické vlivy působící na mléčnou užitkovost skotu   

K vnitřním vlivům patří především vlastní genotyp zvířete, který je dán i plemennou 

hodnotou jeho rodičů. 

Významnou součástí genotypu je vlastní plemenná příslušnost a s ní související 

užitkový typ. Cíleným šlechtěním byla vyšlechtěna jednostranně mléčná plemena, plemena s 

kombinovanou užitkovostí a plemena masná. Těmto třem skupinám odpovídá i rozdílný 

užitkový typ a s ním i rozdílné dědičně podmíněné předpoklady pro mléčnou užitkovost.  

Nejvíce chovaným plemenem skotu, současně s nejvyšší mléčnou užitkovostí za 

laktaci, patří v současnosti v ČR holštýnské plemeno (Obr. 5). Dojnice tohoto 

černostrakatého skotu nadojí za laktaci v průměru 8 000 – 10 000 kg mléka, nicméně 

s relativně nižšími obsahovými složkami tuku a bílkovin, přičemž je u nich i poměrně delší 

délka mezidobí.  

 

Obrázek 5: Dojnice holštýnského plemene skotu (zdroj: Genoservis, a.s.). 
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Druhým v pořadí u nás, co se četnosti týče, je náš národní český strakatý skot (Obr. 

6). Dojnice tohoto kombinovaného plemene v průměru nadojí kolem 7 000 kg mléka za 

laktaci, navíc s poměrně vyšším zastoupením mléčného tuku (4,2 %) i proteinů (3,5 %). 

Krávy českého strakatého plemene vykazují dobrý zdravotní stav, plodnost a jsou velmi dobře 

adaptovány na naše místní chovatelské podmínky.  

 

Obrázek 6: Dojnice českého strakatého skotu (zdroj: Svaz chovatelů českého strakatého 

skotu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V mléčné produkci pak vyniká jednostranně prošlechtěný skot malého tělesného 

rámce – jerseyské plemeno. I když je výše produkce mléka těchto dojnic poněkud nižší 

(kolem 6 000 kg), typické pro jejich mléko je velmi vysoký obsah jak mléčného tuku (5 – 5,5 

%), tak i mléčných proteinů (kolem 4 %). Mléko jerseyských dojnic navíc vykazuje i další 

specifické vlastnosti. K dalším chovaným plemenům k produkci kravského mléka 

v současnosti v ČR náleží skot red holštýnský, montbeliárdský, ayrshirský, případně 

normandský a hnědý švýcarský.          

 

Dalším genetickým vlivem je plemenná hodnota rodičů, podmiňující jak dojivost, tak 

i obsah mléčných složek u potomstva. V přímém vztahu k produkci mléka dnes zjišťujeme 
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zejména plemennou hodnotu (PH) pro kg mléka, kg bílkovin, kg tuku a % bílkovin a % tuku. 

Rozdílná úroveň mléčné užitkovosti je vedle uvedených genetických vlivů ovlivněna i vlastní 

individualitou dojnice.  

 

Mezi další vnitřní vlivy dále patří také fyziologie mléčné žlázy, činnost dýchací a 

zažívací soustavy, krevní oběh, činnost žláz s vnitřní sekrecí, stádium mezidobí, zdravotní 

stav, věk či živá hmotnost.  

Stádium mezidobí zahrnuje několik dílčích vlivů, jako je říje, stádium březosti a doba 

stání na sucho. V období říje dochází zpravidla jen ke krátkodobému poklesu produkce mléka, 

tento vliv však není jednoznačný. Množství mléka a jeho složení ovlivňuje i stádium březosti. 

V první polovině březosti nelze pozorovat výraznější změny, přičemž v její druhé polovině již 

dochází k postupnému poklesu produkce mléka a ke zvýšení obsahových složek mléka.  

Převážná většina krav v důsledku poklesu denní produkce mléka samovolně  

zaprahuje. Změny v produkci mléka v průběhu laktace jsou zapříčiněny změnami 

endokrinního systému působením hypofyzárních a placentárních hormonů. Délka doby  

stání na sucho ovlivňuje dojivost v následující laktaci. Během stání na sucho dochází k  

regeneraci mléčné žlázy. Doba stání na sucho by měla u skotu trvat 6 – 8 týdnů. Jednoznačně 

je nežádoucí, aby dojnice během tohoto období ztučněla. Následné odbourávání depotního 

tuku po otelení pak negativně ovlivňuje jak její zdravotní stav, tak i mléčnou produkci. 

Výraznější zkrácení doby stání na sucho, pod 6 týdnů, se výrazně negativně odrazí na 

užitkovosti v následující laktaci. Rovněž prodloužení doby stání na sucho nad 8 týdnů není 

vhodné, neboť se tímto snižuje celoživotní mléčná užitkovost a tím i rentabilita produkce.  

Délka mezidobí, tj. časový úsek mezi dvěma za sebou následujícími porody 

(oteleními), je dalším vlivem. Prodlužováním délky mezidobí se zvyšuje produkce mléka za 

laktaci v důsledku opožděného působení negativního vlivu gravidity, avšak současně s tím ve 

stádě klesá počet porodů. V současnosti je snahou udržet délku mezidobí u dojených populací 

skotu v ČR v úrovni do 380 dnů. Celkovou délku do 400 dnů lze pak považovat za přijatelnou 

(zejména u holštýnského plemene).  

Věk a hmotnost dojnice je vyjádřen pořadím laktace. S postupujícím věkem se  

zvyšuje tělesná hmotnost dojnice a s ní i vývin vemene. Maximální produkce mléka je 

dojnicemi produkována v době tzv. tělesné dospělosti, konkrétně na III. až IV. laktaci. 



 
 

50 
 

Naopak nejnižší produkce mléka je dosahována u tzv. prvotelek, tedy na I. laktaci. Celková 

výše produkce mléka je na první laktaci zpravidla o 25 % nižší vůči laktacím maximálním 

(III. až V.). Nástup maximální laktace je ovlivněn i raností zvířete, která je často cílem 

šlechtění jednotlivých plemen.  

Dobrý zdravotní stav dojnice je podmínkou pro plnou realizaci mléčné užitkovosti. 

Negativní roli v tomto ohledu hrají zejména mastitidy, poruchy metabolizmu, infekční 

choroby, obtížné porody či špatný zdravotní stav končetin (zejména u některých plemen). 

 

Z vnějších vlivů působících na mléčnou produkci se jedná především o výživu, 

úroveň odchovu, techniku chovu, technologický systém ustájení, techniku dojení, lidský 

faktor, mikroklima stáje aj. 

Nejdůležitějším ze všech vnějších vlivů je výživa. Dojnice mají vysoké nároky na 

úroveň výživy zejména v období bezprostředně po otelení a v průběhu prvních 100 dnů  

laktace. Optimální plnohodnotná výživa krav je ve velkochovech zajišťovaná směsnou 

krmnou dávkou (TMR) v závislosti na jednotlivých fázích reprodukčního cyklu a případně na 

aktuální denní výši mléčné produkce. Optimálně koncipovaná krmná dávka je nezbytná 

k dosažení vysoké produkce mléka s vyhovujícím procentickým zastoupením tuku a proteinů.  

Úroveň odchovu jalovic je dalším významným vlivem. Nedostatečná výživa během 

odchovu po delší období neumožní kompenzaci růstu v dalších fázích odchovu a jalovice tak 

zůstává zakrslá s negativním dopadem na tělesný rámec v dospělosti, velikost vemene a 

následnou nízkou mléčnou užitkovost. Je žádoucí, aby dojnice dosahovaly tělesného rámce 

daného plemenným standardem, který je definován příslušným chovatelským svazem. 

Konkrétně je v současnosti požadována hmotnost jalovic při 1. zapuštění (inseminaci) ve výši 

asi 340 – 360 kg u holštýnského skotu a asi 420 – 440 kg u českého strakatého skotu. 

Požadovanou hmotnost pak jalovice dosahují zpravidla ve věku 14 – 17 měsíců s tím, že 

holštýnské plemeno je v růstu i v plodnosti o něco ranější.  

Technologický systém chovu patří k dalším významným vnějším vlivům působícím 

na mléčnou užitkovost. Konkrétně se jedná zejména o systém ustájení, krmení, dojení, 

používané pracovní postupy atd. Obecně je možno konstatovat, že správně koncipovaný volný 

skupinový systém ustájení oproti tradičnímu vaznému systému vytváří lepší pohodu dojnic, 

což se příznivě odráží na výši jejich mléčné produkce, plodnosti, ale i na zdraví. Zabezpečení 
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ideálního welfare zvířat v chovech je pak důležitý požadavek posledních let.  

Nerovnoměrný vliv chovatelského prostředí během roku působí nepřímo na mléčnou 

užitkovost jako vliv roční doby otelení. Krávy otelené v intervalu listopad až březen 

zpravidla dosahují za laktaci nejvyšší produkci mléka, naopak nejnižší produkci dosahují 

krávy otelené v létě. Vlastní účinek toho vlivu je přisuzován především měnícím se teplotám 

prostředí v průběhu roku. Výrazné snížení produkce mléka, někdy doprovázené i zhoršením 

plodnosti a zdraví dojnic, způsobuje především tzv. tepelný stres. Což je situace, kdy zejména 

dojnice kolem laktačního vrcholu jsou dlouhodobě vystaveny vysokým teplotám prostředí 

(obvykle nad 25 °C), často navíc i bez možnosti efektivního ochlazení a následného 

odpočinku. V posledních letech u nás k tomuto jevu dochází především v letním, velmi 

teplém období.    

 

3.4.1.2.  Požadavky na kvalitu kravského mléka 

V ČR zpeněžuje producent (farmář) mléko obvykle prostřednictvím mlékáren. Pro 

následné zpeněžení musí mléko pocházet od zdravých dojnic krmených krmivy 

neobsahujícími látky, které nepříjemně ovlivňují normální složení a jakost mléka. Mezi 

smyslové znaky jakosti mléka patří barva, konzistence, vzhled, chuť a vůně. Kvalitativní 

požadavky na mléko jsou definovány především v ČSN 57 0529 a v následných novelizacích.  

 

Za podstatné jsou v tomto ohledu považovány čtyři následující ukazatele:  

1. Celkový počet mikroorganismů (CPM) - u standardního mléka nesmí překročit  

400 000 v 1 ml.  

2. Počet somatických buněk (SB) - u standardního mléka nesmí překročit 100 000 v  

1 ml.  

3. Rezidua inhibičních látek (RIL) - u standardního mléka nesmí být vůbec přítomny.  

4. Bod mrznutí mléka (BM či BMM) - u standardního mléka musí být nižší než  

-0,520 °C (např. -0,525). 

 

Tyto základní ukazatele kvality jsou doplněny dalšími charakteristikami, ze kterých jsou pak 

nejdůležitější:  

1. Obsah bílkovin - musí být vyšší než 2,8 %. 

2. Obsah tuku - musí být vyšší než 3,3 %. 

3. Obsah tukuprosté sušiny (TPS) - musí být vyšší než 8,5 %.  
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Jestliže mléko nesplňuje požadované kvalitativní ukazatele, je považováno za 

nestandardní a od chovatele je vykoupeno v nejlepším případě za zlomek obvyklé ceny. 

V horší situaci může odběratel (mlékárna) uplatňovat na chovateli dokonce kompenzaci za  

znehodnocení suroviny. Nutno podotknout, že k těmto případům dochází jen výjimečně, 

neboť uvedené požadavky na kvalitu mléka bývají chovateli, při obvyklé péči o dojnice, bez 

problémů plněny.  

 

3.4.1.3.  Ekonomické aspekty výroby kravského mléka  

Celkovou výši nákladů na výrobu mléka v chovu ovlivňují především náklady na  

krmiva (40 %), pracovní náklady, náklady spojené s obměnou stáda a režijní náklady.  

Pro ekonomiku výroby mléka a její rentabilitu je pak důležitá vlastní výše mléčné 

produkce. Se zvyšující se mléčnou produkcí obvykle klesají náklady na jeden litr mléka a 

zvyšuje se tím i případný zisk na dojnici.  

Zatímco požadavky na kvalitu mléka jsou pevně stanoveny zákonnými normami, cena 

mléka podléhá vlivům trhu. Stanovení ceny mléka je výsledkem smluvního vztahu dvou stran 

- producenta (chovatele) a zpracovatele (mlékárny). Základní cena je zpravidla složena z 

pevné sazby za 1 litr mléka s definovaným obsahem tuku a bílkovin. Za každé procentické 

zvýšení obsahu proteinů či tuku pak zpravidla chovateli náleží určitý příplatek. Naopak 

poklesne-li obsah těchto složek pod dohodnutou hranici, je chovatel penalizován srážkou ze 

základní ceny. Výše příplatků i srážek je rovněž součástí smluvního vztahu. U zemědělských 

podniků s vyšším počtem chovaných dojnic navíc přichází v úvahu i příplatek za množství 

dodávané z jednoho místa.  

 

3.4.2.  Mléčná užitkovost ovcí 

Produkce ovčího mléka patří v ČR mezi minoritní typy mléčné produkce, na rozdíl od 

sousedního Slovenska. Ovčí mléko je ve srovnání s mlékem kozím či kravským pouze 

ojediněle využíváno k přímému konzumu a vzhledem ke svému specifickému složení je 

většina produkce ovčího mléka zpracovávána na výrobu různých druhů sýrů. Další specifikou 

této produkce, oproti produkci kravského mléka, je poměrně výrazná sezónnost. V ČR se pak 

v zimním období můžeme na trhu setkat pouze s ovčími mléčnými produkty zahraničního 
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původu. 

Laktace ovcí v našich chovech trvá obvykle 8 měsíců. Období bahnění (porodů) u 

dojných ovcí pak spadá zpravidla do měsíců leden až březen. Zde je nutno zdůraznit, že ve 

většině našich chovů se aplikuje odstav jehňat ve věku 40 až 60 dnů s tím, že během tohoto 

období je mléko ovcí používáno výhradně k výživě jejich jehňat. K vlastnímu dojení bahnic 

(samic ovcí) pro využití mléka k lidskému účelu pak dochází až po odstavu jehňat. Z tohoto 

důvodu existuje poměrně málo informací o konkrétní výši mléčné produkce ovcí v prvních 2 

měsících laktace. Dle většiny autorů se dojivost výrazně zvyšuje do 4. – 8. týdne po obahnění 

s tím, že ve vysoké úrovni pak zůstává až do 3. – 4. měsíce laktace, následně dochází 

k pozvolnému poklesu dojivosti až do konce laktace. Průměrná denní produkce mléka v 

období vrcholu laktace se pohybuje mezi 0,7 až 2 litry, uprostřed laktačního období je v 

úrovni 0,5 až 1litr a ke konci laktace je v úrovni asi 0,1 až 0,3 litry. U většiny u nás 

chovaných dojných ovcí nastává I. laktace již v jejich 2. roce života. V současné době se v ČR 

pohybuje produkce mléka u dojných ovcí v rozmezí 100 až 200 litrů za laktaci.  

 

Ovčí mléko je tekutina bílé nebo nažloutlé barvy, vyznačující se specifickou vůní, 

která je ovlivněna vyšším obsahem mastných kyselin, a to především kaprylové a kaprinové. 

Chuť ovčího mléka je mírně nasládlá, přičemž někteří autoři ji charakterizují jako mírně 

natrpklou. Měrná hmotnost ovčího mléka se pohybuje zpravidla v rozmezí 1,02 až 1,05 

kg/dm
3
. Hodnoty titrační kyselosti se u ovčího mléka pohybují v rozmezí 8 až 12 °SH, pH je 

v průměru 6,5. 

Průměrné obsahy složek mléka za laktaci jsou: sušina 15 – 20 %, proteiny 5 – 7 %, tuk 

6 – 9 %, laktóza 3,5 – 5 % a popeloviny 0,6 – 1,2 %. S výjimkou laktózy, jsou všechny výše 

uvedené obsahy mléčných složek vyšší než u kravského či kozího mléka. Což se výrazně 

odráží i na potřebě ovčího mléka pro výrobu 1 kg sýra, v závislosti na fázi laktace pak tato 

potřeba činí 2,5 až 6 litrů. Naproti tomu u kravského mléka je potřeba na výrobu 1 kg sýra 

zpravidla 8 až 10 litrů. Ovčí mléko je dále vhodné pro výrobu brynzy, parenice a jogurtů.  

Pro tuk ovčího mléka je oproti tuku kravského mléka typické, že obsahuje poměrně 

vyšší obsah mastných kyselin s krátkým řetězcem (C4:0 – C12:0), které poměrně výrazně 

ovlivňují vlastní vůni a chuť ovčích mléčných produktů. I když ovčí mléko obsahuje výrazně 

vyšší obsah proteinů než kravské mléko, poměry mezi obsahem kaseinu a syrovátkových 
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proteinů jsou u obou druhů mlék velmi podobné, podíl kaseinu činí obvykle 75 až 80 %. Co 

se týče minerálních látek, v ovčím mléce je oproti kravskému obsaženo více vápníku, fosforu, 

hořčíku, zinku, železa a mědi a naopak méně draslíku, sodíku a manganu.  

V důsledku zvyšování dojivosti ovcí do 30. – 40. dne laktace, dochází v tomto období 

zpravidla k poklesu obsahu sušiny, tuku, proteinů a popelovin v mléce. Následně se jejich 

obsahy postupně zvyšují, a to až do konce laktace. Obsah laktózy je, jako v případě kravského 

mléka, poměrně vyrovnaný v průběhu celé laktace. 

 

3.4.2.1.  Specifické vlivy působící na mléčnou užitkovost ovcí 

K vnitřním vlivům působícím na mléčnou užitkovost ovcí patří zejména genotyp a 

délka laktace, pořadí laktace, četnost vrhu a zdravotní stav.  

V rámci u nás chovaných plemen ovcí, je nejvyšší produkce mléka dosahována u 

východofríské ovce (Obr. 7), celková produkce se za přibližně 8 měsíční laktaci pohybuje 

v rozmezí 250 až 500 litrů. U nově chovaného plemene v ČR – lacaune (Obr. 8) – se celková 

produkce mléka za laktaci pohybuje v rozmezí 130 až 250 litrů. U našeho národního plemene 

- zušlechtěné valašky (Obr. 9) – se dojivost za laktaci pohybuje zpravidla jen mezi 80 až 150 

litry. Celkové výše mléčné produkce u zmiňovaných plemen se od sebe výrazně odlišují 

především z důvodu výrazně odlišné délky laktace. Délka laktace je jednak cílem šlechtění 

konkrétních plemen, ale také ji lze významně ovlivnit výživou a podle zahraničních autorů i 

regulací frekvence dojení bahnic během dne. 

Obrázek 7: Bahnice východofríského plemene ovcí (zdroj: Svaz chovatelů ovcí a koz). 
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Obrázek 8: Bahnice plemene lacaune (zdroj: Svaz chovatelů ovcí a koz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Bahnice plemene zušlechtěná valaška (zdroj: Svaz chovatelů ovcí a koz). 
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Vliv věku, respektive pořadí laktace má na dojivost poměrně zásadní vliv. Zpravidla 

platí, že průměrná dojivost za laktaci se zvyšuje od I. do III., případně až IV. laktace. Z 

pohledu obsahových složek ovčího mléka, je nejvyšší obsah tuku registrován obvykle na I. 

laktaci a nejvyšší obsah proteinů zpravidla na I. či II. laktaci.  

Významný je také vliv věku bahnice při I. laktaci. U bahnic, u kterých probíhá I. 

laktace ve 2. roce života je zpravidla evidována nižší produkce mléka za laktaci oproti 

bahnicím, které mají I. laktaci až ve 3. roce života. Tento fakt je z podstatné části ovlivněn 

vlastním tělesným vývojem bahnice, kdy starší ovce jsou více fyzicky vyvinuty a obvykle 

mají i vyšší tělesnou hmotnost.  

Se zvyšující se četností jehňat ve vrhu se zpravidla zvyšuje i celková produkce mléka 

u ovcí. Nejvýraznější je tento vliv mezi bahnicemi s jedním a dvěma jehňaty. Bahnice 

s dvojčaty dosahují vyšší dojivost obvykle o 10 až 30 %.  

Obecně je možno konstatovat, že při jakémkoliv onemocnění dojící bahnice dojde k 

většímu či menšímu zhoršení produkce mléka a také jeho kvality. Velmi negativně je pak 

dojivost i kvalita mléka ovlivněna především akutními mastitidami (záněty vemene). 

K dalším významným onemocněním v tomto ohledu patří metabolické poruchy, nakažlivé 

kulhání či chronicky probíhající plicní a střevní parazitózy.  

 

Mezi nejvýznamnější vnější vlivy působící na mléčnou užitkovost ovcí patří zejména 

výživa, počet a způsob dojení, období porodů a sezóna, mikroklimatické podmínky a péče o 

zvířata.  

Vliv výživy je, jako i u jiných dojených druhů hospodářských zvířat, nejvýznamnějším 

vnějším vlivem. Obecně platí, že výše mléčné produkce ovcí je v kladném vztahu s intenzitou 

výživy. Nejvíce se tento vztah projevuje v prvních 2 měsících laktace. Nicméně se 

nedoporučuje, aby dojící bahnice byly překrmovány jadrnými krmivy, neboť tím dochází 

nejen k méně příznivé ekonomice, ale i k výraznému poklesu tučnosti mléka. Krmná dávka 
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pro dojící bahnici by měla být koncipována především ve vztahu k její hmotnosti a fázi 

laktace. 

Zvýšení počtu (frekvence) dojení v rámci dne obvykle vyvolá i zvýšení dojivosti u 

ovcí. Při dojení 3x denně se vůči dojení 2x denně (minimální počet dojení denně) zpravidla 

zvýší denní produkce mléka o 5 až 10 %. Z ekonomického hlediska se však dojení 3x denně 

realizuje obvykle jen v období kolem laktačního vrcholu, následně je vhodné přejít na dojení 

2x denně.  

Dalším vlivem v tomto ohledu je i vlastní způsob dojení. V současnosti je ve většině 

našich chovů používáno strojní dojení, neboť se dociluje vyšší produktivita práce a lepší 

hygiena při získávání mléka. Nicméně, některé starší studie uvádějí, že při kvalitně 

provedeném ručním dojení je dosahována mírně vyšší celková produkce mléka i s jeho mírně 

vyšší tučností. Tato skutečnost je vysvětlována především tím, že při ručním dojení je získán 

větší podíl alveolárního mléka z celkového nádoje.  

Ve většině evropských zemí, stejně jako v našich chovech, má mléčná produkce ovcí 

sezónní charakter s tím, že jen relativně malý počet ovcí je dojen v zimním období. 

Vzhledem k sezónnosti produkce ovčího mléka je v současnosti u nás téměř plošně aplikován 

pastevní chov dojených bahnic. Tento způsob je sice ekonomicky zajímavý, avšak na druhou 

stranu nezaručuje pro bahnice po celou pastevní sezónu přísun dostatečného množství kvalitní 

pastvy (letní přísušky, dlouhodobé intenzivní srážky apod.). Tento fakt se pak může velmi 

výrazně odrážet v rozdílech jak v produkci, tak i v kvalitě mléka během celého pastevního 

období.  

Podle některých autorů je u ovcí ustájených v zimním období ve stáji dosahována 

vyšší produkce mléka, a to díky stabilnější výživě s eliminací negativních vlivů působících na 

pastevní porost během letního období. V tomto ohledu pak ovce obahněné v průběhu ledna až 

března dosahují vyšší produkci mléka, než ovce obahněné v dubnu a květnu. 

 

3.4.3.  Mléčná užitkovost koz 

Přibližně do 5. až 7. dne po porodu produkují kozy mlezivo. Poté jsou obsahy 

významných složek mléka již více stabilní a v podstatě totožné s hodnotami zralého mléka. 
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Normovaná laktace u koz trvá 280 dní. Celková délka laktace je však často delší a zpravidla 

přesahuje období 300 dnů. Po porodu dochází u koz k poměrně rychlému růstu průměrné 

denní produkce mléka (dojivosti) s tím, že laktační vrchol (např. 5 kg mléka/den) je u 

prvniček dosahován zpravidla do 80. dne a u starších koz do 50. dne laktace. Následně 

dochází u obou kategorií většinou k pozvolnému poklesu denní dojivosti. 

Barva kozího mléka je bílá. Vůně a chuť kozího mléka je zásadně ovlivněna 

mastnými kyselinami s krátkým řetězcem. Ideální chuť kozího mléka je mírně sladká až 

mírně slaná s úplnou absencí silné „kozí“ chutě. Kozí mléko je svým chemickým složením 

velmi podobné mléku kravskému. Průměrné obsahy základních složek mléka za laktaci, u 

chovaných plemen koz v ČR, se pohybují v rozmezí 11 – 14 % sušiny, 3,0 – 4,5 % tuku, 2,5 – 

3,5 % proteinů, 3,5 – 5,5 % laktózy a 0,6 – 1,0 % popelovin. Složení kozího mléka tak 

umožňuje jeho poměrně široké využití při následném zpracování (mléko, sýry, jogurty aj.). 

 

3.4.3.1.  Specifické vlivy působící na mléčnou užitkovost koz 

K vnitřním vlivům působícím na mléčnou užitkovost koz patří zejména vliv genotypu, 

pořadí laktace, věku a hmotnosti, zdravotního stavu a také četnost vrhu a velikost a tvar 

vemene.  

Orientací šlechtění byla vytvořena jednostranně mléčná plemena koz, která vykazují 

často nesrovnatelně vyšší produkci mléka oproti plemenům kombinovaným či masným. V ČR 

jsou pro produkci mléka chována především naše národní plemena – bílá krátkosrstá koza 

(Obr. 10) a hnědá krátkosrstá koza (Obr. 11). Průměrná dojivost za laktaci u těchto národních 

plemen koz je v průměru 800 – 1 000 kg mléka, s obsahem mléčného tuku 3,7 % a mléčných 

proteinů s 2,7 %. V nedávné době začali někteří chovatelé chovat i plemeno anglonubijské 

kozy (Obr. 12), pro které je typická jak vyšší celková produkce mléka za laktaci (1 200 – 

1 500 kg), tak i průměrně vyšší obsah tuku (4,7 %) a proteinů (3,9 %) v mléce.   
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Obrázek 10: Koza s kůzlaty bílého krátkosrstého plemene (foto: D. Zapletal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Plemeno hnědé krátkosrsté kozy (zdroj: Svaz chovatelů ovcí a koz). 
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Obrázek 12: Kozel anglonubijského plemene (zdroj: Svaz chovatelů ovcí a koz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořadí laktace, respektive věk zvířat je dalším významným vlivem. Maximum 

mléčné produkce zpravidla nastává mezi 4. – 8. rokem věku koz. Z pohledu pořadí laktace je 

nejvyšší nárůst dojivosti registrován mezi I. a II. laktací (10 až 25 %) a mezi II. a III. laktací 

(5 až 15 %). V dalších laktacích se produkce mléka zvyšuje již jen nepatrně, většinou pouze o 

3 až 5 %. Od IX. laktace pak většinou nastává pozvolný pokles. Nejvyšší průměrné obsahy 

tuku a proteinů za laktaci jsou zjišťovány na I. či II. laktaci, nicméně díky celkově vyšší 

produkci mléka na vyšších laktacích dochází zpravidla i k celkově vyšší produkci mléčného 

tuku a proteinů v kg.  

Dalším poměrně významným vlivem je vlastní tělesná hmotnost koz. Zde platí 

pravidlo, že těžší jedinci, zpravidla s větším tělesným rámcem, produkují za laktaci více 

mléka než jedinci menší.  

Mléčná užitkovost koz je do jisté míry ovlivněna i četností vrhů, tj. počtem 

narozených kůzlat ve vrhu. U matek s dvojčaty je možno počítat se zvýšením dojivosti o 

přibližně 3 až 5 % oproti matkám s jedináčky.  
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Zcela zásadní význam na mléčnou užitkovost koz má pak dobrý zdravotní stav. Zde 

platí obdobné souvislosti jako v případě mléčné užitkovosti skotu.  

 

Mezi nejvýznamnější vnější vlivy působící na mléčnou užitkovost koz patří především 

výživa a produkční systém, období porodů, mikroklimatické podmínky a péče o zvířata.  

Výživa a produkční systém mají zcela zásadní význam. Obecně je nejvyšší dojivost 

dosahována při intenzivním způsobu chovu, kdy jsou kozy ustájeny celoročně ve stáji a 

krmná dávka je optimalizována dle jejich věku, fáze reprodukčního cyklu a aktuální mléčné 

užitkovosti. Při extenzivním způsobu chovu kdy je realizována pastva, nelze kozám 

poskytnout vyváženou krmnou dávku a tudíž je mléčná produkce obvykle nižší. Tento systém 

se pak jeví jako nejvhodnější pro ekologické hospodaření. Vhodným systémem pro 

ekologické chovy je aplikace polo-intenzivního způsobu chovu (kompromis výše uvedených), 

který je založen na kombinaci čerstvých objemných krmiv, doplňkové pastvy, sena a 

limitovaného množství jadrných krmiv.  

Období porodu také ovlivňuje mléčnou produkci koz. V našich podmínkách bylo 

zjištěno, že kozy okozlené v měsících leden až březen měly přibližně o 8 % vyšší dojivost než 

kozy okozlené v měsících duben až červen. Předpokládá se, že realizace porodů v zimním 

období umožňuje docílit lepší a stabilní úroveň výživy koz a současně jsou zajištěny 

i poměrně vyrovnané podmínky prostředí ve stáji v počátku jejich laktace.  
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4.  Biologické základy produkce vajec 

Vejce patří mezi hlavní produkty chovu drůbeže. Jeho význam spočívá jednak 

k líhnutí mláďat daného druhu, hovoříme o tzv. násadových vejcích, ale také jako významná 

potravina živočišného původu ve výživě člověka a zvířat. Jako potravina má vejce vysokou 

výživnou hodnotu, obsahuje ve vhodném množství a poměru všechny důležité živiny, a také 

další potřebné látky vhodné pro lidskou výživu.  

Vejce ptáků je obecně tvořeno žloutkem, bílkem, podskořápečnými blánami a 

vápenatou skořápkou. Vajíčko je pak samotná pohlavní buňka vejce, která je ve vejci 

označována jako žloutek. 

K lidskému konzumu jsou u nás využívána zejména vejce slepičí, a v podstatně menší 

míře také vejce japonských křepelek a perliček. Stravitelnost vaječné bílkoviny je obecně 

v úrovni 98 % a zpravidla se používá jako referenční bílkovina. Vejce má rovněž vhodné 

složení mastných kyselin, ze kterých tvoří až 80 % příznivě působící nenasycené mastné 

kyseliny. 

 

4.1.  Stavba a složení vejce 

Obecně jsou ve vejci obsaženy všechny živiny nezbytné pro zdárný vývoj zárodku. 

Vejce obsahuje vysoké množství nutričně cenných látek a může se tak významnou měrou 

podílet na úhradě fyziologických potřeb lidského organismu. Proteiny vaječného bílku a 

žloutku jsou mimořádně kvalitní svojí využitelností, přičemž biologická hodnota proteinů 

vejce je nejvyšší ze všech proteinů živočišného i rostlinného původu. Lipidy vaječného 

žloutku jsou hodnotné svou příznivou skladbou mastných kyselin (MK), především svým 

obsahem n-3 a n-6 vícenenasycených MK.  
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4.1.1.  Morfologická stavba  

Obecně se chemické složení vajec jednotlivých druhů drůbeže liší jen nepatrně. 

Rozdíly v chemickém složení jsou však patrné mezi jednotlivými částmi vejce. Základní částí 

vejce je žloutek, jeho podíl se zpravidla pohybuje mezi 30 – 35 % a nacházejí se v něm 

především tuky a proteiny. Podíl bílku bývá obvykle v rozmezí 52 – 60 %, kdy tento je tvořen 

hlavně vodou a proteiny. Zbývajících 9 – 14 % pak připadá na skořápku spolu s 

podskořápečnými blánami, která obsahuje především minerální látky.  

 

Obrázek 13: Morfologická stavba slepičího vejce (zdroj: http://www.sciencezoom.cz). 

 

 

1 – skořápka, 2 – vnější podskořápečná blána, 3 – vnitřní podskořápečná blána, 4 a 13 – chalázová 

poutka, 5 - vnější řídký bílek, 6 – vnější tuhý bílek, 7 – vitelinní membrána, 8 – krček latebry, 9 – 

zárodečný terčík, 10 – tmavý žloutek, 11 – světlý žloutek, 12 – vnitřní řídký bílek, 14 – vzduchová 

komůrka, 15 – kutikula.   

 

http://www.sciencezoom.cz/
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Žloutek  

Žloutek slepičích vajec má kulovitý tvar s průměrem 3,5 – 4 cm. Žloutková hmota je 

uzavřena vitelinní membránou, což je tenká průsvitná mucinózní blanka, která je tvořena 4 

vrstvami. Se stářím vejce tato membrána ztrácí pružnost a pevnost. Jádro vajíčka je uprostřed 

žloutku tvořeno světlým žloutkem a označuje se jako latebra. Latebra vybíhá k povrchu 

žloutku tzv. krčkem latebry, kde je pod vitelinní membránou zakončena tzv. zárodečným 

terčíkem. Průměr zárodečného terčíku se liší mezi oplozeným a neoplozeným vejcem. U 

neoplozeného slepičího vejce má velikost asi 2 – 3 mm, u oplozeného pak 5 – 6 mm. Kolem 

latebry se střídavě v koncentrických vrstvách ukládá světlý a tmavý žloutek.  

 

Bílek  

 Bílek se ukládá v jednotlivých vrstvách kolem žloutku. Ve své podstatě je tvořen 4 

základními vrstvami: 

Chalázový bílek – vytváří se v nálevce vejcovodu samice a činí asi 3 % z celkového 

množství bílku. Rotací žloutku v bílkotvorných kličkách se z něho tvoří chalázová 

poutka, která upevňují žloutek tak, aby zárodečný terčík směřoval vždy nahoru.  

Vnitřní řídký bílek – se vytváří v přední části bílkotvorných kliček vytlačením vody při 

tvorbě chalázových poutek a další hmoty vejce. Představuje kolem 17 % z celkového 

množství bílku. 

Vnější tuhý bílek – tvoří se ve střední části bílkotvorných kliček a vytváří pevný 

elastický obal kolem žloutku. Obecně zabraňuje pohybu žloutku a chrání jej proti 

otřesům a nárazům. Tvoří asi 57 % z celkového množství bílku. 

Vnější řídký bílek – se tvoří v konečné části bílkotvorných kliček vejcovodu a tvoří asi 

23 % z celkového množství bílku. 

Vnitřní a vnější řídký bílek obsahují velký podíl proteinů rozpustných ve vodě. Jejich 

podíl se pak zvyšuje zejména v průběhu skladování vajec jako důsledek rozkladu tuhého 

bílku. 
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Podskořápečné blány 

 Vytváří se v krčku vejcovodu a tvoří přibližně 0,5 % hmotnosti vejce. V základním 

členění jsou dvě, a to vnitřní a vnější. Obě tyto blány k sobě těsně přiléhají, přičemž po 

snesení vejce se na tupém konci vejce od sebe oddělí a vzniká zde vzduchová komůrka. 

 

Skořápka  

 Skořápka vejce se vytváří v děloze vejcovodu, přičemž je tvořena dvěma vrstvami. 

Vnitřní vrstva představuje asi 1/3 tloušťky skořápky, na ni se ukládá pigment, který určuje 

barvu skořápky. Vnější vrstva představuje pak asi 2/3 tloušťky skořápky. Celková tloušťka 

skořápky je u slepičích vajec asi 0,35 – 0,40 mm. Ve vrchní vrstvě skořápky jsou u hnědých 

vajec uloženy pigmenty – ovoporfyriny; u bílých vajec se pak pigmenty ve skořápce vůbec 

neukládají. Tato schopnost je u slepic podmíněna geneticky, čehož se také využívá při tvorbě 

požadovaných nosných hybridních typů.  

 Skořápka vejce není hermeticky uzavřena, ale jsou v ní póry, které slouží k výměně 

plynů mezi vejcem a prostředím (především při inkubaci embrya). Skořápka je z 98 % 

tvořena minerálními látkami, ze kterých až 95 % připadá na vápník, zejména ve formě 

CaCO3.  

 

Kutikula 

Je tenká, mucinózní, průhledná blanka na povrchu skořápky vejce, se kterou je pevně 

spojena. Její význam spočívá v zabránění průniku mikroorganismů do vejce, neboť pokrývá 

póry ve skořápce. U čerstvých konzumních slepičích vajec je její význam obrovský, neboť 

svou přítomností v podstatě zajišťuje absenci mikroorganismů ve vnitřních strukturách vejce a 

do jisté míry, tak zabezpečuje hygienickou bezpečnost bílku a žloutku. Jelikož je kutikula 

rozpustná ve vodním prostředí, není možné snesená vejce před uskladněním omývat (čistit) 

vodou!     
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4.1.2.  Chemické složení 

Chemické složení obsahu vejce bez skořápky zahrnuje zpravidla kolem 74 % vody, 

12,8 % proteinů, 11,8 % tuků a zbylých 1,4 % je tvořeno především sacharidy, vitaminy a 

minerálními látkami. 

Proteiny  

Vejce obsahují zhruba 40 proteinů. Důležitým proteinem je ovoalbumin, který je 

pokládán za nejhodnotnější protein, přičemž jeho obsah tvoří až 50 % ze všech proteinů vejce. 

Ovotransferin má antibakteriální účinky a celkově tvoří asi 13 % z celkového 

množství proteinů ve vejci. 

Globuliny mají ochrannou funkci s tím, že jejich obsah z celkového množství proteinů 

je asi 8 %. 

Ovomucin je protein, na jehož obsahu závisí hustota tuhého a chalázového bílku. 

Imunoglobulin IgY je protein nacházející se ve žloutku, má velmi důležité 

imunogenetické účinky. 

Lysozym je velmi důležitým proteinem a vyskytuje se v bílku. 

 

Tuky a mastné kyseliny (MK) 

Téměř veškerý vaječný tuk je obsažen ve žloutku. Žloutek je tedy důležitým zdrojem 

energie.  

Slepičí vejce jsou bohatým a důležitým zdrojem esenciálních MK, a to zejména 

kyseliny linolové, při cíleném složení krmné směsi pak i kyseliny α-linolenové a kyseliny 

olejové. 

Fosfatidylcholin (lecitin) je důležitým zdrojem cholinu, jež je nezbytný pro vývoj 

mozku, funkci jater a svou roli hraje i v prevenci rakoviny. 

Celkově je skladba vaječného tuku s vyšším podílem nenasycených MK a fosfolipidů 

pro člověka cennější než většina ostatních živočišných tuků. 
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Cholesterol 

Cholesterol je na jedné straně látkou, která je pro lidský organismus velmi důležitá – 

tvoří podstatnou složku všech buněk, je součástí buněčných membrán a je také prekurzorem 

pohlavních hormonů. Na druhou stranu je však vysoký obsah cholesterolu v krvi považován 

za zdravotně rizikový faktor. Při hodnocení obsahu cholesterolu se stanovuje i jeho forma, 

HDL (užitečný cholesterol) a LDL (škodlivý cholesterol). HDL cholesterol má obecně 

schopnost odstraňovat cholesterol LDL, který se usazuje na cévních stěnách a může být 

příčinou některých onemocnění. 

Koncentraci cholesterolu ve vejci je možné do určité míry snížit výživou nosnic nebo i 

cílenou selekcí drůbeže. Co se týče výživy, vícenenasycené MK v dobře vybalancované 

krmné směsi mohou snižovat koncentraci cholesterolu ve vejci až o 15 %. Koncentraci 

cholesterolu ve vejcích snižuje také vyšší obsah vlákniny v krmivu, ale i intenzita snášky, kdy 

slepice s vysokou snáškou v intenzivních chovech snáší obvykle vejce s nižším obsahem 

cholesterolu až o 20 % oproti vejcím pocházejících z drobných chovů. 

 

Cukry 

Většina sacharidů je ve vejci obsažena v bílku. Obsah sacharidů slepičího vejce 

představuje asi 1 % hmotnosti celého vejce. 

 

Vitaminy 

Téměř veškeré vitaminy rozpustné v tucích jsou obsaženy ve žloutku. Ten je zdrojem 

většiny nezbytných vitaminů, s výjimkou vitaminu C. 

 

Minerální látky 

Ve vejcích se vyskytují ve volné formě - Na, K, Cl nebo vázané na proteiny a 

fosfolipidy. Vejce jsou důležitým zdrojem P, Fe, Zn, Cu a dalších prvků. 
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4.2.  Tvorba vejce 

Pohlavní orgány samic ptáků jsou tvořeny pouze jedním vaječníkem a vejcovodem. 

Během embryonálního vývoje se u samic drůbeže zakládají pohlavní orgány párově, avšak po 

vylíhnutí pokračuje ve vývoji pouze levostranný vaječník a vejcovod.  

 

Vaječník 

Vaječník se u samic ptáků nachází v tělní dutině kranioventrálně od předního laloku 

levé ledviny. Má hroznovitý tvar, přičemž folikuly jsou zde zavěšeny na stopkách a jsou 

různě velké. Po dozrání každý folikul praská (ovuluje) a ovocyt (vajíčko) se uvolňuje do 

nálevky vejcovodu. Hmotnost vaječníku se obecně mění s věkem nosnic.  

   

Vejcovod 

Základní funkce vejcovodu spočívá v zachycení ovulovaného vajíčka (vejcovod není 

pevně spojen s vaječníkem) a v tvorbě jednotlivých částí vejce (bílku, podskořápečných blán, 

skořápky a kutikuly).  

V době snášky je vejcovod roztažitelná zřasená trubice, jejíž délka je závislá na druhu 

drůbeže. Morfologicky se vejcovod dělí na 5 částí – nálevku, bílkotvorné kličky, krček, 

dělohu a pochvu. V těchto částech vejcovodu se pak tvoří jednotlivé části vejce. Vejcovod 

vyúsťuje do kloaky, což je prostor společného vyústění trávící, pohlavní a vylučovací 

soustavy drůbeže. 

Funkce jednotlivých částí vejcovodu: 

1. Nálevka – dochází zde k zachycení ovulované žloutkové koule a v případě 

přítomnosti spermií zde dochází k oplození. Co se týče vlastní tvorby vejce, 

vytváří se zde první vrstva bílku – bílek chalázový; vejce zde setrvává asi 10 – 20 

minut. 
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2. Bílkotvorné kličky (magnum) – z chalázového bílku se zde tvoří chalázová poutka 

a nastupuje zde tvorba dalších 3 vrstev bílku – vnitřního řídkého, vnějšího tuhého a 

vnějšího řídkého. Vejce se v této části zdržuje asi 3 – 4 hodiny. 

3. Krček – dochází zde k tvorbě obou podskořápečných blan (vnitřní a vnější) a dále 

se zde uskutečňuje doplňování bílku vodou a minerálními látkami. Vejce zde 

zůstává 1 – 2 hodiny. 

4. Děloha – vzniká zde skořápka vejce, kdy se na vnější podskořápečné bláně 

vytvářejí krystalizační centra, kolem kterých se ukládá CaCO3, jež je hlavním 

stavebním komponentem skořápky. Současně zde pokračuje i doplňování bílku 

vodou a minerály a následně je zde kompletně ukončena segmentace jednotlivých 

vrstev bílku. V této části vejcovodu vejce setrvává 18 – 20 hodin. 

5. Pochva – tvoří se zde kutikula, která má význam při snesení vejce a po zaschnutí 

krátkodobě zabraňuje pronikání mikroorganismů do vnitřního obsahu vejce. Vejce 

se zde zdržuje jen krátce, zpravidla do 10 minut.       

 

Při snesení vejce (ovipozici) se tlakem svaloviny vejcovod vychlípí do kloaky, čímž se 

zabraňuje znečištění vejce trusem. Při snášení postupuje vejce tupým koncem napřed. Tvorba 

slepičího vejce trvá od ovulace do snesení 20 - 24 hodin; slepice tak může snést maximálně 

jedno vejce denně! 

 

4.3.  Snáška drůbeže 

Produkce vajec je jednou z nejdůležitějších užitkových vlastností drůbeže. Tato 

užitková vlastnost se nazývá nosnost a vyjadřuje nám schopnost samic ptáků snášet vejce. 

Snáška pak kvantifikuje počet snesených vajec za určité časové období. Produkce vajec je 

obecně výsledkem snášky, která vyjadřuje jak počet snesených vajec za určité období, tak i 

jejich hmotnost a kvalitu.   

Snáška domestikovaných druhů drůbeže se výrazně odlišuje od snášky jejich 

původních fylogenetických předků. Obecně je snáška divokých druhů nízká a slouží pouze 

k reprodukci daného druhu. Navíc, se omezuje na určité roční období, které je vhodné pro 

odchov jejich mláďat. Současně závisí i na schopnosti samic vysedět vejce jednou nebo 
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vícekrát ročně. Tak např. snáška slepic kura bankivského, předka současného kura domácího, 

je pouze 12 – 14 vajec s tím, že tyto slepice jsou schopny vysedět vejce 2 – 3x za rok. Naproti 

tomu, u moderních hybridních nosných typů slepic kura domácího může činit snáška až přes 

400 ks vajec za celé snáškové období s tím, že mnohé z nich již dnes nejsou, v důsledku 

selekce, schopny vejce obsednou a vysedět kuřata (neprojevují pud sezení na vejcích).  

 

Nosnice snáší vejce v tzv. sériích. Série je počet dnů, kdy nosnice snáší vejce každý 

den bez přestávky. Série je řízena ovulačním cyklem vajíček na vaječníku. Série může být 

pravidelná, převážně uprostřed snášky, nebo nepravidelná, především na začátku a konci 

snášky. Mezi jednotlivými sériemi nastupuje tzv. interval (přestávka ve snášce).  

Inetrval je počet dní mezi dvěma sériemi, kdy nosnice nesnáší vejce. Velikost 

přestávky i série je geneticky podmíněna a u nosných užitkových typů je předmětem 

šlechtění. Obecně jsou na počátku snášky série dlouhé a interval krátký, ke konci snášky se 

pak série zkracují a interval se naopak prodlužuje. Obecně mohou být série krátké (1 – 3 

vejce; krůta a husa), středně dlouhé (4 – 10 vajec; masný typ slepic) nebo dlouhé (nad 10 

vajec; nosný typ slepic, japonská křepelka, kachna pekingská aj.).  

 

Z hlediska produkce vajec je důležitá i doba, po kterou nosnice vejce snášejí, tzv. 

perzistence (vytrvalost) snášky. Perzistence snášky je doba od snesení 1. vejce až po snesení 

posledního vejce před pelicháním, tj. fyziologickým ukončením snášky.  

 

Z ekonomického hlediska se v produkčních intenzivních chovech snáška často 

ukončuje dříve, než by byla přirozeně ukončena pelicháním. Takto ukončenou snášku 

označujeme jako tzv. snáškový cyklus. Důvod je především ekonomický, neboť nosnice 

v této době snáší poměrně málo vajec a náklady na vejce jsou tak již značně vysoké. 

K produkci konzumních slepičích vajec se u nás nyní využívá jednocyklová snáška. S 

chovem slepic nosného typu ve dvou cyklech se můžeme setkat v některých cizích zemích. V 

tomto případě je celková snáška ve 2. cyklu (po předchozím přepelichání) přibližně o 15 – 20 

% nižší s tím, že snáškový cyklus je i kratší, na druhou stranu však mají vejce vyšší hmotnost. 

Přepelichání a chov v následujícím snáškovém cyklu je ovšem typický pro jiné druhy 

drůbeže. Dva snáškové cykly se využívají u krůt. U kachen se využívá 2 – 3 snáškových 
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cyklů a u hus se zpravidla využívá 3 – 5 snáškových cyklů. Vlastní délka snáškového cyklu je 

ovlivněna zejména druhem a typem drůbeže (Tab. 7). 

 

Tabulka 7: Pohlavní dospělost (snesení 1. vejce), délka snáškového cyklu a počet snesených 

vajec u hospodářsky významných druhů drůbeže. 

 

 

 

4.3.1.  Průběh snášky během snáškového cyklu  

Snášku drůbeže lze graficky charakterizovat pomocí tzv. snáškové křivky. Obecně 

dochází k tomu, že od začátku snáškového období produkce vajec prudce stoupá až do svého 

vrcholu, poté se snáška krátkodobě stabilizuje a následně dochází k jejímu pozvolnému 

poklesu (obecný tvar snáškové křivky je obdobný jako obecný tvar laktační křivky dojeného 

skotu). Konkrétně u nosných hybridních typů slepic dochází po dosažení pohlavní dospělosti 

k rychlému nárůstu počtu snesených vajec s tím, že vrchol snášky zpravidla nastupuje ve 26. 

– 31. týdnu věku. Vrchol snášky trvá asi kolem 2 měsíců (u výkonných hybridů je prodloužen 

až na 3 – 4 měsíce) a následně se snáška pozvolna snižuje až ke svému konci (68. – 90. týden 

věku dle genotypu). U jednotlivých druhů drůbeže má pak snášková křivka svůj 

charakteristický průběh.  

Druh a užitkový typ 

drůbeže 

Pohlavní 

dospělost (týdny) 

Délka snáškového 

cyklu (týdny) 

Počet vajec za 

snáškové období 

(ks) 

Slepice nosné  18 – 22 48 – 72 250 – 410 

Slepice masné 22 – 24 36 – 40 150 – 180 

Japonské křepelky 5 – 6 50 – 60 300 – 320 

Perličky 31 20 – 24 130 – 170 

Krůty těžký typ 33 15 – 20 100 – 120 

Kachny pekingské 26 – 28 24 – 30 150 – 300 

Kachny pižmové 28 20 – 23 70 – 140 

Husy 30 – 35 9 – 20 30 – 60 
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Průběh snášky u nosných slepic lze rozdělit do 3 fází: 

První fáze – začíná pohlavní dospělostí (18 – 22 týdnů věku) a trvá přes vrchol snášky 

až do svého mírného poklesu (věk 40 – 44 týdnů). Intenzita snášky zde roste až na 90 – 95 % 

a navíc se zvyšuje i hmotnost snesených vajec. Tato fáze je typická svými dlouhými sériemi, 

které mohou být zpočátku nepravidelné; po dosažení vrcholu je již snáška většinou 

pravidelná.  

V tomto období mohou mít vejce občas i netypický tvar s tím, že se vyskytují i vejce 

dvoužloutková a někdy může dojít dokonce i ke snesní dvou vajec během intervalu 24 hodin.  

 

Druhá fáze – začíná přibližně od 41. – 45. týdne věku a trvá většinou kolem 20 týdnů. 

Intenzita snášky se postupně snižuje na 85 – 75 % s tím, že snáška má stále dlouhé série a 

krátké intervaly. V tomto období pokračuje zvyšování hmotnosti snesených vajec. Nosnice na 

1. snáškovém cyklu zde již obvykle nerostou, zvyšuje-li se jejich tělesná hmotnost, pak je to 

zpravidla v důsledku vyššího ukládání tuku.   

 

Třetí fáze – trvá od 64. týdne věku až do konce snášky. Obecně se snižuje jak 

intenzita snášky, tak i pevnost a síla skořápky, což je charakterizováno vyšší přítomností 

křapů. Navíc, je zde zjišťována i nižší kvalita vaječného bílku. V této fázi se ještě stále mírně 

zvyšuje hmotnost vajec. Nosnice mají v tomto období vyšší požadavky především na obsah 

Ca, což souvisí hlavně s poklesem jeho využití z krmiva.  

 

4.3.2.  Hodnocení snášky 

Základem pro hodnocení snášky je přesná denní evidence počtu nosnic, počtu  

snesených vajec, případně počtu tzv. krmných dnů (denního počtu slepic v hejnu v rámci 

sledovaného období). Snáška se nejčastěji kvantifikuje počtem snesených vajec či produkcí 

vaječné hmoty.  

Nejběžnějším způsobem hodnocení snášky je kvantifikace snášky na počáteční stav. 

Tento způsob je poměrně přesný, neboť zohledňuje nejen produkční ukazatel, ale i mortalitu 

hejna. Daný ukazatel je výhodný k posuzování snášky za celé snáškové období (resp. cyklus). 
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Snáška na počáteční stav  = 
počet snesených vajec za celé hodnocené období (ks) 

počáteční stav nosnic (ks) 

 

 

Dalším velmi významným ukazatelem je tzv. intenzita snášky. Tento ukazatel se 

využívá k hodnocení snášky jak v jejích jednotlivých obdobích, tak i za celý snáškový cyklus. 

Nevýhodou tohoto ukazatele však je, že nebere v potaz velikost vejce a úhyn hejna. Intenzita 

snášky je vhodná především pro posuzování kratších úseků snášky. Intenzita snášky se 

vyjadřuje v procentech. 

 

 

 

 

 

Jiným důležitým ukazatelem hodnocení snášky je produkce vaječné hmoty. Jedná se 

o objektivní ukazatel, který zohledňuje současně počet snesených vajec a také hmotnost vajec 

v daném časovém období. Vyjadřuje se v kg za hodnocené období.  

 

 

4.4.  Vlivy působící na snášku drůbeže  

 Obdobně jako u jiných významných užitkových vlastností hospodářských zvířat 

můžeme i u nosnosti, potažmo snášky, rozdělit významné faktory, které ji ovlivňují na vnitřní 

a vnější.  

 

4.4.1.  Vnitřní vlivy 

 Mezi vnitřní vlivy působící na snášku nosnic patří zejména druh, užitkový typ a 

plemeno, dosažení pohlavní dospělosti, věk, tělesná hmotnost, výměna peří, kvokavost, 

zdravotní stav aj. 

Intenzita snášky (%) = 
celkový počet snesených vajec (ks) 

* 100 
počet krmných dnů  
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Druh drůbeže  

Druh ovlivňuje snášku zcela zásadně (Tab. 7). Z obvykle chovaných druhů je obecně 

nejvyšší snáška u nosnic kura domácího a japonských křepelek, následují kachny domácí, 

poté perličky, krůty, kachny pižmové a nakonec husy. Z těchto uvedených druhů se 

k lidskému konzumu využívají především vejce slepičí, méně pak vejce křepelek a perliček. 

U vajec vodní drůbeže, zejména kachních, hrozí vysoké riziko nákazy salmonelózou, a proto 

se tato vejce u nás jako potravina nepoužívájí!     

 

Užitkový typ a plemeno 

Užitkový typ má v některých případech na snášku větší vliv než vlastní druh drůbeže. 

Nejvýraznější je tato situace u kura domácího, kde v důsledku intenzivního šlechtění došlo 

k markantnímu rozdílu v počtu snášených vajec za snášku. Moderní genofond hybridů 

nosného typu oproti typu masnému snáší výrazně vyšší počet vajec a dále má i výrazně delší 

délku snáškového období, resp. vytrvalejší perzistenci snášky. Stávající hybridní nosné typy 

slepic tak snesou 380 – 410 ks vajec za období 72 týdnů, přičemž snáška slepic masného typu 

činí „pouze“ 150 – 180 ks vajec za období 36 – 40 týdnů. Vejce slepic masného typu slouží 

téměř výhradně k reprodukci, tzn. jako násadová vejce.  

K produkci konzumních slepičích vajec se v intenzivních chovech využívá především 

finálních hybridů nosného typu. Čistokrevná nosná plemena slepic se v současnosti 

k produkci konzumních vajec v intenzivních produkčních chovech nevyužívají. Význam 

tohoto genofondu spočívá především v tvorbě hybridních typů, jež mají v důsledku cíleného 

křížení často obecně lepší produkční potenciál. Konzumní vejce od čistokrevných 

specifických plemen slepic pak většinou pocházejí jen z menších zájmových chovů. Finální 

nosní hybridi slepic se v zásadě dělí podle barvy skořápky snášených vajec, a to na 

bělovaječný typ a hnědovaječný typ.  

 

Hybridní slepice snášející vejce s bílou skořápkou (Obr. 14) dosahují obecně 

nejvyšší snášku (až kolem 410 vajec). Zpravidla mají i nižší záchovnou potřebu živin, což se 

pak projevuje v lepší konverzi krmiva na 1 kg vyprodukované vaječné hmoty (např. 2,1 

kg/kg). Obecně jsou tito hybridi lehcí (1,3 kg u odchovaných kuřic), obvykle i více 
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temperamentní (často méně vhodní do podlahových technologií) a navíc vyžadují i lepší 

podmínky prostředí.  

 

Obrázek 14: Hybridní nosný užitkový typ slepic leghornského typu (foto V. Šimek). 

 

 

 

Tito bělovaječní hybridi se v současnosti u nás chovají méně, neboť naši konzumenti 

tradičně upřednostňují vejce s hnědou skořápkou. K významným zahraničním hybridům patří 

např. Dekalb White, Shaver Starcross aj.      

 

     Hybridní slepice snášející vejce s hnědou skořápkou jsou u nás v současnosti více 

oblíbeny, především pro svou pevnější konstituci (mají mírně vyšší hmotnost; 1,5 kg u 

odchovaných kuřic), často s menšími nároky na chovatelské podmínky a obvykle i s mírně 

vyšší průměrnou hmotností vajec. Jedná se o tzv. colorsexingový typ, kdy sexace 

jednodenních kuřat je prováděna na základě odlišného zbarvení slepiček a kohoutků. Tato 

metoda sexace je jednodušší než u kuřat leghornského typu, kde jsou obě pohlaví zbarvena 

shodně a sexace se provádí na základě specifického morfologického utváření kloaky (tzv. 

japonská kloakální metoda). Nosní hybridi colorsexingového typu jsou vytvářeni na základě 

meziplemenného a meziliniového křížení různých plemen.  

Moderní vysoce výkonní hnědí hybridi, jako např. Isa Brown (Obr. 15), Hisex Brown 

a Bovans Brown, pak dosahují za snáškové období 72 týdnů produkce vajec v úrovni 380 – 

400 ks vajec, s průměrnou hmotností vajec 63 – 64 g a konverzí krmiva do 2,2 kg krmiva/1 
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kg vaječné hmoty.     

 

Obrázek 15: Hybridní nosný užitkový typ slepic – Isa Brown (foto V. Šimek). 

 

 

 

 Především v malochovech a ekologických chovech se u nás v současnosti často 

chovají i robustnější hybridní typy (1,7 kg u odchovaných kuřic), které jsou obecně odolnější, 

více vhodné do průměrných podmínek prostředí a často bez výrazně specifických požadavků 

na výživu. Na druhou stranu, jejich snáška je nižší než u výše uvedených hybridů; produkce 

vajec se pohybuje obvykle v úrovni 270 – 300 ks vajec za snáškové období 56 týdnů, 

s konverzí krmiva kolem 2,5 kg krmiva/kg vaječné hmoty. K našim významným hybridům 

patří např. Moravia BSL, Moravia Barred, Dominant Sussex, Dominant černý.     

  

Pohlavní dospělost (snesení 1. vejce) 

Obecně je vztah mezi snáškou a pohlavní dospělostí negativní, neboť předčasná 

dospělost způsobuje celkově nižší snášku, navíc i s menší hmotností vajec. Vhodné oddálení 

nástupu pohlavní dospělosti zvyšuje hlavně perzistenci snášky, vrchol snášky a i intenzitu 

snášky. Věk při dosažení pohlavní dospělosti je závislý na mnoha faktorech. Optimální věk 

pro začátek snášky je vyšší než geneticky podmíněný věk pohlavní dospělosti.  
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Důležitými vlivy působícími na dosažení pohlavní dospělosti jsou, vyjma dědičného 

základu, zejména podmínky odchovu a především výživa a světelný režim. Pokud kuřice 

(pohlavně nedospělé samičí pohlaví kura domácího) dosáhne pohlavní dospělost předčasně, 

má následně nízkou tělesnou hmotnost a zpravidla je navíc i náchylnější k nemocem a méně 

odolná k nepříznivým vlivům prostředí. Z tohoto důvodu se pomocí usměrněných 

zootechnických opatření (tzv. technikou odchovu) ovlivňuje u kuřic vlastní nástup pohlavní 

dospělosti, což se děje především výživou a řízeným světelným režimem. Cílem těchto 

zásahů je dosáhnout, dle daného genotypu, požadovanou tělesnou hmotnost kuřice na konci 

jejího odchovu. Při odchovu kuřic je nezbytné se řídit doporučeními šlechtitelů jednotlivých 

hybridů, která jsou většinou uváděna v technologickém návodu pro odchov. Věk při dosažení 

pohlavní dospělosti ovlivňuje tedy jak počet snesených vajec, tak i hmotnost vajec.  

 

 

Věk 

 Také věk nosnic má poměrně velký vliv na snášku, především pak u slepic. Většina 

významných druhů drůbeže – slepice, krůty, kachny – má nejvyšší snášku v 1. snáškovém 

cyklu. Ve 2. a následujících snáškových cyklech pak počet snesených vajec obecně klesá.  

U slepic dochází k poklesu snášky ve 2. cyklu asi o 15 % oproti 1. cyklu s tím, že 

pokles v dalších cyklech je pak asi 15 – 20 %. Snížení produkce vajec je závislé i na 

užitkovosti v 1. cyklu, respektive v cyklu předchozím. Obecně pak platí, že slepice, které mají 

velmi vysokou snášku (výkonné nosnice), zaznamenávají výraznější pokles snášky mezi 

cykly než slepice, které snáší vajec méně. Z důvodů nejvyšší produkce vajec v 1. cyklu se tak 

v intenzivních chovech zpravidla uplatňuje „roční“ obměna hejna. Občasné využívání slepic i 

ve 2. snáškovém cyklu (po předchozím přepelichání) je většinou v důsledku vysokých 

nákladů na vlastní odchov dalších kuřic. 

Oproti výše uvedeným druhům se s věkem zvyšuje snáška u hus, zejména u těch, které 

snáší méně vajec. Zde platí, že snáška se zvyšuje až do 4. – 5. snáškového cyklu a následně 

postupně klesá. Zvýšení ve 2. roce snášky je obvykle o 15 – 20 % a v 3. roce o 30 – 45 % ve 

srovnání s 1. rokem; ve 4. roce snáška již obvykle stagnuje.   
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Tělesná hmotnost  

Obecně je tělesná hmotnost nosnic v negativní korelaci s výší snášky. Což znamená, 

že s vyšší hmotností nosnic souvisí nižší snáška a naopak. Lehčí nosnice mají i nižší spotřebu 

krmiva na záchovu, čímž zpravidla produkují vejce při nižších nákladech. Nicméně, při 

jednostranné selekci nosnic pouze na nižší tělesnou hmotnost dochází nejen ke zvýšení počtu 

snesených vajec za cyklus, ale nepříznivě se snižuje i průměrná hmotnost snášených vajec. 

Proto je nutné v selekčních programech s touto biologickou zákonitostí u nosnic počítat a 

selekci realizovat komplexněji (na více ukazatelů).  

Vliv tělesné hmotnosti na snášku má pak obrovský význam u mladé odchované 

drůbeže (viz pohlavní dospělost), kdy je zapotřebí dosáhnout na konci odchovu požadovanou 

tělesnou hmotnost a vývin zvířat (kuřic apod.) dle doporučení v technologickém návodu pro 

daný genofond.    

 

Výměna peří (pelichání)  

Při procesu pelichání dochází k přirozené výměně peří, kdy nosnice přestávají snášet 

vejce (hormonální důvod). U fylogenetických předků domestikované drůbeže, primitivních 

plemen či v podmínkách malochovů, kde je drůbež často ustájena ve venkovním 

„přirozeném“ prostředí, pelichají nosnice zpravidla jednou do roka, a to obvykle na podzim, 

kdy tak ukončují svůj snáškový cyklus.  

Obecně trvá pelichání 3 – 15 týdnů, čímž dochází k tomu, že se zvyšují náklady na 

chov nosnic, respektive produkci vajec. Během pelichání mají navíc nosnice obecně vyšší 

nároky na podmínky prostředí, jsou také méně odolné a mají i vyšší požadavky na živiny v 

krmivu. Pelichání ve snáškovém cyklu pak obvykle způsobuje stresová zátěž nosnic, která 

může být vyvolána náhlou změnou výživy, teploty, světelného režimu, nadměrným hlukem, 

nedostatkem vody apod. Při úplném pelichání nastává u slepic přestávka ve snášce obvykle 

po dobu 4 – 8 týdnů. 

V intenzivních chovech drůbeže se někdy uplatňuje tzv. nucené pelichání, které se 

používá v případě, když chceme hejno chovat i v dalším snáškovém cyklu. Toto pelichání se 

vyvolá zpravidla ke konci snáškového cyklu, a to např. změnou světelného režimu, techniky 

krmení nebo teploty či aplikací farmak. Tímto se tak během krátké doby zastaví snáška u 

všech nosnic najednou. Období řízeného přepeření většinou trvá 3 – 5 týdnů s tím, že v tomto 
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období se používají speciální krmné směsi a nosnice se připravuje na nový snáškový cyklus. 

Nucené pelichání se většinou používá v chovech krůt, kachen pižmových a hus, v zahraničí 

pak v malé míře i u slepic nosného typu.  

 

Kvokavost  

Kvokavost je projevem mateřského instinktu, který je ovlivněn hormonálně a objevuje 

se po snesení určitého počtu vajec. U nosnic se v tomto období projevuje pud sezení na 

vejcích a vyvedení mláďat. V minulosti měla kvokavost velký význam pro reprodukci 

drůbeže, neboť kvočny se využívaly k přirozenému líhnutí mláďat. Nyní, při plošném využití 

umělého líhnutí drůbeže, je však tato vlastnost často nežádoucí, neboť v době kvokání 

nosnice přestanou snášet vejce. 

Období kvokání nosnic může trvat 2 – 10 týdnů, u slepic většinou 4 – 8 týdnů, 

přičemž pro chovatele (producenta) to představuje velké ztráty. Na vyvolání kvokavosti 

působí celá řada vlivů. Jsou to zejména vysoká teplota - kolem 30 °C, velmi nízká intenzita 

světla, ponechání vajec v hnízdě aj. Působením těchto vlivů se po snesení určitého počtu 

vajec zvýší hladina hormonu prolaktinu v krvi a dochází k zastavení snášky. Často se 

kvokavost objevuje ještě před dosažením vrcholu snášky, což vede k tomu, že nosnice za celý 

cyklus snese celkově nízký počet vajec.  

Kvokavost má obecně vysoký koeficient dědivosti (h
2
). Proto byla u užitkových 

nosných hybridů slepic selekcí eliminována a v současnosti se u nich již téměř nevyskytuje. 

V podstatě tak tito hybridi již nejsou schopni přirozené reprodukce, podobně jako např. nosný 

typ japonských křepelek.  

 

4.4.2. Vnější vlivy 

 K vnějším vlivům působícím na snášku nosnic patří zejména výživa a technika 

krmení, dále je to světelný režim, teplota prostředí, technologie ustájení, péče o zvířata aj. 

 

Výživa  

Výživa je nejdůležitějším negenetickým vlivem působícím nejen na počet snesených 

vajec, hmotnost vajec a kvalitu skořápky, ale zásadně ovlivňuje také vlastní náklady na 
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produkci a tím i cenu vejce. Celková potřeba živin pro nosnici je dána potřebou pro tělesnou 

záchovu, růst nosnice, růst peří a tvorbu vejce. V tomto ohledu má každý genotyp své 

specifické požadavky na obsah živin.  

Obecně jsou požadavky na živiny rozdílné podle toho, zda chceme co nejvyšší snášku, 

nebo větší vejce, případně kvalitnější skořápku. Obsah živin v krmných směsích je dále 

ovlivněn vlastní technikou chovu nosnic, mikroklimatickými podmínkami chovu (zejména 

výší teploty), pochopitelně vlastním genotypem drůbeže, ale také i případnou stresovou zátěží 

organismu atd. 

 

Světelný režim  

Světlo je dalším velmi významným vnějším činitelem, který ovlivňuje snášku ptáků 

prostřednictvím nervové soustavy tím, že stimuluje činnost vaječníku. V této souvislosti 

světlo stimuluje činnost hypofýzy a tvorbu gonadotropních hormonů. Obecně se pak tvorba 

vejce řídí cirkadiárním rytmem. 

Řízený světelný režim se běžně používá ke stimulaci počtu snesených vajec, 

eventuelně k prodloužení doby snášení vajec. Počet snesených vajec je ovlivněn zejména 

celkovou délkou světelného dne. Za minimální délku světelného dne je považováno 14 

hodin denně (odpovídá to přirozené délce světla na jaře), přičemž při kratší světelné periodě 

snáška výrazně klesá. K dosažení vysoké snášky se doporučuje dlouhý světelný den. Jako 

maximální délka světla je zpravidla používána časová perioda do 17 hodin, která se většinou 

uplatňuje až ke konci snáškového období. Toto opatření obvykle vyúsťuje ve vyšší intenzitu 

snášky právě ke konci snáškového cyklu. 

V chovu nosných slepic je užití světelného režimu dnes velmi dobře propracováno a 

v technologických systémech běžně automaticky řízeno. Jelikož délka světelného dne 

ovlivňuje u kuřic dosažení pohlavní dospělosti, je specifický světelný režim uplatňován již 

v období odchovu (Graf 3) s tím, že dochází jak k postupnému zkracování denní délky světla 

(z 22 hod. na např. 11 hod.), tak i ke snižování světelné intenzity (z 20 – 40 lx na 5 – 10 lx). 

Cílem tohoto opatření je v podstatě oddálit nástup pohlavní dospělosti. Po ukončení odchovu 

a přesunu kuřic do snáškových technologií se pak délka světelného dne pozvolna zvyšuje (ve 

20. týdnu věku s min. 14 hod.), často i s mírným zvýšením intenzity osvětlení (10 – 15 lx). 

Délka světla rovněž ovlivňuje výši příjmu krmiva a tím i vlastní produkci vajec. 
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Graf 3: Změna délky světelného dne u odchovu a počátku snášky u nosného hybridního typu 

slepic. 

 

 

 

 

Intenzita osvětlení je jeden z nejdůležitějších faktorů související s oštipováním peří 

a kanibalismem drůbeže. Výrazně vyšší úroveň světelné intenzity může být spouštěcím 

stimulem vzniku těchto nežádoucích forem chování, které mohou v případě skupinového 

chovu drůbeže (např. nosných slepic) jak zásadně zhoršovat welfare chované drůbeže, 

způsobovat těžká poranění a vyústit ve vyšší úroveň mortality, tak i zcela zásadně zhoršovat 

výslednou ekonomiku produkce. Proto je v intenzivních chovech nutné intenzitu osvětlení 

pravidelně a exaktně sledovat a k případnému zvýšení přistupovat vždy velmi obezřetně. 

Snížení intenzity osvětlení je pak obecně jedním z nejrychlejších opatření, které snižuje 

výskyt oštipování peří a kanibalismu u skupinového chovu nosnic.  
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Teplota prostředí  

Teplota prostředí působí u drůbeže jak na počet snesných vajec, tak i na hmotnost 

vajec. Obecně její význam spočívá v tom, že ovlivňuje intenzitu metabolismu. Optimální 

teplota pro snášku nosnic pak vychází z tzv. termoneutrální zóny, jež je specifická pro 

konkrétní druh drůbeže.  

Pro slepice je v současnosti doporučována teplota v rozmezí 20 – 22 °C, při této 

teplotě je dosahována vysoká snáška při minimální spotřebě krmiva. Obecně se počet 

snesných vajec snižuje při výkyvech teploty ke krajním rozmezím termoneutrální zóny. 

Nepříznivé jsou zejména velké výkyvy v teplotě. Při teplotě nad 30 °C slepice obvykle 

zastavují snášku, na druhou stranu při teplotě 5 °C se jejich snáška také výrazně snižuje, 

přičemž při dalším poklesu – pod 0 °C – se pak zpravidla snáška zastavuje.  

 

Technologický systém chovu 

Na snášku drůbeže má poměrně velký vliv i vlastní systém ustájení. Velmi vysokou 

snášku je možné dosáhnout v systémech, kde je možné optimalizovat a kompletně řídit 

podmínky prostředí, například v klecích. Často významně nižší snáška je pak dosahována v 

podlahových technologiích, zejména ve výběhových, kde je zpravidla nemožné eliminovat 

stresové vlivy související s rozdílnými podmínkami v hale a ve výběhu. Pro zvýšení welfare v 

chovu nosných slepic se v současnosti používá i např. tzv. voliérový (aviary) systém ustájení. 

Obecně lze říci, že ve všech alternativních systémech chovu nosnic, vůči jejich chovu 

v klecových systémech, jsou zvýšeny náklady na produkované vejce a z tohoto důvodu je i 

cena vajec z těchto chovů vyšší (někdy výrazně). Navíc, v některých případech, především u 

výběhových podestýlkových chovů, pak může být paradoxně i nižší hygienická kvalita vajec 

(vyšší mikrobiologické znečištění skořápky). Slepičí vejce pocházející z konkrétního 

technologického systému musí být v ČR řádně označeny, tak aby byl spotřebitel informován 

o jejich původu.     
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5. Technologické systémy v chovu skotu s tržní produkcí mléka 

5.1. Technologie ustájení v chovech produkčních dojnic 

 

Požadavky na stáje 

Pro zajištění prosperujícího chovu dojnic je důležitý nejenom výběr vhodného 

plemene, ale pro využití všech genetických predispozic je nezbytné zajistit vhodné krmivo a i 

optimální prostředí. Ze zoohygienických požadavků je pak důležité respektovat zásady 

správné hygienické praxe a požadavky na prostředí vzhledem k technologii ustájení.  

Při budování stájí pro skot, je potřeba si uvědomit, že skot má velice dobrou 

termoregulační schopnost. Tato vlastnost je dána poměrem relativně velké hmotnosti 

k malému povrchu těla. Dále má velký význam i trávící aparát s velkou metabolickou 

aktivitou bachorové mikroflóry. Z tohoto hlediska lze říci, že pro skot je optimální teplota 10 

– 15 °C. S nižšími teplotami se pak skot vyrovnává lépe než s teplotami vysokými. 

 

Při výběru vhodného ustájení je důležité vzít v úvahu tyto faktory: 

a) V chovu dojnic je důležité zajistit prostory nejenom pro produkční krávy, ale také 

pro krávy stojící na sucho a krávy produkující mlezivo krátce po porodu. 

b) U vazného ustájení jsou dojnice chovány na podestýlce. Dojnice v takovém chovu 

jsou nejčastěji dojeny ve stájích. Dojení v dojírně se využívá, pouze pokud to 

dovoluje technologie fixace dojnic. 

c) U kotcových stájí nesmí být dojnice ustájeny na perforované nebo na plně 

zaroštované podlaze. 

d) U volného ustájení se používá: 

- odkliz kejdy pomocí mobilního nebo stacionárního zařízení, hnůj je odklízen 

pomocí mobilního zařízení 

- zakládání krmné dávky mobilní nebo stacionární krmnou linkou 

- dojení krav se provádí pouze v dojírně. 
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e) U volného ustájení je potřeba zvířata navykat na skupinové ustájení již během 

odchovu telat a jalovic. 

f) Dezinfekce paznehtů u volného stání se provádí pomocí dezinfekčních van. Tyto 

vany jsou umístěny u dojírny a krávy jimi prochází před dojením, nebo po dojení. 

 

5.1.1. Ustájení dojnic 

Podle způsobu fixace lze dělit stáje pro dojnice na vazné a volné. Dále lze oba typy 

rozdělit dle využití podestýlky na stelivové a bezstelivové. 

 

5.1.1.1. Vazné ustájení dojnic 

Vazné ustájení dojnic patří na našem území k tradičním a nejstarším systémům. Dnes 

již ale takové typy nejsou z hlediska welfare doporučovány a využívají se pouze v pokusných 

stájích nebo u chovatelů s malým počtem dojnic. Výhoda vazného ustájení spočívá v 

individuální kontrole a péči o krávy. Nevýhodou je obtížné uplatnění velkovýrobních 

technologických prvků a nedostatečná pohoda zvířat.  

Vazné ustájení umožňuje kravám minimální možnost pohybu, který slouží pouze 

k zajištění hlavních životních potřeb. Pokud je vazné stání nastýláno, je potřeba počítat se 

spotřebou stelivové slámy 3 – 4 kg na kus a den. Z důvodu nedostatečného pohybu zvířat 

dochází ke kálení na zadní část stání, kde si potom krávy lehají. Proto je potřeba počítat 

s pravidelným očišťováním zadních částí těl krav. 

Protože zvířata nemají dostatek prostoru pro zajištění základních potřeb, je důležité, 

aby byly zohledněny požadavky na vázací zařízení, krmný žlab a parametry na stání. 

Krmný žlab musí umožňovat pohodlný přístup ke krmivu. Musí být dostatečně blízko, 

aby se kráva dostala po celé ploše ke krmivu bez vyplazování jazyka. Z tohoto důvodu nejsou 

vhodné krmné stoly, u kterých může docházet k odhrnování krmiva. Pokud se kráva ke 

krmivu natahuje, je zde riziko deformací končetin, uklouznutí nebo poranění karpálního 

kloubu. 
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Důležitá je také výška žlabu, která musí krávě umožnit přirozený postoj. Z tohoto 

důvodu je nutné zabezpečit, aby dno žlabu bylo minimálně 6 cm, optimálně 10 – 15 cm nad 

úrovní podlahy stání včetně podestýlky.  

Délka stání musí být taková, aby krávy mohly pohodlně stát a ležet. Při ležení musí 

být celá pánev a vemeno na ploše stání.  

Podlaha musí být taková, aby zajišťovala přirozený pohyb a postoj se sklonem 2,5 – 

3,0 %. Povrch podlahy musí být z neklouzavého, měkkého materiálu s dobrými izolačními 

vlastnostmi. Dále musí být suchá, snadno čistitelná a odolná vůči kyselému prostředí. 

Z tohoto hlediska se jako nejvhodnější materiál na podestýlání jeví sláma.  

 

5.1.1.2. Volné ustájení 

Volné ustájení patří k nejrozšířenějším typům ustájení dojného skotu v chovatelsky 

rozvinutých zemích. Tento systém je založen na tom, že jsou krávy chovány ve skupině. Stáje 

pro volné ustájení jsou rozděleny na krmiště, lehárnu s lehacími boxy a hnojnou chodbu. 

Podlaha krmiště u stelivového systému je neperforovaná. U systému bez podestýlky 

může být neperforovaná, nebo zaroštovaná. Optimální šířka krmného místa u žlabu je 72 – 75 

cm. Hloubka krmiště je limitována délkou zvířat, zvětšenou o mezeru zajišťující průchod za 

kravami stojícími u krmného žlabu. Krmiště může být umístěno jak ve vnitřních prostorách 

stáje, tak po zastřešení i mimo stáj. 

Roštová podlaha je tvořena betonovými roštnicemi s lichoběžníkovým profilem, kdy 

velikost nášlapné plochy je 12 cm a velikost mezer je 3,5 cm. Těmito mezerami odtéká do 

podroštových prostor moč a také tam jsou prošlapávány výkaly. 

Lože mají sloužit k nerušenému odpočinku krav. Orientace tzv. lehacích boxů může 

být vzhledem k ose stáje podélná, nebo příčná. U příčně orientovaných boxů jsou boxy kolmo 

k dlouhé ose stáje a musí umožňovat přístup přes přechodovou chodbu ke krmení ze všech 

boxů. Počet boxů v sekci musí být minimálně takový, jako je počet zde ustájených krav. 

Rozměry musí odpovídat hmotnosti a velikosti krav. Optimální délka boxů pro krávy u nás 

chovaných plemen je 2,1 – 2,5 m, šířka 1,1 – 1,3 m. Optimální výška zábran mezi 
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jednotlivými boxy je 1,1 – 1,2 m. Podlaha boxů má být zvýšená o 15 – 20 cm nad úroveň 

podlahy chodby. 

Aby byly boxy pro krávy pohodlné, je důležité, aby byly měkké a aby podlaha zvířata 

dobře izolovala od chladu. Z tohoto hlediska se jako nejvhodnější u podestýlkových systémů 

jeví krátce řezaná sláma. U bezstelivových systémů se používají pryžové nebo PVC matrace, 

nebo jiný měkký a snadno čistitelný materiál s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. 

Poslední dobou začínají moderní chovy využívat separát vyrobený z kejdy. 

Hnojné chodby (obr. 16) slouží hlavně k přesunu zvířat mezi krmištěm a boxy. 

Největší využití mají u stájí s příčnou orientací boxů, nebo u stájí, jejichž krmiště se nachází 

mimo stáj. Podlaha těchto prostor je uzpůsobena systému ustájení. Může být roštová u 

bezstelivového typu, nebo kompaktní u systému na podestýlce. U stlaného systému se hnojná 

chodba nenastýlá, jelikož krávy mají k odpočinku využívat co nejvíce boxy. 

Přeháněcí chodby (obr. 17) slouží k přesunu zvířat mezi dojírnou a stájí. Zde se klade 

hlavně velký důraz na pevný povrch z protiskluzového materiálu. Těmto požadavkům 

zpravidla nejvíce vyhovuje beton. 
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Obrázek 16: Hnojná chodba (foto: R. Jůzl) 

 

 

Obrázek 17: Přeháněcí chodba v chovu dojnic (foto: R. Jůzl) 
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Volné boxové stáje (obr. 18) se skládají z boxů umístěných v jedné nebo i ve více 

řadách stáje a slouží k odpočinku krav. Jelikož jsou boxy využívány průměrně 13 hodin 

denně, jsou zde kladeny vysoké technologické nároky na jejich pohodlnost, bez ohledu na to, 

zda se jedná o stlané nebo bezstelivové systémy.  

 

Obrázek 18: Volné boxové ustájení (foto: M. Macháček) 

 

 

Boxy také musí zajišťovat: 

- snadnou orientaci zvířat při vstupu a důvěru ve vyhrazené místo k odpočinku 

- pohodlí při uléhání, vstávání a prostor pro volný pohyb těla a hlavy 

- dostatek místa pro boky a břišní krajinu současně při vyloučení příčného 

zalehávání 

- pevnost a trvanlivost podlahy a bočního hrazení. 
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Délka boxů musí být dostatečná tak, aby krávy při vstávání, hlavně když jsou boxy u 

stěny, nemusely dávat hlavu bokem. Pokud jsou boxy orientovány proti sobě, tak lze jejich 

délku zkrátit až o 10 %, kdy při vstávání využívají prostor protilehlého boxu.  

Vymezovací zábrany musí být umístěny tak, aby i nejmenší dojnice po postavení 

neměly možnost otočení se a byly tak nuceny vystoupit zadními končetinami do hnojné 

chodby. 

Podlaha boxů musí být dostatečně izolována proti chladu a vlhkosti. Jako ochrana 

proti nahrnování výkalů z hnojné chodby se podlaha zvyšuje. Pokud se na podlahu boxu 

používá stelivový materiál, je vhodné box obohatit zábranami vysokými 20 – 25 cm proti 

nadměrnému vyhrnování steliva.  

Počet boxů musí být minimálně takový, jako je počet krav v sekci. Optimální počet 

boxů je o 10 % vyšší, aby si krávy mohly vybrat vhodný box. 

Mezi výhody tohoto ustájení patří dobrá plodnost a minimální poškození struků a 

vemen. Podle typu podestýlky jsou zde dosahovány i lepší výsledky zdravotního stavu 

končetin a čistoty dojnic ve srovnání s vazným nebo kombiboxovým ustájením. 

 

5.1.2. Základní požadavky na výstavbu stájí pro vysokoprodukční dojnice 

Při zvážení všech faktorů majících vliv na zdraví a produkci dojnic s velkým tělesným 

rámcem, se jako nejvhodnější varianta jeví boxové ustájení, a to za předpokladu, že jsou 

splněny tyto podmínky: 

- minimální rozměry boxového lože jsou 1,2 m (š) x 2,3 – 2,5 m (d) 

- možnost měnit velikosti boxů dle rozměrových požadavků dojnic 

- otevřené stěny stájí zajišťující optimální mikroklima 

- nepřeplňování stájí 

- zajištění umělého osvětlení (16 hod./den; 200 lx). 
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Při nedodržení některých z výše uvedených podmínek, se u krav setkáváme 

s patologickým chováním jako je například cucavost, nebo agresivita. Tato chování mají vliv i 

na snížení produkce. 

 

5.1.3. Perspektivní systémy ustájení krav v novostavbách 

Dnešní chovatelé, kteří se rozhodují pro výstavbu moderní stáje, mají možnost výběru 

mezi dvěma typy zajišťujícími optimální podmínky pro produkční dojnice. Jedná se o 

přístřeškové nebo vzdušné stáje.  

 

Přístřeškové stáje 

Přístřeškové stáje jsou zbudovány pouze ze střechy upevněné na sloupech. Tyto stáje 

jsou vhodné pro všechny kategorie skotu. I nízké náklady na stavbu takovýchto stájí zajišťují 

jejich větší využití. Tento typ stavby je schopen zajistit optimální mikroklimatické podmínky, 

protože stájový vzduch je téměř totožný se vzduchem venkovním. Vysokoprodukční dojnice 

jsou svým metabolizmem dobře přizpůsobeny k nízkým teplotám. Produkce tepla je u 

evropských plemen skotu ve srovnání s plemeny tropickými přibližně o 30 % vyšší, proto je 

chovatelským cílem eliminace vysokých teplot v tropických dnech. Přehřívání pak sebou nese 

zdravotní rizika ve formě mastitid, onemocnění končetin a problémy se zabřezáváním. 

Mezi výhody tohoto typu ustájení patří zajištění vhodných životních podmínek s 

minimálními náklady.  

 

Vzdušné stáje 

Jedná se o stáje podobné přístřeškovým, doplněné o protiprůvanové sítě s průměry ok 

maximálně 2,5 mm, nebo s vertikálně posunovatelnými umělohmotnými zástěnami (obr. 19). 

Umělohmotné zástěny se používají v zimním období, kdy při vytažení zabraňují průvanu ve 

stájích. 
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Z hlediska zajištění optimální výměny vzduchu jsou stáje vybaveny hřebenovou 

štěrbinou a v případě oken také nadokenními otvory pro zajištění regulace výměny vzduchu. 

Tento typ stájí může být využit jak u systému s podestýlkou, tak u bezstelivových 

stájí. U systému s podestýlkou se musí počítat s vyššími požadavky na slámu a následně s 

jejím skladováním do doby, než se použije jako hnojivo. Dále zde dochází k velkým ztrátám 

uhlíku a tím i snížení efektivity hnojení. Využití stelivového systému je limitováno také 

ochranou vodních zdrojů. 

Nejvhodnější využití vzdušných stájí je za použití bezstelivového systému na roštech 

nebo s hnojnými chodbami, které jsou pravidelně vyhrnovány. Z hlediska zajištění dobrého 

zdravotního stavu a čistoty dojnic je vhodnější ustájení na roštových podlahách. 

 

Obrázek 19: Vzdušná stáj (foto: D. Zapletal)  
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5.2. Technologické systémy ustájení vysokobřezích dojnic 

 

Požadavky na stáje  

V moderních chovech se v posledních letech dostává do popředí prevence proti šíření 

různých patogenů a následně vzniku závažných onemocnění, což má vliv na vznik prvotních a 

druhotných ztrát. Ustájení zasušených krav má významný vliv na následnou výkonnost a 

zdraví zvířat, zajišťující vysokou produkci a efektivnost chovu.  

Dobrá péče o krávu před otelením je důležitá hlavně z hlediska dobrého nastartování 

laktace. Také problémy během telení mohou mít negativní vliv na následnou užitkovost, 

plodnost, nebo může dokonce dojít i k úhynu telete nebo dojnice. 

Při budování poroden je nutné respektovat etologické požadavky na stádový chov a 

s tím spojený kontakt s ostatními krávami. Nesmíme však zapomenout na dodržování 

minimálních standardů na plochy ustájení a plochy krmiště.  

Pro porodny je nevhodné vazné ustájení, jelikož je zde vysoké riziko uškrcení dojnice 

během telení a následně i ztráty telete. Také pro správnou pozici plodu těsně před telením je 

nutné, aby byla krávě zajištěna možnost pohybu. Proto je nezbytné, aby se krávy mohly na 

porodně volně pohybovat. Období krátce po otelení má pak velký význam v postnatálním 

období mláděte na získání informací o vlastnostech svého druhu a dobré utváření psychického 

a sociálního života. Tento kontakt má i pozitivní zpětnou vazbu pro matku. 

Krávy se z produkční stáje přesouvají přibližně 60 dní před plánovaným telením. 

Zkrácením této doby pod 6 týnů dochází ke zvýšení rizika onemocnění telat v prvních dnech 

po otelení. Naopak prodloužením této doby dochází ke zkrácení produkčního období a tím i 

ke snížení zisků chovatele. 

Období stání na sucho se využívá k regeneraci kondice dojnice a k regeneraci a 

přípravě mléčné žlázy na další produkční období. 
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Z hlediska zajištění pohodlí vysokobřezích krav se doporučuje používat stáje 

s podestýlkou. Podle dostupných možností je možné využít i stáje s hlubokou podestýlkou, 

nebo stáje s plochým přistýláním stání (obr. 20). 

 

Obrázek 20: Stáj s přistýlaným ložem (foto: M. Macháček) 

 

 

U podlahy je významný její spád, kdy dochází k odtoku moče z ležiště. Bylo 

vypozorováno, že spád mezi 5 a 7 % je krávami využíván k usnadnění telení, kdy v otevírací 

fázi telení leží proti sklonu podlahy. Po otelení se naopak krávy otáčí hlavou níže. 

Další rozdělení systému ustájení je podle toho, zda jsou krávy v porodním kotci 

ustájeny individuálně, nebo jestli jde o ustájení skupinové. U individuálních porodních kotců 

lze zajistit individuální péči každé dojnici a následně i telete. U skupinových porodních kotců 

je zase zajištěno welfare z hlediska stádových požadavků skotu. 

Významné je také umístění zvířat vzhledem k lokalizaci s ostatními stájemi a 

budovami farmy. Z epizootologického hlediska je důležité, aby byly porodny umístěny mimo 
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jakýkoliv zdroj onemocnění pro telata, protože ještě nemají dostatečně vyvinutou imunitu. 

K těmto rizikovým místům patří karanténní a izolační stáje, kafilerní box a hnojiště. Dále je 

důležité, aby krávy nebyly ustájeny daleko od dojírny, neboť hlavně u jalovic je důležitý 

návyk na dojírnu. 

 

5.2.1. Individuální porodní kotce 

Tento typ ustájení je používán v moderních chovech skotu z důvodu velkého množství 

výhod. 

Tato metoda umožňuje dva typy využití. U prvního je kráva uzavřena do 

individuálního porodního kotce už na začátku období stání na sucho. U druhého případu, je 

kráva oddělena od skupiny suchostojných krav až při začátku telení. 

Umístění krávy do individuálního porodního kotce už na začátku období stání na 

sucho se využívá z důvodu zajištění vysokých a individuálních požadavků na kvalitu krmné 

dávky, což umožňuje lepší přípravu na vlastní telení a následně optimální začátek produkce 

mléka.  

V druhém případě jsou do individuálních porodních kotců přesunuty vysokobřezí 

krávy až při počátku příznaků nastávajícího telení tak, aby byly odděleny od skupiny 

ostatních březích krav. V individuálních porodních kotcích mají krávy klid a nejsou rušeny 

ostatními krávami. (obr. 21) 

V těchto kotcích je kráva umístěna až do otelení a následných 6 až 18 hodin po 

porodu, kdy je oddělena od telete a převedena k ostatním kravám. Z těchto krav je možné poté 

vytvořit rozdojovací skupiny do doby, než začnou produkovat plnohodnotné a tržně 

zpeněžitelné mléko. Mléko získané od krav z rozdojovací skupiny se zpravidla používá ke 

krmení telat. 
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Obrázek 21: Individuální porodní kotec (zdroj: zootechnika.cz) 

 

 

Mezi výhody individuálního kotce patří: 

- rodící kráva má možnost výběru optimálního prostoru pro telení aniž by byla 

omezována ostatními kravami 

- kráva má možnost výběru optimální polohy už při začátku telení během 

otevírací fáze 

- je zde snadná kontrola rodící krávy a v případě potřeby je k ní snadný přístup a 

možnost pomoci 

- kráva má klid na olízání telete a tím zajištění nejenom jeho osušení a prokrvení 

periferních částí, ale také dochází ke stimulaci kontrakcí dělohy a následnému 

vyloučení zbytků placenty a plodových obalů 

- ošetřovatelé mají v případě potřeby dostatek prostoru a času na první ošetření 

telete 

- zabezpečení lepší hygieny, s čímž souvisí menší výskyt infekcí vemene, 

porodních cest a průjmů 
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- eliminace zdravotních problému u telat v prvních fázích života (respirační a 

průjmová onemocnění) 

- znemožnění sání kolostra ostatními telaty 

- bezproblémová placentofágie 

- zajištění přesné identifikace matka-tele 

 

Po 6 – 12 hodinách je tele přemístěno do boxů. Tato doba stačí k tomu, aby byla 

zajištěna dobrá imunita vypitím dostatečného množství kolostra a vštěpení mateřského 

instinktu kráva-tele. 

Podle velikosti stáda je pak potřeba zajistit dostatečný počet individuálních porodních kotců. 

Při počtu 360 dojnic v chovu je potřeba zbudovat 2 – 3 porodní kotce, pokud se počítá, že je 

krávy budou využívat 1 den po otelení. Pokud by se krávy nechávaly v individuálním 

porodním kotci 3 dny po otelení, potom je potřeba zbudovat pro stejně početné stádo 6 – 8 

kotců.  

Jestliže je ve výjimečných případech více telících se krav, než individuálních 

porodních kotců, potom je možné do kotce umístit 2 krávy. To lze pouze za podmínky, že 

porodní kotec je velký minimálně 12 m
2
. 

Nevýhodou tohoto systému je potřeba velkého prostoru pro zajištění dostatku kotců 

pro vysokobřezí krávy, kdy musí mít minimálně 9 m
2
 na kus, optimálně 12 - 16 m

2 
s rozměry 

individuálního porodního kotce 3 x 4 m nebo 4 x 4 m. 

 

5.2.2. Skupinové porodní kotce 

Velkou výhodou tohoto systému je ustájení většího množství krav před telením na 

malém prostoru, kdy se na 3 krávy počítá s plochou 25 m
2
. 

Z hygienického hlediska je mnohem snadnější zajistit mechanický odkliz hnoje u 

skupinových porodních kotců než u individuálních porodních kotců. 
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Jistou nevýhodou je nedostatečná kontrola telení a poté zajištění správného vztahu 

matka-tele z důvodu označení nově narozených telat. 

Dále se jako nevýhoda jeví, že kráva během telení nemá klid a že je omezena ve volbě 

místa pro telení. 

 

5.2.3. Období telení 

Během samotného telení je potřeba zajistit kromě vhodných technologických 

podmínek také klid, popřípadě při komplikacích spojených s telením i odbornou veterinární 

péči. Zajištění bezproblémového telení je důležitým předpokladem pro rychlé zotavení matky 

a dobré zdraví telete. 

Z technologických hledisek je potřeba u krávy, která se chystá rodit, zajistit čisté a 

hygienicky nezávadné prostředí. Toho lze docílit pomocí pravidelných dezinfekcí poroden a 

před samotným telením nastláním suché a čisté slámy. 

Čištění a dezinfekce porodních kotců se provádí podle četnosti využívání a také podle 

ročního období. V letním období se dezinfekce provádí mnohem častěji, než v období 

zimním. Cílem dezinfekce je nejenom zabezpečit ozdravení poroden, ale také snížení rizika 

přenosu onemocnění různými vektory. Z tohoto důvodu je důležité pravidelně odklízet 

výkaly. 

Pokud je porodna využívána nepřetržitě (většinou u chovů nad 400 dojnic), 

doporučuje se v letním období vypouštět vysokobřezí krávy i do výběhu (na pastvinu), kde se 

také realizuje telení. U takové systému je pak důležitá kontrola bezproblémovosti otelení. 
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5.3. Technologické systémy ustájení telat 

Úspěšný a prosperující chov skotu začíná již péčí o narozená telata. Tak jak se mění 

požadavky na krmivo s rozvojem a změnami trávicího traktu, tak se mění i požadavky na 

ustájení. Jednotlivé typy jsou ovlivněny způsobem a množstvím získávání mléka od dojnic 

z důvodu jeho zpeněžení. 

Odchov telat je období od narození do 6 měsíců věku. Toto období pak významně 

ovlivňuje produkční schopnost v dospělosti. Správný odchov zajistí optimální růst a vývoj 

telete, odolnost organizmu proti nemocem a umožní rozvinutí vlastností získaných po 

předcích. O správnosti odchovu se lze přesvědčit kontrolou tělesných proporcí a tělesné 

hmotnosti. 

Porušení některých zásad odchovu telete může mít nepříznivý vliv na zhoršení 

zdravotního stavu a následně na snížení přírůstků. Čím je tele mladší, tím jsou následky horší. 

Tyto ztráty už tele nikdy nedožene a projeví se pak pozdějším vývojem a následně i 

prodloužením neproduktivního období, což má negativní dopad na ekonomiku chovu. 

Pro správný chov je nutné také respektovat zákony, které se týkají dané problematiky. U 

nás je to vyhláška 208/2004 Sb. ve znění pozdějších přepisů. Vyhláška upravuje standardy pro 

telata do 6 měsíců věku. V této souvislosti je například nutné: 

- po porodu zajistit vitální funkce telete základním ošetřením a napojení 

kolostrem nejpozději do 6 hodin po narození 

- telata musí být chována na volno, jedině v období krmení smí být přivázána, a 

to na dobu maximálně 1 hodiny 

- telata musí být krmena minimálně 2x denně 

- telata musí mít v horkém období neomezený přístup k pitné vodě 

- šířka individuálního kotce musí odpovídat minimálně kohoutkové výšce telete 

a délka musí být o 10 % větší, než je délka těla 

- individuální kotce musí umožňovat vizuální a hmatový kontakt s ostatními 

telaty (neplatí pro nemocná telata a telata pod matkami) 

- tele starší 8 týdnů nesmí být drženo v individuálním kotci (neplatí pro nemocná 

telata a telata pod matkami) 
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- podlaha ustájení pro telata musí být nastlaná vhodnou podestýlkou, to platí 

převážně pro telata do 2 týdnů věku a telata v izolaci 

- materiál a pomůcky, které se dostanou do kontaktu s telaty, musí být řádně 

čištěny a dezinfikovány 

- podlahy musí být hladké, ale ne kluzké a musí odpovídat dané hmotnosti a 

velikosti telat. 

 

5.3.1. Ustájení v mlezivovém období 

V mlezivovém období jsou kladeny požadavky hlavně na individuální péči o telata. 

Jelikož imunitní systém telat není ještě dostatečně vyvinutý, je důležité brát ohled i na vyšší 

riziko přenosu infekčních onemocnění a menší odolnost vůči stresu. Z hlediska fyziologické 

tvorby mleziva a možnosti využití dojnic v tržní produkci mléka trvá toto období od narození 

do 6 – 10 dnů věku. 

 

Venkovní individuální boxy 

Jedná se o jednu z nejpoužívanějších metod odchovu telat po porodu. Tento typ 

ustájení se využívá nejen pro období mlezivové výživy, ale také pro nastávající období výživy 

mléčné. Boxy jsou vhodné pro ustájení telat v teplotním rozmezí od -10 °C do + 25 °C, proto 

je vhodné, je umísťovat na místě krytém před nárazovým větrem a v létě do stínu. Pokud je 

box v zimě umístěn na dobře prosluněném místě, je možné zde telata ustájovat až do 

mrazivých teplot -25 °C. 

Mezi základní požadavky patří zabezpečení dostatečné výměny vzduchu pro zajištění 

mikroklimatu prostého patogenů. Proti šíření patogenů mezi jedinci je nutné, aby prostory 

mezi boxy byly minimálně 20 cm. Na druhou stranu na sebe musí zvířata vidět a musí se i 

slyšet. 

Box by měl být umístěn na suchém a pevném místě se spádem podlahy 2 - 3 %. Jako 

podestýlku je vhodné použít slámu, piliny nebo hobliny. Výška slámové podestýlky v boxu 
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v letním období by měla být vysoká 30 cm, v zimním 40 – 50 cm. Podestýlka se odklízí až po 

ukončení odchovu. 

Venkovní individuální boxy jsou přístřešky, které zajišťují teleti bezproblémové 

otočení a postavení (obr. 22). V nepříznivých klimatických podmínkách je vhodné vstupní 

otvor do  ½ zakrýt. Střecha boxu by měla být odnímatelná a nejlépe vyspádovaná do zadní 

části za box. 

 

Obrázek 22: Venkovní individuální box (foto: M. Macháček) 

 

 

Před boxem by měl být výběh, přičemž tento prostor je také využíván pro podávání 

krmiva a vody. Krmivo a voda jsou podávány do zavěšených kbelíků s minimálním 

průměrem 30 cm. Aby nepršelo do krmiva, je vhodné dát nad kbelíky plech z pozinkovaného 

nebo jiného materiálu. Pro zajištění snadné manipulace s teletem je vhodné, aby přední část 

výběhu byla odnímatelná. Výběh slouží k pohybu telat a také k proslunění boxu, což je 

důležité pro produkci provitamínu a vitamínu D. Při nepříznivém počasí je vhodné výběh 
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překrýt roletou nebo stříškou. V oblastech s vyšším množstvím srážek pak mívá tato stříška 

tvar jehlanu. 

Jako stavební materiál pro venkovní individuální boxy se používá dřevo, překližka, 

plasty nebo silnostěnné plachty. Při použití kovových sítí v zimním období je zde riziko jejich 

olizování telaty a následné přimrznutí. Plachty jsou skladné a dobře čistitelné, jejich nevýhoda 

spočívá v nízké životnosti při namrznutí. Jako nejlepší barva plachty se pak jeví modrá, neboť 

se ukazuje, že tato barva nepřitahuje mouchy. 

Umístění boxů je vhodné na prosluněném a suchém místě, nebo pod přístřešek vysoký 

minimálně 5 m, který zabrání zatopení výběhu v období dešťů. Mezi boxy by měly být 

mezery, aby se zde mohlo provádět čištění a také proto, aby se telata nemohla navzájem 

dotýkat a olizovat, což způsobuje přenos patogenů od nemocných telat na zdravá. Na druhou 

stranu je potřeba, aby na sebe telata viděla, čímž je zajištěn vhodný sociální kontakt. 

Telata jsou zde přibližně od 6 až 24 hodin po narození do věku 60 dnů. Po ukončení 

odchovu se boxy vydezinfikují, přesunou se na nové a suché stanoviště, což zajistí přerušení 

cesty od patogena ke vnímavému jedinci. 

 

Ustájení společně s matkami 

Tento způsob má v chovech dojného skotu minimální využití, protože zde dochází ke 

snižování množství prodaného mléka. Doba ustájení matky s teletem se nejčastěji pohybuje 

mezi 7 až 10 dny po porodu, kdy se mléko (mlezivo) ještě nehodí pro tržní produkci. Mezi 

nevýhody tohoto systému také patří zesílení citové vazby matka-tele, přičemž následné 

odloučení způsobuje zvýšení stresu, snížení příjmu krmiva a riziko větší nemocnosti případně 

i zranění u telat. Dochází pak také k obtížnějšímu získávání mléka, protože dojnice zadržuje 

mléko pro tele. 
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5.3.2. Ustájení v období mléčné výživy 

Ustájení telat v období mléčné výživy může plynule navazovat na období výživy 

mlezivové, nebo se telata mohou ustájovat v jiných typech stájí. Období mléčné výživy může 

mít různou délku obvykle do 42 až 70 dnů věku telete. 

 

Venkovní individuální boxy 

Tento typ ustájení je stejný jako v období mlezivové výživy, na které plynule 

navazuje. 

 

Venkovní skupinové přístřešky 

Tento způsob ustájení se používá při odstavení telat od matek po ukončení období 

mlezivové výživy. Přístřešky jsou spojené s výběhem a krmištěm (obr. 23). Minimální 

rozměry přístřešku musí být 3 x 4 m, nebo 1,5 m
2
 podlahy na jedno tele. Stropy přístřešku 

jsou pevné. Nejvhodnější umístění přístřešku je na suché a pevné podloží. Přesunují se sem 

telata ve věku 5 – 10 dnů, a to ze všech typů ustájení v mlezivovém období. Nově vzniklé 

skupiny se mají skládat z 5 – 10 telat. U nastýlání slámou se počítá přibližně s 0,75 – 1 kg 

slámy na jedno tele a den. Z hlediska přenosu onemocnění je tento typ ustájení méně vhodný, 

přesto se využívají jako školka v období mezi odstavem a přechodem do teletníku. Výhodou 

tohoto systému jsou nízké náklady.  

Tento typ ustájení se považuje za vhodný způsob z důvodu technologické návaznosti na 

volné ustájení jalovic, následně dojnic. 
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Obrázek 23: Venkovní skupinový přístřešek (zdroj: agropress.cz) 

 

 

Teletníky 

Teletníky se skládají z individuálních nebo skupinových stlaných boxů. Krmení a napájení 

je pak prováděno individuálně. Systém osazování teletníku je řešen turnusově, kdy se 

najednou ustájí telata přibližně stejného věku, maximálně do věku 21 dnů.  

Mezi výhody teletníku patří vyšší produktivita práce a lepší pracovní podmínky pro 

personál, naopak mezi nevýhody patří nevhodné mikroklima, vyšší náklady na výstavbu a 

údržbu a především často horší zdravotní stav telat, hlavně u kontinuálně provozovaných 

systémů. 

 

5.3.3. Ustájení v období rostlinné výživy 

Toto období je charakteristické plně vyvinutými předžaludky, což umožňuje plně využít 

objemná krmiva. Stejně jako výživa, tak i ustájení se v tomto období přibližuje podmínkám u 

dospělých zvířat. Mezi nejvhodnější technologie dnes řadíme odchov ve venkovních 
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skupinových boxech od věku přibližně 3 měsíců. Toto období končí přibližně ve věku 6 

měsíců, tedy ještě před pohlavní dospělostí mladého skotu. 

 

Venkovní skupinové boxy 

Tento typ ustájení patří mezi ekonomicky nejvýhodnější a mechanizačně nejlepší typy 

ustájení. V moderních chovech nejčastěji navazují na venkovní individuální boxy. Stáje jsou 

rozděleny na kryté lože a krmiště a nekryté prostory pro výběh. Podlahy jsou nejčastěji 

betonové nebo asfaltové se spádem do 3 % směřujícím do jímky.  

Mezi výhody venkovních skupinových boxů patří nízké náklady, vyšší intenzita růstu, 

zlepšení zdravotního stavu telat a rychlá a snadná výstavba. 

Nevýhody těchto systémů spočívají v zajištění vhodných podmínek v období vyššího 

úhrnu dešťových srážek a v zimě. 

 

Přístřešky 

Přístřešky jsou stavby, kde je minimálně jedna strana otevřená a tím pádem přístupná 

vnějším podmínkám. Podle typu konstrukce dělíme přístřešky na 5 typů: 

A) Posuvné přístřešky – přístřešky jsou umístěny na posuvných ližinách. 

Nastýlání se provádí otvory v boční stěně, odkliz podestýlky se provádí 

vyklenutím boční stěny.  

B) Přístřešky se spádovými podlahami – podlaha v kotcích má sklon 7 – 10 %. 

Sláma se nastýlá na horní část a pohybem telat se posunuje ke spodní části, 

odkud je následně odstraňována. V tomto typu ustájení jsou telata relativně 

čistá. 

C) Přístřešky s boxovým ustájením – mají vysokou funkčnost a jsou vhodné do 

oblastí s větším množstvím srážek. 
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D) Přístřešky s hlubokou podestýlkou – pro ustájení telat jsou vhodné pouze za 

předpokladu, že jsou telata krmena z pevného krmiště. Ve srovnání 

s předchozími typy ustájení je zde vyšší spotřeba podestýlky. 

E) Venkovní skupinový přístřešek – jde o přístřešek, který je velice podobný 

venkovnímu individuálnímu boxu. Využívá se hlavně při převádění telat 

z mléčné výživy na výživu rostlinnou. V tomto typu ustájení se vytvoří 

skupinky přibližně s 6 telaty. Ustájení v těchto typech přístřešků se realizuje 

zpravidla na jeden měsíc. Postupný přechod má napomoci ke snížení stresu 

způsobeného změnou výživy a také prostředím. 

Krytá lehárna je nastýlána slámou, přičemž slouží k odpočinku telat a také jako 

ochrana před nepříznivým počasím. Odkliz podestýlky by měl být prováděn až 

při ukončení turnusu.  

Výběh by měl být na zpevněné, odkanalizované ploše s mírným sklonem od 

lehárny. 

 

Zateplené stáje 

Některé chovy stále používají i zateplené stáje nebo teletníky. Jejich hlavní nedostatek 

spočívá v nedostatečném množství vzduchu, což se společně se špatnou výměnou vzduchu 

projevuje negativně na složkách mikroklimatu. Další nevýhody těchto typů ustájení spočívají 

v riziku stájové únavy při nedodržení pravidel pro turnusové cykly. 
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5.4. Technologické systémy ustájení odchovávaných jalovic 

Jako jalovice označujeme telata samičího pohlaví od 6 měsíců věku až do porodu 

prvního telete. Po tomto porodu se již z jalovice stává produkční kráva (prvotelka), která 

může chovateli přinášet první přímý užitek. Proto je v dnešní době snaha toto období, kdy se 

do jalovice musí pouze vkládat finanční prostředky, co nejvíce zkrátit. Ranné využívání 

jalovic, které ještě nejsou dostatečně vyspělé, však sebou nese negativní dopad na jejich dobu 

využití v období produkčním. Velký vliv na zajištění dobrého růstu mají také podmínky, ve 

kterých se jalovice chovají. Převod jalovic k suchostojným kravám před porodem pak probíhá 

přibližně v 5. – 6. měsíci březosti. 

Stáje by měly odpovídat etologickým požadavkům jalovic. 

Aby se při vytváření skupin co nejvíce omezily souboje v rámci skupiny, je nutné 

dodržovat některá základní pravidla: 

- první skupiny vytvářet do živé hmotnosti 250 kg 

- vytvořit skupiny o velikosti 10 – 30 jalovic 

- neprovádět při přesunech v rámci skupin změny v četnosti jedinců 

- velikost skupin přizpůsobit velikosti stájí (o 10 % na kus více než u výkrmu) 

- pravidelně podávat krmivo 

- provádět kontroly zdravotního stavu a přírůstků 

- zajistit dostatek pohybu pro správný vývoj pohybového aparátu. 

 

5.4.1.  Stelivový odchov jalovic 

Aby byl chov na podestýlce úspěšný, je nutné zajistit dostatečné množství kvalitní a 

zdravotně nezávadné slámy (steliva). 
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Boxové stáje 

U tohoto systému se využívá variant s jednou až třemi řadami boxů. Tento typ ustájení lze 

velice jednoduše a efektivně využít při přestavbě starých stájí. Boxové ustájení jalovic je 

ideální řešení pro zastřešené stáje (obr. 24). 

 

Kotcové ustájení se spádovými podlahami a vysokou podestýlkou 

Stáje jsou vhodné pouze při zajištění dostatečného množství slámy a sklonem podlahy 6 – 

10 % a hloubkou kotce 0,45 až 0,5 m. Optimální velikost skupin pro toto ustájení je do 20 

kusů. Tyto stáje lze vybudovat za použití nízkých nákladů, nebo mohou být i přestavěny při 

rekonstrukci starých budov s dobrým větráním. 

 

Kotcové ustájení s plochými loži  

Jedná se o starší typ, nicméně pokud je zajištěna pravidelná výměna vzduchu a 

odklízení a nastýlání podestýlky, splňuje požadavky pro chov jalovic. Důležité je hlavně, aby 

nebyly stáje přeplněné a aby byly dodrženy minimální požadavky na plochu. Tento typ stájí 

lze pořídit za nízké vstupní náklady. Mezi její nevýhody pak patří nedostatečná čistota 

jednotlivých zvířat a případně i vyšší úhyny. 

 

Chov na hluboké podestýlce 

V systému na hluboké podestýlce se počítá spotřeba slámy na jalovici a den mezi 4 a 5 

kg. Tento typ ustájení je vhodný pouze pro zastřešené stáje s volným přístupem vzduchu (obr. 

25). Z hlediska správného vývinu končetin rostoucích jalovic, však tento systém často přináší 

zdravotní rizika. 
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Obrázek 24: Boxová stáj pro odchov jalovice (foto: P. Jakešová) 

 

 

Obrázek 25: Stáj pro jalovice s hlubokou podestýlkou (foto: M. Macháček) 
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5.4.2. Bezstelivový odchov jalovic 

Technologie bezstelivového ustájení jalovic může být vazná nebo na volno. 

 

Vazné ustájení 

Vazné ustájení je vzhledem k požadavkům na pohyb v dnešní době již zastaralé, proto se 

s ním v intenzivních chovech již nesetkáme. 

 

Volné boxové ustájení 

Je jeden z nejvhodnějších systémů pro všechny typy hmotnostních kategorií jalovic. 

Systém ustájení je v podstatě stejný jako v chovech dojnic s tím rozdílem, že rozměry 

lehacích boxů jsou menší, odpovídající velikosti jalovic. Z tohoto hlediska je i následný 

přechod jalovic do stájí s produkčními kravami z tohoto systému ustájení nejpřirozenější. 

 

Celoroštové kotcové ustájení 

Tato technologie je používána v takových systém, kde mají jalovice možnost výběhu 

nebo pastvy. 

 

5.4.3. Pastevní odchov jalovic 

Pastevní typ odchovu jalovic je nejvhodnější v horských a podhorských oblastech, kde 

nelze využít půdu pro pěstování zemědělských plodin. Pastva se využívá hlavně v letním 

období. Tak jako pro všechny ostatní typy odchovu jalovic je nutné vytvářet vyrovnané 

skupiny podle hmotnosti a věku. Jako nejvhodnější se jeví vytvořit skupinu s nejmladšími 

jalovicemi do hmotnosti kolem 170 kg tak, aby během pastevního období nepřekročily 15 

měsíců věku. Druhá skupina by měla být složena z jalovic, které se budou zapouštět během 

pobytu na pastvě. Třetí, poslední skupina, by pak měla být vytvořena z jalovic, které se 
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zapouštěly před začátkem pastevního období. Velikost stáda by se měla pohybovat podle 

velikosti a vydatnosti pastvy, mezi 120 a 200 kusy. 

Pastevní areál je nutné ohraničit, nejlépe přenosným elektrickým ohradníkem, který 

nám současně zajišťuje i možnost přesunu a změnu velikosti podle porostu. Dále je nutné 

zajistit přístup k pitné vodě, příkrmišti a pro případ manipulace s jednotlivými jalovicemi také 

naháněcí uličky a fixační boxy. Pokud je zajištěn dostatek krmiva ať už pastvou, nebo 

příkrmem, není nutné pro jalovice nad 220 kg budovat přístřešky. Pokud se na pastvě budují 

přístřešky, tak jsou lepší přístřešky posuvné. Přístřešky mají svůj význam hlavně v horkých 

letních dnech, nebo při nepříznivém počasí, kdy jsou využívány hlavně jako ochrana proti 

slunci a větru. 

 

Pro přezimování jalovic je pak nutné zbudovat vhodné stáje. U těchto stájí je zapotřebí 

brát zřetel především na zdraví končetin jalovic. 

 

Další požadavky pro zajištění úspěšného odchovu jalovic na pastvě jsou: 

- pravidelná kontrola a ošetřování paznehtů 

- pravidelná kontrola zdravotního stavu celého stáda 

- pravidelné a přesné zahajování jednotlivých pracovních operací 

- zabezpečení přívodu minerálních látek v krmivu 

- vyřazování agresivních jalovic z chovu 

- vyčlenění říjících se jalovic 

- optimální využití pastvy. 
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6. Technologie chovu skotu bez tržní produkce mléka 

 

Krávy v tomto systému chovu také produkují po otelení mléko. Jejich mléko však bývá 

kompletně využíváno pro výživu telat, tudíž je tento systém chovu skotu nazýván chovem 

krav bez tržní produkce mléka. Hlavním cílem produkce je tržba za odchované tele. Protože 

jsou však tržby obecně nízké, je nutné, aby náklady na tuto produkci byly také co nejnižší. 

Jako nejlevnější se v tomto ohledu jeví extenzivní chov. Hlavním faktorem pro extenzivní 

chov je dostatku luk a pastvin, kdy pastviny musí obsahovat i dostatečné živinové složení. 

Velikost stáda se přizpůsobuje pastevním možnostem, a to hlavně z hlediska zajištění 

dostatečného množství píce a reliéfu terénu. Z ekonomického hlediska se jako nejvhodnější 

jeví stádo o 60 a více kusech, optimálně 80 – 120 kusů. Takové množství nedevastuje během 

pastvy půdu a je nejvhodnější pro provádění plemenitby. 

I přesto že jsou krávy polyestrické, je z hlediska techniky chovu vhodné realizovat 

turnusový systém. Především z hlediska časově omezeného připouštění a následného telení, 

kdy je potřeba zabezpečit vyšší kontrolu a péči o březí krávy a následně o telata 

V našich podmínkách je nejvhodnější připouštět plemenice v období od poloviny dubna 

do 20. června. Během tohoto období projdou u krávy tři říjové cykly, což je dostatečný počet 

na to, aby došlo u zdravých krav k zabřeznutí. Přesto je vhodnější sledovat říje už dříve, aby 

se jich využilo co nejoptimálněji. Každá nezabřeznutá kráva je pro chovatele ztráta jednoho 

telete za sezónu. Zapouštění krav v tomto termínu umožní telení v období leden až březen, 

kdy jsou krávy ještě v zimovišti a může být zajištěna kontrola telení, identifikace tele-matka a 

zajištění vyváženého krmiva po dobu mléčné výživy plynule navazující na pastevní období, 

kdy ji již mohou využít i telata. Tento systém je také nejvhodnější pro případnou produkci 

plemenných býků. Na konci pastevního období, kdy dochází k odstavu telat, má pak tento 

mladý skot zpravidla hmotnost 250 – 300 kg. 

 



 
 

112 
 

6.1. Pastevní období 

 

6.1.1. Technologické vybavení pastvin 

Pro zajištění bezproblémové pastvy je nutné vybavit pastevní areál některými nezbytnými 

technologickými prvky. V dnešní době je na trhu široká nabídka různých typů, kterými lze 

pastvu vybavit v různých typech krajin. Obecně můžeme pastevní areály vytvořit jako trvalé, 

nebo jako dočasné, které mohou být využity i pro pěstování zemědělských plodin, nebo po 

posečení na produkci sena. 

 

Napájení 

Pro zajištění základních potřeb a pohody zvířat je nutné na pastvině zbudovat 

napáječky. Napáječky musí být konstruovány tak, aby nedocházelo ke znečištění vody. 

Důležité je také zvolit vhodné místo, kam se tyto napáječky umístí, neboť okolí napáječek je 

nadměrně zatěžováno přítomností zvířat. Z tohoto důvodu je vhodné jejich okolí zpevnit 

například pískem, plastovými rohožemi, polovegetačními tvárnicemi nebo panely (obr. 26). 

Podle velikosti stáda je nutné zajistit dostatečné množství napáječek, kdy na 6 – 8 

kusů krav by měl být k dispozici napájecí žlab o délce 0,7 m. Pro 15 – 20 jalovic je pak 

dostačující napájecí žlab o délce 0,5 m.  

Na pastvinách, kde není žádný přirozený zdroj vody, je nutné ke zvířatům vodu 

dopravovat, a to buď pomocí cisteren, nebo vodovodním potrubím. Dále je důležité zajistit 

dostatečný objem vody s tím, že v letních měsících může být spotřeba na kus a den kolem 50 

litrů. 

Jestliže k napájení zvířat používáme balónové napáječky, lze je využívat i v období, 

kdy se již teploty pohybují pod bodem mrazu. 
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Obrázek 26: Napajedlo se zpevněným okolím (foto: D. Zapletal) 

 

 

Jestliže jsou pastviny vzdálené od zdroje elektřiny, lze využít pro čerpání pitné vody 

membránové napáječky, čerpadla využívající větrná kola, nebo generátory na větrnou nebo 

solární elektřinu. 

1) Membránové napáječky jsou konstruovány tak, že si zvířata vodu sama pumpují. 

Vodu u takových napáječek lze získat maximálně z hloubky 6 – 7 m. Nevýhodou 

těchto napáječek je delší doba k napojení jednoho zvířete. Kapacita běžně dostupných 

napáječek je maximálně 20 ks zvířat na jednu napáječku. 

2) Čerpání pomocí větrného kola je možné využít pouze v místech s dostatečným 

prouděním vzduchu. Při použití takového systému je důležité hlídat množství vody 

v zásobníku a při delším bezvětří je potřeba zajistit náhradní vodu, nebo zásobník 

doplnit. 

3) Získaná energie pomocí větrného nebo solárního generátoru může být ukládána do 12 

V baterie a následně využita k pohonu čerpadla. Tyto napáječky musí být osazeny 

hladinovým spínačem, který při naplnění nádrže čerpadlo vypne. I zde je potřeba 

hlídat stav nabytí baterie při nedostatku slunečního záření nebo při bezvětří. 
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Využití povrchových vodních zdrojů není vhodné, protože nelze zajistit dostatečnou 

kvalitu napájecí vody a také je zde riziko znečištění těchto vodních zdrojů. Proti znečištění 

povrchových zdrojů je vhodné místa vstupu zpevnit, aby zvířata během vlastního pití nepila 

rozvířené nečistoty. Pokud se jedná o vodní zdroje s dostatečnou kvalitou vody, lze vodu 

z nich svést na pastvinu, kde jsou vytvořené napáječky. 

 

Krmiště 

Na začátku nebo na konci pastevní sezóny, stejně tak jako v období sucha, nemusí být 

dostatek pastevního porostu pro všechna zvířata, proto je potřeba zbudovat krmiště. 

Nejjednodušším způsobem přikrmování jsou krmné kruhy, do kterých se vloží celý kulatý 

balík objemných krmiv. Nevýhodou takových krmišť je vystavení povětrnostním podmínkám 

s tím, že pokud do nich naprší, hrozí zde riziko zaplísnění. Lepší variantou je pak krmný kruh, 

nebo krmelec se střechou. 

K dokrmování telat přijímajících více energetické krmivo než objemné lze použít 

lehké kovové konstrukce se zásobníkem na jadrné krmivo (tzv. školky). Vstupní otvor je 

volen tak, aby se dovnitř mohla dostat pouze telata, přičemž velcí, dospělí jedinci zůstanou 

mimo krmný prostor (obr. 27). 

Mimoto, je také důležité umístit na pastviny krmné minerální lizy. 
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Obrázek 27: Školka pro telata na pastvě (foto: D. Zapletal) 

 

 

Přístřešek 

Přístřešky se zpravidla budují pouze tam, kde se využívá celosezónní, nebo celoroční 

pastvy.  

 

Oplocení 

Oplocení brání úniku zvířat, vstupu nežádoucích zvířat, případně zabezpečuje ochranu 

porostů před okusem.  

Oplocení se skládá ze svislých a vodorovných prvků. Mezi svislé prvky řadíme kůly 

z betonových prefabrikátů, recyklovaného nebo izolačního plastu, železné trubky nebo 

tlakově impregnované dřevěné kůly. Jako vodorovné části hrazení používáme pozinkované 

dráty různých průměrů, vodivá lanka nebo pásky, drátěné pletivo nebo dřevěné tyče. 

Optimální výška oplocení pro skot je pak 1,2 m. 
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Mobilní oplocení je systém oplocení, který lze relativně snadno rozebrat a následně 

postavit na jiném místě. Naopak oplocení trvalé je postaveno ze stabilního a odolného 

materiálu. Oba typy lze podle potřeby vybavit elektrickým ohradníkem (obr. 28). 

 

Obrázek 28: Elektrický mobilní ohradník (foto: M. Macháček) 

 

 

V dnešní době se pro stavbu trvalého oplocení využívají kůly z akátu nebo dubu, které 

mají dlouho životnost i bez chemického ošetření. Pokud jsou použity kůly z borového nebo 

smrkového dřeva, je nutné je před zaražením naimpregnovat pod vysokým tlakem. Při použití 

pozinkovaného drátu se nesmí opomenout na napínáky, které zajistí trvalé vypnutí. Z tohoto 

důvodu je nutné, aby rohy byly vystužené vzpěrami pro zajištění stability plotu. To stejné je 

nutné zabezpečit i při použití kůlů z betonu, recyklovaného plastu nebo železa. Dále je 

vhodné, dráty u trvalého oplocení vybavit pružinami, které regulují roztažnost drátu vlivem 

změny teplot. 
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Brány 

Kritickým místem pro zajištění funkčnosti elektrického oplocení jsou prostory, kudy 

se na pastviny vchází. Typy branek jsou ovlivněny možností a četností vstupu lidí na pastvu, 

v případě, kdy mohou přes pastviny procházet turistické nebo cyklistické stezky. Na druhou 

stranu je někdy nutné zabránit vstupu nepovolaným osobám, a tím zabezpečit zvířata před 

krádežemi. 

Pro ochranu pastvin před vstupem cizích osob se nejvíce hodí dřevěná, nebo kovová 

brána, kterou lze uzamknout. Optimální šířka brány pro zajištění průjezdu zemědělských 

strojů je 4 – 5 m. Pokud se pastvina nachází na frekventovanějším místě, pak je vhodnější 

vybudovat texaskou bránu, která je stále průchozí, nebo traktorovou elektrickou bránu. U 

traktorové elektrické brány jsou připevněny vodivé pruty na výkyvných pantech. Traktor při 

průjezdu do těchto prutů najede, čímž dojde k jejich otevření a po projetí se sami zavřou. 

Protože je traktor odizolován od země pneumatikami, nedochází k přenosu elektrického 

vedení do vozidla. 

Pro turisty lze použít branky se samozavíracím mechanismem, který zvířata 

nedovedou otevřít.  

 

Fixační zařízení 

Jelikož je občas potřeba provést veterinární zákroky na fixovaném zvířeti, je vhodné 

mít na pastvině místo, kde je možné zvíře zafixovat a následně vyšetřit. Toto zařízení je 

nezbytné v místě, kde se pastvina nachází daleko od zimoviště. Zimoviště bývají zpravidla 

vždy vybaveny fixačními klecemi (obr. 29). 
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Obrázek 29: Fixační klec v zimovišti (foto: M. Macháček) 

 

 

Manipulační ohrady 

Pro třídění zvířat, nebo i z důvodů přípravy na transport je vhodné mít zařízení na 

rozdělení stáda, nebo na uzavření zvířat na menším prostoru. Tyto ohrady tak mohou být 

trvalé, nebo i přenosné. U trvalých ohrad je nutné zvážit jejich umístění. Pokud jsou umístěny 

uprostřed pastviny, lze je využít i při rozdělení pastvin na menší části. V takovém případě je 

ale nutné, aby k nim byl dobrý přístup po zpevněné cestě pro velká vozidla.  
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Přenosné manipulační ohrady musí být dostatečně pevné a odolné. Velice často na tyto 

prostory navazují naháněcí uličky, na jejichž konci je připraven přepravní vůz. Naháněcí 

ulička by měla být dostatečně dlouhá tak, aby bylo možné za sebou umístit alespoň 3 jedince. 

Pokud jsou zvířata neklidná, je vhodné zakrýt strany uličky například pytlovinou, což vede k 

plynulejšímu postupu zvířat uličkou. 

 

6.2. Zimní období (zimování) 

Zimování krav navazuje na pastevní období. Toto období je ekonomicky a pracovně 

náročnější.  

Systém ustájení by měl být takový, aby telení probíhalo v zimovišti. Krávy přichází do 

zimoviště ve vysokém stupni březosti přímo z pastvin, kde měly neomezenou možnost 

pohybu. V zimovišti jsou nejvíce stísněny hlavně v lehárnách, kolem žlabu a napáječky, což 

může způsobovat stres. Zvýšení rizika potratu způsobuje i agresivní jedinec ve stádě, kdy se 

ostatní krávy nemají možnost před ním schovat ani utéct. Naopak pokud jsou prostory 

nadměrně velké, dochází k ekonomickému zvýšení nákladů na ustájení zvířat. 

Pro přezimování je možné využít i pastviny, kdy je ale nutné zajistit pastevní přístřešek. 

Tento způsob je dále závislý na vhodných přírodních podmínkách a na plemenné příslušnosti. 

Častější způsob pro zimování skotu bez tržní produkce mléka je však v nenákladných, 

provozně nenáročných stájích nebo přístřešcích. Jako nejvhodnější stáje se jeví nezateplené 

přístřešky chráněné před průvanem a vlhkem. Pro tyto potřeby mohou posloužit upravené 

kůlny, stodoly, nebo staré nevyužívané stáje pro dojnice. Důležitá je také návaznost na 

pastvinu. Tato návaznost pak může být limitujícím faktorem u velkých budov pro velká stáda. 

Jako systém ustájení je nevhodnější hluboká podestýlka (obr. 30), která je měkká a 

zároveň dostatečně tepelně izoluje od chladné podlahy. Hluboká podestýlka se nastýlá při 

sklizni slámy z polí, nebo před naskladněním zvířat. Výška podestýlky musí být přibližně 0,5 

m, aby měla dostatečnou nasávací schopnost a tím zajistila suchou vrchní vrstvu. Podle 

povětrnostních podmínek se nastýlání provádí 2x – 4x za měsíc. Podestýlka se musí udržovat 

v suchém a čistém stavu. Spotřeba podestýlky je ovlivněna klimatickými podmínkami, 

velikostí zpevněného výběhu a také druhem a množstvím jednotlivých konzervovaných 
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krmiv. Běžná spotřeba steliva se pohybuje v rozsahu 5 – 10 kg na matku s teletem za 1 den. U 

správně obstarávané podestýlky dochází k mikrobiálním procesům, které ji zahřívají a díky 

tomu zvířata ulehají do tepla. Z tohoto důvodu je vhodné odklízet podestýlku až po vyvedení 

skotu na pastvu. 

Z technologického hlediska je vhodné stáj rozdělit na lehárnu, krmiště a prostor pro 

výběh. Obecně se tyto prostory doporučují u velkých stád rozdělit na menší sekce podle 

stupně březosti krav, nebo podle kondice zvířat. 

Jako nejvhodnější umístění v terénu se jeví místa s mírně svažitou půdou směrem od stáje 

tak, aby v období vyšších srážek nedošlo k vtékání vody dovnitř a následně k vlhnutí 

podestýlky. Orientace stavby musí být taková, aby byla co nejméně vystavena průvanu. Toto 

je důležité hlavně pro prostory, kde jsou telata umístěna. Důležité také je, aby plocha byla 

dostatečně veliká a nedocházelo tak k nadměrnému zatěžování podestýlky, což je 

problematické hlavně ve vlhčích podmínkách prostředí. 

Požadavky na lehárny nejsou v chovech masného skotu tak náročné, jako požadavky u 

dojnic. Přesto je důležité, aby nebyla zanedbána základní pravidla, jako je ochrana před 

deštěm, sněhem a také ochrana před průvanem. Toto je důležité hlavně během telení. Tyto 

základní požadavky splňují i staré stavebně upravené budovy. Jestliže se musí budovat nové 

stáje, je důležité, aby to byly stavby lehké, zastřešené a nezateplené. Podle směru prouduění 

větrů v zimním období je možné nechat jižní stranu zcela otevřenou. Jestliže jsou stavby 

opatřeny vraty a okny, je vhodnější, když po většinu zimování zůstanou tyto otvory otevřené, 

protože jinak dochází ke zvyšování vlhkosti, což může způsobovat zhoršení mikroklimatu a 

zvýšení tepelných ztrát z povrchu těl zvířat. Rychlé podchlazení má negativní dopad hlavně 

na telata, u kterých ještě není dostatečně vyvinuta termoregulace.  

Z hlediska velikosti lehárny nelze přesně určit, jak velká musí být. Je to ovlivněno hlavně 

velikostí chovaného plemene. Pro plemena menšího rámce je zpravidla dostačující plocha pro 

matku a tele 6 – 7 m
2
. Pro plemena velkého tělesného rámce se pak doporučuje plocha 7 – 9 

m
2
. 

Dále je nutné počítat i s prostory pro telení o velikosti 10 – 12 m
2
 pro 10 krav. Tyto 

prostory mohou sloužit mimo telení také k izolaci nemocných jedinců. 
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Obrázek 30: Lehárna s hlubokou podestýlku pro odchov jalovic (foto: M. Macháček) 

 

 

Dále je zapotřebí počítat i s tzv. školkou, tj. místem kam mají přístup pouze telata (obr. 

31). Telata zde mají větší klid na odpočinek a je jim zde podáván startér nebo energetické 

krmivo. Velikost školky musí taková, aby na každé tele připadal alespoň 1 m
2
. 
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Obrázek 31: Školka pro telata (foto: D. Zapletal) 

 

 

6.2.1. Výběh 

Výběh je venkovní prostor přímo navazující na lehárnu (obr. 33). Pro výběhy je nutné, 

aby měly zpevněné, rovné podlahy umožňující odkliz výkalů a zbytků podestýlky a krmiva. 

Zpevnění také zabraňuje rozbahnění vstupu do lehárny a tím snížení kvality steliva na vstupu. 

Pevnou podlahu můžeme vytvořit z panelů, vybetonováním nebo vydlážděním. Stejně pevný 

povrch by měl být zbudován také v místech napajedel, krmišť a prostorů, kde se manipuluje 

se zvířaty. V suchém období lze na takto zpevněné podlahy navíc nastýlat i slámu pro větší 

pohodu zvířat. 
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Obrázek 33: Výběh zimoviště masného skotu (foto: D. Zapletal) 

 

 

Výběh musí být vyspádován směrem od stáje tak, aby tam nestékala srážková voda. 

Plocha zpevněného výběhu by podle velikosti plemene a velikosti lehárny měla být 10 – 12 

m
2
/ks. Na kraje zpevněné plochy je vhodné vystavět vyvýšení, které usnadní nakládání výkalů 

a zbytků podestýlky. Výkaly a podestýlku lze také shrnovat do jedné části výběhu, odkud se 

pak podle možností odklízí. 

Další část výběhu by měla tvořit pastvina, která pak zvětšuje vlastní prostory pro výběh. 

Tento výběh bývá využíván za suchého počasí, nebo pokud je půda zmrzlá a pokrytá sněhem 

a tím nedochází k jejímu poškození. Tato pastvina také napomáhá postupnému přechodu ze 

zimní krmné dávky na zelené krmení, čímž se snižuje riziko trávících problémů. Tento systém 

také napomáhá navykání zvířat (hlavně novorozených telat) na elektrický ohradník, a také s 

orientací ve velkém prostoru.  

Celková plocha takového pastevního výběhu je zpravidla minimálně 1,5 ha. 
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6.2.2. Krmiště 

Krmiště je místo sloužící k podávání krmiva. Jako krmiště může sloužit krmný stůl, nebo 

žlab se žlabovou zábranou. Ke krmení lze také využít samokrmných silážních žlabů, kde je 

krmivo od zvířat odděleno posuvnými krmnými zábranami. 

Délka krmného stolu závisí na použité technice krmení. Při adlibitním krmení se počítá se 

4 krmnými místy na 1 běžný metr. Pokud se však krmivo pravidelně naváží, tak je potřeba, 

aby na každý kus skotu bylo jedno krmné místo. Délku ovlivňuje také to, jestli je skot 

odrohovaný nebo ne. U odrohovaného skotu je délka hrany krmného stolu 0,8 m na jeden kus, 

u neodrohovaného pak nemusí být dostatečný ani 1 m. Z důvodu snížení nákladů je vhodnější, 

aby krmný žlab dokázal pojmout celodenní dávku pro celé stádo. Ke snížení nákladů na 

krmení také přispívá instalace samokrmícího zařízení. U tohoto systému navazuje krmiště 

přímo na sklady objemných krmiv, nebo silážní žlaby. Při využití této technologie je nutné, 

aby podlaha byla vyspádována směrem od krmiva, tak aby tam nestékala voda a tekuté 

výkaly, které by zhoršovaly jeho kvalitu. 

Seno a krmná sláma se může zakládat do jeslí. Výška dna jeslí by měla být taková, aby 

zvířata při krmení nezvedala hlavu nad úroveň kohoutku, tedy neměla by být vyšší než 60 cm. 

Další možností krmení objemnými krmivy je využití upraveného vozu s upravenými stěnami. 

Během příjmu krmiva zpravidla dochází k vylučování až 60 % celkového denního 

množství výkalů, tudíž je vhodné umísťovat krmiště do zpevněných výběhů, odkud se výkaly 

dají snadněji odklízet. 

 

6.2.3. Ohrazení 

Tak jako pastvina, je nutné, aby i zimoviště bylo ochráněno proti vniku nepovolaných 

osob a zvířat a také proti úniku zvířat. Jelikož je zimoviště stálý areál, využívá se trvalého 

ohrazení. Jako nejvhodnější a nejtrvanlivější se jeví použití železných konstrukcí, nebo dřeva. 

Výška hrazení musí být minimálně 120 cm, přičemž je proloženo příčkami ve výšce 30, 55 a 

85 cm. Horizontální příčky u ohrazení pro telata pak musí být hustší. Svislé sloupky a hrazení 

by od sebe měly být vzdáleny asi 4 – 5 m. 
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Vstupní brány do hrazení musí být dostatečně široké pro vjezd techniky. U 

frekventovanějších vstupů je vhodné pro vstup vytvořit texaskou bránu. Pro vstup ošetřujícího 

personálu je vhodné na vhodných místech vytvořit samouzavírací branky, které zvířata 

nedovedou otevřít. 
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7. Technologické systémy v chovech prasat 

Prase je sociální stádové zvíře, uplatňující princip hierarchie. Tato vlastnost způsobuje u 

všech kategorií souboje o prvenství.  

Prasnice ve stádě žijí se svými selaty a drží se pohromadě. Vysokobřezí prasnice se však 

straní stáda a začne si stavět hnízdo a v něm lože, do kterého poté rodí selata. Ve srovnání 

s prasnicemi jsou kanci samotáři. 

Prase je hravé a zvědavé zvíře. Stále aktivně ryje, žere a prozkoumává okolí. Pokud je jim 

to umožněno, tak si prasata mezi sebou hrají, což je důležité pro vytvoření sociálního 

kontaktu a také k uspokojení základních potřeb jako je hledání potravy. 

Prase je čistotné zvíře. Pokud je mu to umožněno, tak při močení a kálení opouští skupinu. 

Prase nikdy nekálí do vlastního hnízda nebo lože, což může u prasat ve vazných systémech 

způsobovat zácpu. Pokud jsou prasata uzavřená na malém prostoru, tak pro kaliště využívají 

prostory, kde je vlhko, chladno, nebo slabý průvan. 

Lože pro prasata musí zabezpečit pohodlné ležení všech jedinců. V chladu prasata leží 

vedle sebe, pokud jim je naopak teplo, tak leží odděleně každé zvlášť, chladí se, nebo leží 

v bahně. 

Prasatům musí být ve stájích umožněno drbání. 

Doporučení pro chov prasat: 

- stavba a údržba budov, včetně technologie roštových podlah musí být taková, aby se 

snížilo riziko onemocnění, poranění nebo požáru 

- technologie budov a kotců musí být taková, aby byla zajištěna bezproblémová 

kontrola všech prasat 

- podlahy musí být snadno čistitelné, suché a nesmí být kluzké 

- technologie chovu musí být taková, aby eliminovala kontakt prasat s močí a výkaly 

- vybavení kotců má být takové, aby eliminovalo ležení prasat v mokru 

- lehárna má být oddělená od kaliště 
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- roštové nebo jinak perforované podlahy musí odpovídat velikosti a hmotnosti 

ustájených prasat a musí být pevné a rovné 

- systémy na krmení a napájení musí být řešeny tak, aby nedocházelo k jejich 

kontaminaci 

- ve stájích by měl být prostor pro oddělení a ošetření nemocných nebo poraněných 

prasat 

- velikost plochy má odpovídat věku, pohlaví, plemenu a fyziologickému stavu prasat 

- prasata by měla mít přístup k zdravotně nezávadným materiálům, se kterými si mohou 

hrát 

- systém řízení větrání má být takový, aby byly zajištěny vhodné mikroklimatické 

podmínky 

- prasata chovaná ve venkovním systému by měla mít přístřešek, kam se mohou schovat 

při nepřízni počasí, nebo prostor ke koupání v období veder 

- prasata by neměla být vystavena trvalému hluku, úplné tmě nebo intenzivnímu 

osvětlení 

- technologie musí zajistit snadnou čistitelnost stájí. 

Systémy ustájení se liší tak, aby odpovídaly jednotlivým kategoriím prasat. Jednotlivé 

kategorie se ustájují v samostatných sekcích, nebo odděleních, zabezpečující turnusový 

systém provozu včetně izolace jednotlivých skupin prasat. 

Z důvodu zajištění dobrého zdravotního stavu prasat je důležitá prevence a s ní spojené 

podmínky dodržování uzavřeného obratu stáda a kategorizace prasat. V moderních chovech je 

tento systém zajištěn oddělením jednotlivých kategorií v samostatných stájích a tam ještě dle 

potřeby do různých sekcí či oddělení. Toto členění tak umožňuje: 

- zajištění cykličnosti a rytmičnosti přesunů mezi jednotlivými kategoriemi 

- vytvoření optimálních podmínek pro každou kategorii zvlášť. 

 

Stáje pro prasata musí být vybudovány takovým způsobem, aby prostory kde se prasata 

pohybují zabezpečovaly jednotlivým kategoriím teplotní komfort a byly čisté, což je zajištěno 
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řádným odtokem kejdy. Kotce musí být tak velké, aby umožňovaly všem prasatům pohodlné 

ulehnutí. 

Z hlediska welfare musí mít prasata stálý přístup k dostatečnému množství zdravotně 

nezávadného materiálu jako jsou například sláma, seno, dřevo, piliny, kompost, nebo rašelina, 

který jim umožňuje etologické aktivity. Ostatní části podlahy musí být hladké, ale ne kluzké, 

aby nedošlo ke zranění zvířat a zároveň aby docházelo k odtoku moče do sběrného kanálu 

nebo do podroštových prostor. Podlahy musí být konstruovány tak, aby prasatům 

nezpůsobovaly zranění. 

Podlaha musí být také dostatečně zaizolována, aby nedocházelo k podchlazení prasat. 

Krmiva musí být prasatům podávána minimálně jedenkrát denně. U skupinového ustájení, 

kde nejsou prasata krmena adlibitně, nebo kde nemají k dispozici automatický krmný systém, 

musí mít všechna prasata stejný přístup ke krmivu.  

Od dvou týdnů věku musí mít prasata zabezpečen přístup k pitné vodě. 

Hrazení kotců je možné zhotovit z různých materiálů, od oceli nebo dřeva až po desky 

z umělé hmoty. V místech určených k ležení je vhodné, aby bylo hrazení plné, proto aby zde 

nedocházelo k nadměrnému proudění vzduchu a následně ochlazování prasat. U kaliště je 

naopak žádoucí, aby na sebe prasata viděla a proto by mělo být hrazení z tyčí. Pro prasnice, 

odchovny prasniček a výkrm dostačuje výška hrazení 1 m.  

 

7.1. Základní dělení technologických systémů 

Technologické systémy používané v chovech prasat můžeme dělit dle různých hledisek. 

Bez ohledu na jednotlivé skupiny prasat můžeme rozlišovat ustájení: 

A) Podle systému chovu: 

- vnitřní (Indoorové) – ustájení v budovách. Tento systém se využívá v intenzivním 

chovu prasat ve většině evropských států. 

- vnější (outdoorové) – ustájení venku. Tento systém se využívá hlavně v přímořských 

oblastech (např. Velká Británie, Francie). 
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B) Podle použitého steliva: 

- stelivové – dělíme je na typy s klasickou podestýlkou nebo na přistýlané systémy, na 

jejichž konci je produkce kvalitní kejdy a hnoje. Tento typ ustájení se využívá hlavně 

v malochovech. 

- bezstelivové – podle typu podlahy jej rozdělujeme na systémy s podlahou plnou 

(bezroštovou), poloroštovou a celoroštovou. Tento systém je typický pro velkochovy. 

Na rozdíl od systému stelivového zde dochází pouze k produkci kejdy. 

 

C) Podle počtu prasat v kotci: 

- individuální ustájení – tento typ ustájení se využívá pouze pro kategorii prasnic 

nezapuštěných, zapouštěných a nízkobřezích a také u kanců. 

- skupinové ustájení – využívá se u všech kategorií prasat mimo kance. 

 

7.1.1. Vnitřní systémy ustájení 

Technologie napájení 

Cílem napájení je zajistit nejenom dostatečné množství vody, ale také její kvalitu, 

splňující požadavky na vodu pitnou a podle požadavku pro jednotlivé kategorie také i její 

teplotu. Voda je podávána v miskových nebo kolíkových napáječkách. Miskové napáječky se 

využívají převážně u kategorií prasnic a běhounů, kolíkové napáječky se využívají převážně u 

prasat ve výkrmu. 

 

Ventilace v chovech 

Ventilace je nutná z hlediska zajištění optimálního mikroklimatu, proto je nutná její 

regulace jak pro jednotlivé stáje, tak i pro jednotlivé sekce a boxy. Výkon ventilace musí být 

takový, aby zajistil dostatečnou výměnu vzduchu, ale aby zároveň nedocházelo k průvanu. 
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Dostatečná ventilace má v optimálních podmínkách zajistit výměnu celého objemu stáje 30 – 

40x za hodinu. Z hlediska výměny vzduchu rozlišujeme 2 základní technologie: 

- přirozená ventilace – tento typ ventilace lze pro její nedostatečný výkon použít pouze 

v malochovech, kde není velká koncentrace prasat. Ve velkochovech s ní lze počítat 

pouze jako s ventilací doplňkovou. 

- nucená ventilace – podle směru nasávání a vyfukování vzduchu dělíme ventilaci na 

přetlakovou, podtlakovou a rovnotlakou. U přetlakové se vzduch do stájí nasává, u 

podtlakové je vzduch ze stájí vysáván ven (tato metoda se využívá u 90 % procent 

chovů) a u rovnotlaké se vzduch na jedné straně nasává a na druhé vysává (tato 

metoda se využívá hlavně ve starších chovech, malochovech a v chovech 

s plemennými prasaty). 

 

7.1.1.1. Bezstelivové ustájení 

Bezstelivové ustájení dělíme na provedení se spádovými loži a roštovým kalištěm 

nebo systémy s celoroštovou podlahou. 

Roštové podlahy musí: 

- splňovat vhodné provedení a kvalitu roštů 

- být cenově dostupné 

- být maximálně trvanlivé a únosné 

- být bezpečné pro pohyb zvířat 

- být hygienické, umožňující dokonalý propad a prošlap výkalů 

- být zajištěna snadná čistitelnost. 

Rošty mohou být kovové, betonové nebo plastové. Z roštnic lze stavebnicově sestavovat 

podlahy různých tvarů a vlastností vhodných pro danou kategorii prasat. 

Při výběru roštů je také důležité zvolit pro danou kategorii prasat vhodné rozměry roštnic 

a mezer. 
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Tabulka 8: Požadavky na rozměry roštnic a mezer u jednotlivých kategorií prasat 

Kategorie prasat Minimální šířka mezer 

mezi roštnicemi [cm] 

Minimální rozměry roštnic 

[cm] 

Selata 1,1 5 

Odstavená selata 1,4 5 

Odchov a výkrm 1,8 5 

Zapuštěné a březí prasnice 2,0 8 

Prasnice 2,5 8 

Prasnice v porodních kotcích 2,0 8 

Kanci 2,0 8 

 

7.1.1.2. Stelivové ustájení 

Stelivové systémy se z důvodu lepšího welfare prasat a nižších pořizovacích nákladů 

začínají dostávat do popředí zájmů chovatelů prasat. Stelivové systémy jsou vhodné hlavně 

pro menší chovatele  s kapacitou do 200 prasnic, nebo 1000 prasat ve výkrmu. 

Tento systém se uplatňuje hlavně u: 

- rekonstruovaných stájí 

- lehkých uzavřených, tepelně neizolovaných stájí s přistýláním slámy 

- lehkých otevřených stájí s hlubokou podestýlkou. 

Stelivové systémy podle nastýlání dělíme na přistýlané, které mohou být kombinované 

z části s roštovou podlahou a z části s nastýlanými loži a na systémy stelivové, kde se jako 

stelivo používá řezaná sláma, piliny, hobliny nebo dřevitá vata. 
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Mezi výhody systémů s podestýlkou patří: 

- schopnost absorbování výkalů, moče a stájové vlhkosti 

- měkkost izolačního matriálu pro lože a pohybové plochy prasat 

- zdroj hrubé vlákniny v krmné dávce 

- rozvoj přirozeného chování jako je rytí, žvýkání, vyhledávání potravy a u prasnic před 

porodem stavba hnízda 

- vyšší účinnost přirozeného větrání 

- menší ztráty tepla vedením 

- nižší hranice termoneutrální zóny. 

Mezi nevýhody systému s podestýlkou pak patří: 

- vyšší požadavky na plochu (o 20 % v přistýlaných provozech, o 80 – 100 % v systému 

s hlubokou podestýlkou) 

- vyšší náklady na zajištění slámy (nákup, sklízení, sušení, skladování, manipulace) 

- nutnost manipulace s podestýlkou pomocí mechanizace (zakládání, odkliz, skladování 

chlévské mrvy) 

- vyšší potřeba lidské práce. 

 

7.1.2. Venkovní systémy ustájení 

Venkovní ustájení prasat v sobě zahrnuje pastevní systémy provozované v současnosti 

hlavně v Anglii, Dánsku a Francii. Tento systém využívá rotačního systému ploch v systému 

pěstování zemědělských plodin. 

Vzhledem k půdním a klimatickým podmínkám se tento systém v České republice příliš 

nevyužívá. 
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7.2. Technologie chovu prasnic 

7.2.1. Prasnice nezapuštěné a nízkobřezí 

Chov nezapuštěných prasnic se může provádět v ustájení skupinovém, individuálním nebo 

jejich kombinací. Pro tento systém chovu je důležitá individuální péče, usnadňující snadnější 

vyhledání říje a následně provedení inseminace. 

Do této kategorie prasat patří prasnice zařazené do chovu a poprvé připouštěné a prasnice 

po odstavu selat. Cílem této kategorie je, aby byly prasnice co nejdříve březí.  

Nezapuštěné prasnice se nejčastěji ustájují skupinově v kotci po 4 – 6 kusech. 

Skupinovým ustájením dochází ke stimulaci pohlavních orgánů a k zvýraznění projevů říje. 

Připouštění prasnic se provádí zpravidla v eroscentrech, což jsou specializované stáje, 

které jsou buď samostatné, nebo jsou součástí komplexu stájí. Aby zde docházelo k co 

nejrychlejšímu zabřeznutí, tak je důležité zajistit prasnicím dobrou odbornou péči. V těchto 

stájích pak dochází ke kontaktu s kancem a následnému zapouštění (inseminaci).  

Ustájení v eroscentrech se provádí obvykle individuálně v boxech o rozměrech 0,7 x 2,4 

m, kde jsou prasnice po dobu 28 dnů, což je doba nutná k zajištění dostatečného spojení 

vyvíjejícího se embrya s matkou. Ranná diagnostika březosti se pak provádí 20. – 28. den po 

inseminaci. V individuálním boxovém ustájení je možné zabezpečit individuální péči, 

zpravidla snadnější vyhledávání říje a následně i provedení inseminace (obr. 34). 
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Obrázek 34: Ustájení prasnic v eroscetru (foto: M. Macháček) 

 

 

Ustájení kance (prubíře) na jalovárně 

Pro zvýšení projevů říje a následně usnadnění inseminace prasnic se využívá ustájení 

kance ve stejné stáji, jako se ustájují zapouštěné prasnice. Stimulační účinek kanců je 

uskutečňován souhrnným působením pachu, dotyku, hlasu a vizuálního působení kance. 

Pouhé ustájení kance vedle ustájení prasniček nemá zpravidla dostačující efekt, proto se 

většinou provádí každodenní kontakt po dobu 15 – 30 minut.  

 

7.2.2. Březí prasnice 

Březí prasnice se ustájují ve skupinách většinou po 4 – 8 kusech. Ve velkochovech mohou 

být tyto skupiny větší, přičemž čítají i 40 – 60 ks. Do těchto stájí se přesunují prasnice od 4. 

týdne po zapuštění a jsou zde až do jednoho týdne před plánovaným porodem. Velikost stáje 

musí být taková, aby na každou prasnici připadalo minimálně 2,25 m
2
.  
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7.2.2.1. Krmné systémy 

Tak jako u ostatních kategorií prasat, tak i prasnice musí mít trvalý přístup k vodě. Při 

krmení suchými krmivy musí být jedna napáječka na 10 prasnic, při krmení vlhčeným 

krmivem pak stačí jedna napáječka pro 15 prasnic. Minimální délka krmného koryta musí být 

45 cm, optimálně 50 – 55 cm. Optimální počet prasnic v kotci je 6 – 8. Vyšší počty se 

doporučují pouze při ustájení s využitím automatických krmných boxů. Velikost kotce musí 

odpovídat počtu zvířat, délce koryta a požadavkům na minimální plochu lože. 

Pokud nejsou jednotlivé prasnice krmeny přesně odměřenou dávkou krmiva v 

automatických krmných boxech, je důležité, aby skupiny byly vyrovnané tělesné kondice a 

stavu březosti a tím pádem měly i stejné požadavky na složení a množství krmiva. Všechny 

prasnice musí mít možnost současného přístupu ke krmivu.  

Podle možnosti podávání krmiva dělíme technologie na systémy se skupinovým 

 podáváním tekutého nebo sypkého krmiva, nebo na technologie s využitím automatických 

krmných boxů. 

 

7.2.2.1.1. Ustájení v návaznosti na tekuté krmení 

Hlavní části tohoto krmného systému jsou zásobníky krmiva, míchačky, zásobníky vody, 

čerpadla, rozvodné potrubí a dávkovací ventily. Po namíchání se výsledná sušina krmné 

dávky pohybuje mezi 22 – 26 %.  

Velikost kotců musí být při tomto systému krmení taková, aby byla dodržena délka koryta 

vzhledem k počtu prasnic. V důsledku podávání krmiva s nízkým obsahem sušiny, může 

nastat problém s udržením stájové čistoty. Proto je vhodné umístit koryto v zaroštované části 

kotce a lože pak na druhé straně než je umístěno koryto. Systém tekutého krmení by neměl 

být použit u chovu na podestýlce, jelikož to zpravidla vede ke zhoršení zoohygienických 

podmínek ve stáji. 
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7.2.2.1.2. Ustájení v návaznosti na odsypávané krmení (biofix) 

Biofix je systém biologické fixace prasnic ke krmnému místu postupným dávkováním 

krmiva. Tento systém je vhodný při ustájení 4 – 10 prasnic v kotci. Krmivo je podáváno 

v suchém stavu do individuálního koryta. Individuální koryta jsou z hlediska snazšího čištění 

vhodnější než koryta průběžná. Aby měly všechny prasnice dostatek prostoru při krmení, 

musí být pro každou prasnici k dispozici 0,5 m délky koryta. Na rozdíl od jednorázových 

dávkovačů, je v tomto systému krmivo dávkováno po malých dávkách v množství 0,10 – 0,15 

kg/min, což dostačuje i pro nejpomaleji žeroucí prasnici. Postupné dávkování krmiva pak 

eliminuje souboje o pořadí u koryta. Pro větší klid při příjmu krmiva je vhodné rozdělit krmná 

místa zábranami širokými 30 – 60 cm. 

Modifikovaný způsob biofixu je podávání krmiva do kruhového koryta s 8 – 10 místy. 

 

7.2.2.1.3. Krmný automat s hubicovým systémem 

Tento systém je úplně odlišný od systémů předchozích. Krmivo není podáváno do koryta, 

ale výdejní hubicí přímo do tlamy prasnice. Místo s hubicovým dávkovačem je kryto 

zábranami dlouhými přibližně 0,45 m, proto aby prasnice nebyla při příjmu krmiva rušena 

ostatními. Tento systém se využívá pro podávání kašovitého krmiva. Kašovitá konzistence 

vzniká přidáním vody do suché směsi. Konec trubice je kryt odklopnou závorou, která se 

otevře až po elektronické identifikaci prasnice. V okamžiku kdy prasnice uvolní trubici 

z tlamy, tak dojde i k uzavření konce trubice a dávkování končí. 

Rychlost podávání krmiva je zpravidla 230 g/min. 

Tato technologie je vhodná do chovu s maximálním počtem 20 – 25 prasnic ve skupině. 

Návyk zvířat na tento krmný systém je většinou jednoduchý. 
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7.2.2.1.4. Ustájení v návaznosti na automatické krmné boxy 

Tento systém je nejmodernější a zřejmě také nejlepší z důvodu podávání individuální 

krmné dávky a klidu při krmení. Automatické krmné boxy lze využít jak ve stelivových, tak i 

bezstelivových systémech ustájení. 

U tohoto systému je nutná elektronická identifikace všech zvířat ve skupině. Identifikace 

se provádí pomocí čipu, který mají prasnice implantovaný pod kůži za uchem, nebo pomocí 

ušních terčů s čipem. Prasnice je po vstupu do krmného boxu identifikována a je jí vydána 

příslušná dávka krmiva. Jeden takový box je možné využít pro skupinu 35 – 70 ks prasnic. 

Systém lze nastavit tak, aby dávka krmiva odpovídala věku, hmotnosti, tělesné kondici a 

reprodukčnímu cyklu prasnic. Výhodou tohoto krmného boxu je malá spotřeba plochy v kotci 

a klid ve stáji.  

Nevýhodou tohoto systému je, že zde nelze synchronizovat příjem krmiva. Prasnice musí 

vždy počkat, až se box uvolní. Také je zde složitější navykání prasnic na příjem krmiva 

z krmného boxu.  

Pokud krmný box navazuje na oddělenou část boxu, lze jej také použít na selekci prasnic. 

 

Průchozí automatický krmný box 

Průchozí automatický krmný box (obr. 35) je v současnosti nejlepší a nejvíce používaný 

systém. Krmivo je prasnicím vydáváno v malých jednotlivých dávkách tak, aby je byly 

prasnice schopny přijmout, aniž by zůstávaly zbytky. Prasnice většinou sežerou svoji denní 

krmnou dávku hned při první návštěvě boxu, přičemž výdej celodenní dávky trvá 12 – 20 

minut. Základním principem funkčnosti tohoto systému je identifikace jednotlivých prasnic 

pomocí čipů, díky čemuž může každá prasnice dostat svoji individuální krmnou dávku. 
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Obrázek 35: Průchozí automatický krmný box (Foto: D. Zapletal)  

 

 

Vstupní branka je část, která ovlivňuje funkčnost zařízení, proto musí reagovat na 

informace odečtené z čipu prasnice tak, aby zabránila vstupu dvou a více prasnic a také 

prasnici, která již dostala svoji denní dávku. Výstupní dvířka jsou pak zevnitř ovládána 

odcházející prasnicí. Tento systém zvyšuje pracovní výkonnost a snižuje agresivitu skupinově 

ustájených prasnic. 

Tento typ boxů se hodí jak do provozů stelivových, tak i bezstelivových. Boxy také 

mohou být situovány v lehkých stavbách, nejčastěji s návazností na lože s hlubokou 

podestýlkou. Boxy se umísťují mimo oblast lože tak, aby měly kolem sebe dostatek prostoru. 

Průchozí krmné boxy je také možné využít k separaci prasnic. Systém pro separaci 

prasnic pak musí být opatřen dvěma východy. 

Plocha lože u tohoto systému krmení může být zmenšena o 10 % ve srovnání 

s ostatními systémy ustájení. 

 Tento krmný systém dokáže denně obsloužit 50 – 60 prasnic. 
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Neprůchozí automatický krmný box 

Tento systém je vhodný pro menší chovy s maximálním počtem 20 – 25 prasnic ve 

skupině. 

U tohoto boxu nelze provádět separaci prasnic, protože neumožňuje jejich průchod. 

Prasnice po nakrmení musí couvat. Je zde ale možná instalace trysek s barvou, které vybrané 

prasnice označí, což pak usnadňuje jejich separaci. 

Krmivo je u těchto boxů dávkováno v malých dávkách až do vyčerpání celého denního 

příjmu. 

Krmivo může být také vlhčeno vodou, což ovlivňuje i rychlost a množství jeho příjmu. 

 

7.2.2.2. Systémy ustájení 

7.2.2.2.1. Individuální ustájení 

Individuální ustájení se používá převážně při inseminaci prasnic. Hlavní výhodou 

individuálního ustájení je dobrý přehled o jednotlivých prasnicích, což následně umožňuje 

přesné dávkování krmiva a individuální kontrolu pohlavního cyklu. Další výhodou 

individuálního ustájení je klid a absence soubojů mezi jednotlivými prasnicemi. Jelikož při 

dlouhodobém individuálním ustájení mohou být méně výrazné projevy říje, používá se tento 

systém maximálně po dobu 4 týdnů a následně po diagnostice březosti se prasnice přesunou 

do skupinového kotce. Individuální ustájení také brání v napadání slabších jedinců. Velikost 

boxů by měla být 1,15 – 1,3 m
2
 (0,6 m široké a 2,0 – 2,1 m dlouhé). 

 

Boxové kotce 

U boxových kotců je lože kotce rozděleno na jednotlivá stání o šířce 0,65 m. Délku boxu 

je možné měnit odklápěním jeho zadní části. Při uzavření boxu je jeho délka zpravidla 2,1 m. 

Při otevření může prasnice do boxu libovolně vstupovat a následně jej i opouštět. Je důležité, 

aby byla zachována minimální plocha boxu 2,25 m
2
 na prasnici. 
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Obohacené boxy 

Obohacené boxy jsou technologicky velice podobné boxovým kotcům s tím rozdílem, že 

celou mechaniku uzavírání boxu ovládá prasnice sama, což jí zajišťuje dostatečný klid při 

příjmu krmiva. Prakticky se jedná o krmné boxy o šířce obvykle 0,6 m, které jsou součástí 

skupinového kotce. Rozdíl mezi obohacenými kotci a krmnými boxy je takový, že prasnicím 

není dávkována konkrétní krmná dávka. 

Tyto boxy mohou navazovat na stlaná lože. 

Při volbě systému krmení je nutné zvážit možnost fixace prasnic, a to buď po celou dobu 

pobytu, nebo pouze dočasně. Pokud jsou prasnice fixovány po celou dobu ustájení, tak je 

krmivo podáváno z individuálních dávkovačů a potom musí být v každém boxu také 

napáječka. Pokud se však jedná o skupinové ustájení, tak je napáječka umístěna mimo krmný 

box, nejčastěji v kališti. 

 

7.2.2.2.2. Skupinové ustájení 

U skupinového ustájení se doporučuje vytvářet skupiny po 2 až 5, maximálně po 7 

prasnicích v jednom kotci. Pro takovéto skupiny je důležité, aby prasnice byly přibližně 

stejného věku, tělesné kondice a stupně gravidity. Velikost ustájovací plochy by měla být 

mezi 1,8 – 2,1 m
2
/ks. 

U moderních velkochovů se z hlediska úspory práce používá chov ve skupinách až s 60 ks 

prasnic v jednom kotci. U tak velkých skupin je důležité zajistit dostatečnou kontrolu zdraví 

jednotlivých prasnic i celého stáda. Kotce však nesmí být přeplňovány a musí být dodrženy 

minimální požadavky na plochu. 

Rozměry kotce a jeho tvar jsou dány počtem prasnic a použitým způsobem krmení. 

Minimální délka kotce musí být 2,4 – 2,8 m. 
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Ustájení na hluboké podestýlce 

Tento systém se využívá u přestavěných budov na stáje pro prasata, jako jsou stodoly, 

sklady nebo stáje pro skot. 

Podestýlka v tomto systému zůstává ve stáji po dobu ustájení jednoho turnusu prasnic, což 

je 2 – 4 týdny. 

Plocha lože na prasnici musí být minimálně 1,5 m
2
, optimálně 2 m

2
, plocha kotce 

minimálně 2,4 m
2
, optimálně 3 m

2
.  

Dále je vhodné, aby zde byla možnost uzavřít prasnici v prostoru krmiště při zakládání a 

odklizu podestýlky. Při zakládání se navrství podestýlka tak, aby po slehnutí byla vysoká 10 – 

15 cm. Podestýlka se přistýlá  2 – 3x týdně menším množstvím slámy. Celková spotřeba 

slámy na kus a den je 1,5 – 2 kg. 

Pokud se krmivo zakládá do koryta, tak se prasnice ustájují po 15 – 20 ks. Délka koryta na 

prasnici musí být 0,5 m. Pokud se využívá automatických krmných boxů, lze vytvořit skupiny 

po 15 – 60 kusech.  

 

7.2.2.3. Boxové kotce 

Boxové kotce spojují výhody skupinového a individuálního ustájení. U boxových kotců je 

lože rozděleno krmnými boxy na jednotlivá stání, ve kterých je možné prasnice fixovat. 

Minimální požadavky na plochu u boxových ustájení se liší podle toho, jestli se jedná o 

ustájení s fixací, nebo bez fixace prasnic.  
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Tabulka 9: Požadavky na stájové prostředí pro březí prasnice  

Ukazatel Limit 

Teplota vzduchu [°C] 

Minimum 10 

Optimum 14 – 18 

Maximum 28 

Relativní vlhkost vzduchu [%] 

Minimum 50 

Optimum 50 – 75 

Maximum 80 

Koeficient osvětlení (plocha oken:plocha podlahy) 1 : 15 – 20 

Umělé osvětlení [lx] 

Ve dne 60 

V noci 30 

 

7.2.3. Prasnice rodící a kojící 

Z technologického hlediska patří porodny mezi investičně nejnáročnější systémy ustájení 

v chovu prasat. Porodny jsou budovány současně pro selata a pro prasnice, přestože jsou 

jejich požadavky na prostředí úplně odlišné.  

Vysokobřezí prasnice se přesouvají na porodnu asi 1 týden před plánovaným porodem. 

Prasnice jsou nejčastěji umístěny samostatně v individuálních porodních kotcích. Velikost 

kotce by měla být mezi 3,3 a 5,2 m
2
. Naskladňování prasnic se provádí turnusově, po 

předchozí dezinfekci stájí a očistě prasnic. 

Kotce jsou rozděleny na prostor pro prasnici a prostory pro přikrmování a ležení selat. Do 

těchto míst mohou selata uniknout před zalehnutím prasnice. Přístup do kotců by měl být 

z obou stran a hrazení mezi jednotlivými kotci by mělo být plné. 
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Kotce musí být vybaveny jak korytem a napáječkou pro prasnici, tak i sypaným krmítkem, 

napáječkami a vyhřívaným, nejčastěji zakrytým doupětem pro selata. 

Vyšší teplotu v boxu pro sající selata je možné zabezpečit pomocí:  

- lokálního ohřevu prostoru 

- vytápění podlahy lože selat teplovodním zdrojem, nebo elektrickými výhřevnými 

deskami 

- ohřevu vzduchu lože selat infrazářičem, infralampou, nebo sálavými panely 

- vodních postelí (kombinace ohřevu vzduchu a vody sálavým teplem). 

U menších chovů se občas používají porodny se stelivovým provozem. Stejně tak jako u 

bezstelivových systémů se i tady prasnice uzavírají do fixačních zábran. U tohoto systému se 

doporučuje přehnání vysokobřezí prasnice 1 - 2 týny před porodem. V tomto období se 

prasnice pohybuje volně. Do fixačních zábran se prasnice zavírá přibližně 2 dny před 

plánovaným porodem. Pět až 7 dní po porodu se pak prasnice uvolní a nechá se na volno až 

do konce pobytu. V prostoru pro selata se vytvoří jednoduché doupě s odklopným víkem, kam 

se mohou selata schovat. Při dostatečném nastlání slámy si selata sama v doupěti vytvoří 

optimální mikroklima. 

 

7.2.3.1. Krmný systém 

Krmivo je prasnicím zakládáno většinou automatickým dávkovačem do individuálního 

koryta, kde je následně zvlhčeno. Zvlhčené krmivo přispívá k jeho vyššímu příjmu, což je 

žádoucí hlavně v období kojení.  

Voda je prasnicím distribuována pomocí miskových nebo hubicových napáječek, 

v malochovech často pomocí koryta. Misková napáječka by měla být umístěna do výšky 25 

cm nad podlahou, hubicová napáječka pak 55 cm. Průměrná denní spotřeba vody u kojících 

prasnic je 25 – 30 l, proto je důležité zajistit dostatečný přítok do napáječky. 
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7.2.3.2. Systémy ustájení 

Ustájení kojících prasnic je možné provádět dvěma odlišnými systémy, a to trvale 

individuálním, nebo kombinací individuálního a skupinového ustájení. 

 

Individuální ustájení 

Individuální ustájení rodících a kojících prasnic je v současnosti nejvíce rozšířený systém 

ve velkochovech (obr. 36). 

 

Obrázek 36: Ustájení prasnic se selaty na porodně (Foto: R. Jůzl) 

 

 

U tohoto systému se doporučuje ustájit vysokobřezí prasnice 5 – 10 dnů před 

plánovaným porodem. Cílem při použití této technologie je eliminace ztrát selat při zalehnutí 

prasnicí. Individuální kotce jsou vhodné hlavně pro bezstelivové ustájení, s odstavem selat ve 

věku 3 – 5 týdnů. V poslední době se používají hlavně kotce se zvýšenou podlahou 



 
 

145 
 

z plastových roštů a plastovou nebo nerezovou vanou pro shromažďování výkalů a s 

navazujícím potrubním odklizem kejdy. Šířka kotce se zpravidla pohybuje mezi 1,6 – 2,0 m 

(nejčastěji 1,8 m). Délka kotce by pak měla být 2,2 – 2,4 m s tím rozdílem, že je ovlivněna 

orientací fixační klece v kotci. Pro vlastní fixační klec jsou nejvhodnější rozměry 0,7 x 2,1 m. 

U moderních klecí je možné měnit jejich velikost dle tělesného rámce prasnic (prvničky, 

dospělé prasnice). 

Nejlepším typem respektujícím fyziologické požadavky prasnice jsou kombinované 

porodní kotce, kde je prasnice zafixována pouze během porodu a prvního týdne kojení. Po 

zbytek ustájení na porodně má prasnice možnost volného pohybu. Kotec je vhodný pro 

systémy stelivového i bezstelivového ustájení, při odstavu selat ve věku 4 – 5 týdnů. Rozměry 

kotce by měly být 2,5 x 2,4 m. Na jedné straně je prostor vymezený pouze pro selata obvykle 

široký 0,8 m. Uprostřed kotce je box pro prasnici široký 0,7 m, k němuž přiléhá prostor o 

šířce 1 m, který umožňuje otevření boční stěny boxu a následně volný pohyb prasnice na 

ploše 1,7 x 2,4 m. 

 

Skupinové ustájení 

Skupinové ustájení kojících prasnic je systém maximálně splňující přirozené 

požadavky prasnic. U nás tento systém není příliš rozšířen a je využíván hlavně 

v rekonstruovaných stájích chovu prasnic na podestýlce (obr. 37). Výhodou tohoto ustájení je 

snadné a levné přizpůsobení libovolným rozměrům stavby. 
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Obrázek 37: Skupinové ustájení prasnic na porodně (Zdroj: Archiv Ústavu zootechniky a 

zoohygieny) 

 

 

Prasnice jsou týden před plánovaným porodem a 10 – 14 dní po porodu ustájeny 

v individuálních kotcích na porodně a poté jsou se selaty přesunuty do skupinového kotce 

určeného obvykle pro 4 – 6 prasnic oprasených v průběhu jednoho týdne. Kotec na jednu 

prasnici musí být velký minimálně 8 – 9 m
2
, z toho 5 m

2
 připadá na stlané lože. Pro 

přikrmování selat a pro zřízení doupěte je potřeba vyčlenit ohraničený prostor. Odstav celé 

skupiny se provádí současně, a to většinou po dosažení 5 – 6 týdnů věku selat. 

 

7.2.3.3. Prostory pro selata 

Ve všech typech ustájení prasnic se selaty musí být hrazením vyčleněný prostor, kam mají 

přístup pouze selata (obr. 38). V těchto prostorách je selatům od druhého týdne podáváno 

krmivo a mají zde také prostor pro ležení. Vzhledem k nízkému příjmu krmiva se doporučuje 

krmivo podávat do mělkého korýtka nebo misky. Podlaha v těchto prostorách musí být 
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z plného materiálu, a navíc je zde nutné zajistit dostatečnou teplotu, například výhřevnou 

deskou, nebo ložemi. 

 

Obrázek 38: Krmný kotec pro selata u skupinového ustájení do odstavu (Zdroj: Archiv Ústavu 

zootechniky a zoohygieny) 

 

 

Sající selata musí mít od 2 týdnů přístup k napájecí vodě, která je jim za optimálních 

podmínek podávána z mělkých miskových napáječek tvaru mušle, nebo z hubicových 

napáječek. Miskové napáječky se umísťují 10 cm a hubicové 18 cm nad podlahou.   

 

7.3. Technologie odchovu selat 

Základní podmínkou úspěšné produkce jatečných prasat je produkce dostatečného 

množství dobře vyvinutých selat. Optimální hmotnost selat po narození se pohybuje mezi 1,4 

– 2,0 kg. Selata s nižší hmotností jsou méně životaschopná, než selata s hmotností vyšší. 

Slabá selata se při skupinových porodech v užitkových chovech přidají k jedné matce 
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výměnou za její silná selata. Toto je potřeba provést do 6 hodin po porodu. U selat je třeba 

dbát na dobrou technologii chovu, protože u nich ještě není dostatečně vyvinut termoregulační 

systém, krvetvorba, trávicí systém, enzymatické funkce a obranný systém. 

Selata jsou na porodně s prasnicí ustájena až do věku 21 – 35 dní (optimálně 28 dní) (obr. 

39). Dřívější odstav se pak provádí pouze ze závažných důvodů, kdy je ohroženo zdraví 

prasnice nebo selat. 

Obrázek 39: Kotec pro prasnici a selata na porodně (Foto: M. Macháček) 

 

 

Selatům musí být umožněn dostatečný prostor, aby se mohla pohybovat a aby mohla být 

kojena a napájena. Ležiště pro selata musí být suché a dostatečně velké, aby se sem vešla 

všechna selata, ale zároveň musí být zabezpečeno před vstupem prasnice. Ležiště by mělo být 

obohaceno o zdroj tepla, který se v případě potřeby zapne. 

Mezi základní podmínky úspěšného odchovu selat patří: 

- zabezpečit selatům optimální teplotu a diferencované prostředí pomocí doplňkového 

tepelného zdroje po celou dobu sání, hlavně pak v prvním týdnu po narození 
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- zajistit čistotu krmítek, napáječek a celého kotce 

- zajistit dostatek čerstvé pitné vody, která se v zimě temperuje 

- zajistit dostatek čerstvého vzduchu, ale tak, aby nevznikal průvan 

- po celé období sání selata stále kontrolovat a všímat si všech detailů, aby se mohla 

využít jejich velká intenzita růstu a aby byla selata chráněna před nemocemi. 

 

7.3.1. Ustájení selat po odstavu 

Tento systém je charakteristický přechodem z porodny do stájí pro odchov, kdy je nutný 

návyk selat na přikrmování. Selata se v těchto typech stájí odchovávají zpravidla po dobu 11 

týdnů do dosažení hmotnosti 25 – 30 kg. V případě odchovu užitkových jatečných prasat se 

toto období nazývá jako tzv. předvýkrm. 

Prasata v předvýkrmu tzv. běhouni jsou hned po selatech nejcitlivější kategorií prasat na 

dobré hygienické podmínky prostředí. 

Po turnusovém odstavu se vytvoří nové skupiny selat po 10 – 15 kusech (maximálně 20), 

což přibližně odpovídá velikosti vrhu. U slabších vrhů dojde k jejich spojení. Tyto skupiny 

musí být váhově vyrovnané, aby nedocházelo k utlačování slabších jedinců a tím i 

k prodloužení jejich výkrmu. Ustájení se provádí v kotcích s ložem a kalištěm, nebo ve 

vyvýšených roštových kotcích. Předpokladem úspěšného odchovu je zabezpečení optimálního 

krmení a prostředí tak, aby odpovídalo požadavkům mladých prasat z hlediska ustájení, 

mikroklimatu a hygieny prostředí (obr. 40).  

 

Prostory pro selata po odstavu musí splňovat: 

- celková plocha kotce má být přiměřená pro zajištění jejich odpočinku (ležení všech 

selat na boku), krmení, vyměšování a tělesného pohybu 

- podlahy musí být hladké, čisté, nikoliv kluzké, v případě slučování vrhů je nutné 

zabránit jejich vzájemnému napadání. Agresivní a zraněná selata se musí ze skupiny 

odstranit. 
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- ad-libitní přístup k vodě (1 napáječka pro max. 12 selat) 

- odstav selat nejdříve ve věku 3 týdnů, přičemž selata musí být po odstavu co nejdříve 

chována ve skupinách 

- minimální přesuny jedinců v rámci skupin 

- poskytnutí slámy nebo hraček pro zabezpečení podmínek welfare. 

 

Obrázek 40: Ustájení selat v předvýkrmu v kotcích s roštovou podlahou (Foto: D. Zapletal)  

 

 

V dnešní době se u běhounů využívají systémy skupinového ustájení na podlaze v kotcích 

s diferencovanou plochou na pevné lože a roštové kaliště a se zakládáním krmiva do 

podélného koryta, nebo sesypného krmítka. Druhou možností jsou vyvýšené kotce 

s celoroštovou podlahou s korytem či sesypným krmítkem. Tento druhý systém se díky 

snadné manipulaci se zvířaty, lepší hygieně provozu a větší variabilnosti systému používá 

častěji. 
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U diferencovaného kotce s ložem a kalištěm se pro selata do 18 kg počítá s plochou 0,15 – 

0,18 m
2
/ks plus kaliště s plochou 0,06 m

2
/ks. Pro selata do 35 kg je potřeba zajistit plochu 

0,24 – 0,26 m
2
/ks plus kaliště s plochou 0,12 m

2
/ks.  

U celoroštových kotců se počítá pro selata do 18 kg s plochou 0,16 – 0,18 m
2
/ks a u selat 

s hmotností do 35 kg se počítá s plochou 0,28 – 0,30 m
2
/ks. 

Při použití stelivového systému je pak vhodné v chladnějším období vytvořit pro selata 

doupě se zatepleným stropem. 

Tak jako v předchozích kategoriích i zde je nutné dodržovat principy turnusového 

provozu. 

Dříve se využívaly vyvýšené celoroštové kotce, jejichž výhodou bylo kromě vysoké 

čistoty také zlepšení mikroklimatu vlivem vyvýšení kotců nad podlahu. Stejný efekt byl 

dosažen také u roštových kotců umístěných v úrovni podlahy, pokud bylo zajištěno odsávání 

z podroštového prostoru. Dnes je tento systém nahrazen roštovými podlahami s potrubním 

odklizem kejdy z podroštového prostoru. Tento typ zabraňuje pronikání chladného vzduchu 

z jímky a kanálu do podroštového prostoru. Také zde se doporučuje 1/3 podlahy zhotovit 

z plného materiálu. Sem si selata lehají a zůstávají čistá. Tato část podlahy může být opět 

řešena vyhřívanými rohožemi, které je nejvhodnější umístit do středu stáje. 

V menších chovech, jejichž součástí je i rostlinná výroba, je výhodné ustájovat prasat 

na hluboké podestýlce. U středně kapacitních stájí je možné využít hlubokou podestýlku za 

snížení podlah lože o 0,4 – 0,5 m oproti úrovni krmiště. Tento systém lze využít pouze 

v turnusových chovech. Mezi jednotlivými turnusy musí být podestýlka vždy vyměněna. 

Optimální velikost skupin u bezstelivového ustájení je 10 – 20 jedinců, u chovu na 

podestýlce pak 30 – 40 běhounů. Skupiny čítající 50 – 100 selat se vzhledem k špatné 

kontrole příliš nedoporučují. 
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Krmný systém 

Počet selat v kotci je závislí na způsobu ustájení a technologii krmení. Dříve se 

využívaly automaty pro sypané krmivo pro adlibitní nakrmení. Tyto automaty jsou dnes 

nahrazovány automaty na kašovité krmení. Většina automatů dávkuje suchou krmnou směs, 

která je zkrápěna vodou v prohlubni určené pro žraní. Automaty mají podélný nebo kruhový 

tvar, který je tak velký, aby zde byla krmná místa pro 10 – 40 selat. Jedno krmné místo 

obvykle připadá na 6 – 8 selat. 

V poslední době se stáje osazují dávkovacími automaty, které zabraňují adlbitnímu 

příjmu krmiva, což vede ke snížení problémů s enterotoxémií. Nevýhody tohoto systému jsou 

však vyšší pořizovací cena a snížení přírůstků. 

Důležité je také zabezpečit dostatek napájecí vody miskovými nebo hubicovými 

napáječkami. Miskové napáječky se umísťují 18 cm nad podlahou a hubicové 30 cm nad 

podlahou. 

 

7.4. Technologie výkrmu jatečných prasat 

Cílem efektivního výkrmu prasat je maximální využití stájových prostor, minimalizace 

pracnosti ošetřovatelů a maximalizace produktivity práce společně s dosažením hygienických 

podmínek pro prasata i personál. Prostředkem realizace toho systému je skupinové ustájení, 

stejné jako v předvýkrmu s použitím roštových podlah v kališti a často i loži 

s automatizovaným, počítačem řízeným dávkováním krmiva. 

Požadavky na stáje musí splňovat: 

- místa pro ustájení prasat musí splňovat požadavky související s jejich přirozeným 

chováním 

- plochy kotce musí být přiměřené pro odpočinek, zabezpečující současné ležení všech 

prasat na boku, krmení, vyměšování a tělesný pohyb 

- podlahy musí být hladké, čisté, nikoliv kluzké 
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- po sloučení vrhů je nutno zabránit nadměrnému napadání slabších jedinců, případně 

agresivní a zraněné kusy přesunout 

- prasata musí mít přístup k vodě 

- prasata musí mít přístup k slámě nebo jinému obdobnému materiálu 

- možnost izolace nemocných kusů 

- minimální promíchávání prasat v rámci skupin. 

Základní systémy ustájení jsou podobné jako u selat v předvýkrmu a dělí se podle 

způsobu zakládání krmiva (do krmného talíře, do koryta, využití samokrmítek), nebo podle 

použité podlahy (pevné, poloroštové a celoroštové) 

Kotce jsou zpravidla rozděleny na pevné lože a roštové kaliště (poloroštové, nebo 

celoroštové). Délka lože je dána délkou těla prasete při ležení. Na lože by měl navazovat pás 

kaliště, často snížený o 3 – 4 cm. Nevýhodou tohoto systému pak bývá znečištěné lože, 

hlavně po naskladnění, dokud se nezaplní prasaty. Kotce s celoroštovými podlahami snižují 

pracnost, zlepšují hygienu provozu a mohou i lépe využít stájovou plochu. 

Vlastní výkrm se nejčastěji provádí turnusově o délce 133 dní. Prasata se do výkrmu 

naskladňují od hmotnosti 25 – 30 kg a výkrm končí, když mají prasata hmotnost zpravidla 

okolo 110 kg. Skupiny pro výkrm se vytváří co nejdříve po přesunu z předchozí kategorie, 

nejlépe do jednoho týdne. Tyto skupiny by měly být stejné až do vyskladnění. Jestliže dochází 

k míchání skupin, tak je nutné, aby slabší jedinci měli možnost úniku, nebo úkrytu před 

ostatními. Po ukončení turnusu následuje týdenní dezinfekce, nutná pro naskladnění nových 

selat.  

 

7.4.1. Krmný systém 

Krmení do krmných talířů 

Krmení do krmných talířů sebou přináší ztráty krmiva, na druhou stranu jsou pod 

talířem prostory na ležení a nedochází tím ke snížení účinné plochy stáje. Protože jsou krmné 

talíře rozděleny na 10 míst, tak se doporučuje, aby v kotcích bylo maximálně 10 prasat. Tento 

systém se již u moderních technologií nepoužívá. 
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Krmení do koryt 

Krmivo je prasatům ve výkrmu podáváno v tekutém nebo v suchém stavu. V chovech 

se často upřednostňuje podávání tekutého krmiva z důvodu snížení prašnosti a zvýšení 

množství přijatého krmiva. Centrální příprava tekutého krmiva je vhodná pouze pro 

velkokapacitní farmy, u menších farem je lepší zřídit přípravnu krmiva pro jednotlivé stáje. 

Krmení je podáváno zpravidla 3 – 4x denně vždy po dobu 2 hodin. Během krmení je koryto 

doplňováno do zvolené hladiny. Tento typ podávání krmiva je vhodný pouze u celoroštových, 

nebo částečně zaroštovaných podlah. 

Pro suché krmivo je důležité hlavně dodržovat dávkové krmení. Při podávání krmiva 

jednorázově je pak nutné zabezpečit dostatek krmných míst pro všechna prasata. 

Kotce s dávkováním krmiva do koryt se používají pro zkrmování vlhčeného a tekutého 

krmiva. U tohoto systému by mělo být v kotci 10, maximálně 15 prasat při dodržení délky 

koryta 30 cm na ustájené prase. V tomto systému je krmivo rozváděno mobilním krmným 

strojem a do koryt je dávkováno automaticky. Tato technologie také umožňuje přidávání 

syrovátky do krmné směsi. U koryta se zřizují pásy neperforované podlahy široké minimálně 

30 cm, bránící propadu vyhrnutého krmiva z koryta do kalového kanálu. Kotce s dávkováním 

do koryt mohou mít celoroštové, nebo diferencované podlahy. Diferencované kotce se dělí na 

plné lože a roštové kaliště. U celoroštových kotců dochází ke snížení lidské práce, protože 

nečistoty ihned propadají.  Na druhou stranu je zde potřeba zajistit teplotu o 2 °C vyšší než u 

stájí s pevnou podlahou. 

Sesypná krmítka se zvlhčováním krmiva (obr. 41) jsou v dnešní době jedním 

z nejpoužívanějších systémů ve výkrmu prasat. Krmítka jsou hranolového nebo válcového 

tvaru a skládají se z koryta, do kterého je dávkováno sypké krmivo a z vodního ventilu 

(zvlhčovacího ventilu), umístěného nad korytem, kterým si prase samo může nebo nemusí 

krmivo zvlhčit. Prase si může krmivo vlhčit pomocí dávkovací klapky, dávkovacího systému 

se třmenem, kterým prase pohybuje, nebo systémem s dávkovacím válcem (turniketem). 

Jedno takové krmítko dostačuje pro 10 – 12 prasat. Pokud je v kotci prasat více, tak se počet 
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krmítek upraví jejich počtu s tím, že lze využít i vícemístných krmítek. Krmítka lze použít 

v systému s podestýlkou i bez podestýlky, stejně tak jako v malochovech nebo velkochovech. 

 

Obrázek 41: Sesypné krmítko se zvlhčováním (Foto: M. Macháček) 

 

 

Napájení při krmení tekutým krmivem je řešeno dávkováním do koryta. Při podávání 

suchého nebo vlčeného krmení musí být k dispozici jedna napáječka maximálně pro 15 

prasat. Miskové napáječky se umísťují 25 cm nad podlahu a hubicové 40 – 45 cm nad 

podlahu.  
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7.4.2. Systémy ustájení 

Trendy v ustájení prasat ve výkrmu jsou důsledný turnusový provoz a vysoký počet prasat 

v kotci. Za optimální se považuje 10 – 20 prasat ve skupině při bezstelivovém systému a 30 – 

40 prasat u systému na hluboké podestýlce (obr. 42). Je možné vytvářet i větší skupiny, ale je 

zde horší dohled nad zdravotním stavem celé skupiny. Výhodou velkých skupin je pak snížení 

nákladů na použitou technologii. 

 

Obrázek 42: Výkrm prasat na hluboké podestýlce (Foto: M. Macháček) 

 

 

7.4.1.2. Stelivové systémy 

Stelivové ustájení na hluboké podestýlce je využíváno hlavně v malochovech. Nastýlání 

slámy a odkliz hluboké podestýlky je prováděn pomocí mechanizačních prostředků stejných 

jako v chovu skotu. Jestliže je nastýlání prováděno jednorázově v celé stáji nebo v celé řadě 

kotců, tak je nutné, aby při průjezdu technikou bylo možné hrazení otevírat a zavírat. Jestliže 

nejsou naskladňovány všechny kotce naráz, tak se dovnitř vjíždí bočními vraty umístěnými 
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po obvodu stěny stáje. Podestýlka je odklízena až na konci výkrmového turnusu, což je 

přibližně po 4 měsících. 

Lze také využít vyspádovanou podlahu se sklonem 6 – 8 % od krmné chodby k chodbě 

hnojné. U krmné chodby je zásobník na slámu, kterou prasata vytahují a roznášejí po celé 

podlaze. Sláma je odklízena z hnojné chodby, kam je postupně sešlapávána. Tento systém je 

z důvodu malé náročnosti vhodný do adaptovaných stájí. 

Podlaha lože musí být snížená o 0,8 m než je podlaha krmiště.  

Bezstelivové systémy se začínají rozšiřovat z důvodu lepšího wlelfare prasat a z důvodu 

nižších pořizovacích nákladů. Na tyto stáje lze přebudovat jak starší lehčí stáje, tepelně 

uzavřené a neizolované s přistýláním slámy, tak i lehké otevřené stáje s hlubokou 

podestýlkou.  

Tento typ ustájení lze je využít u chovů s menší a střední kapacitou prasat. 

Přestože stelivové systémy znamenají střet s dosavadním pohledem na ekonomiku chovu 

a výkrm prasat, plně vyhovují požadavkům standardů na minimální požadavky na ochranu 

zvířat při jejich ustájení. V chovu prasat se tak zavádějí stelivové systémy ustájení 

jednotlivých kategorií jako: 

- přistýlané, jejichž součástí jsou roštové podlahy s částečně nastýlanými ložemy 

slámou 

- stáje s hlubokou podestýlkou 

- stáje s kompostovatelnou hlubokou podestýlkou při zajištění převrstvení a zapravování 

enzymatických přípravků. 

 

Výhody těchto systémů lze spatřovat v: 

- dostupnosti savého materiálu pro výkaly, moč a stájovou vlhkost 

- měkkosti izolačního materiálu pro lože a pohybové plochy prasat 

- zdroji hrubé vlákniny v krmné dávce 
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- rozvoji přirozeného chování prasat spojeného s vyhledáváním potravy, rytím, 

žvýkáním a stavěním hnízd 

- možnosti vyššího uplatnění přirozeného větrání 

- menších ztrátách tepla vedením a širší termoneutrální zóně. 

 

Nevýhody těchto systémů lze spatřovat v: 

- vyšší náročnosti na plochu ve srovnání s přistýlaným systémem 

- zajištění sušené slámy jako podestýlky 

- nutnosti manipulace s mechanizačními prostředky (zakládání steliva, odkliz a 

skladování podestýlky) 

- větším uplatnění lidské práce 

- použití v kontinuálním provozu jež zpravidla vyúsťuje v horší hygienu prostředí a 

následně horší zdravotní stav prasat. 

 

U přistýlaného systému ustájení se provádí pravidelné denní přistýlání slámy a odkliz 

výkalů. 

U ustájení na hluboké podestýlce je sláma nastlána do výšky 0,5 – 0,7 m v prostoru 

určeném pro ležení prasat. Pod slámu se doporučuje na podlahu nastlat vrstvu pilin pro 

snadnější následný úklid. Během výkrmu se přistýlá obvykle 2x týdně. Na konci turnusu je 

výška slehlé podestýlky vysoká přibližně 0,7 – 0,8 m. 

V posledních letech se ve výkrmu na hluboké podestýlce používají enzymatické, nebo 

mikrobiální přípravky. Při zakládání se navrství podestýlka (řezaná nebo balíkovaná sláma, 

nebo dřevný odpad ze směsi hrubých pilin, hoblin nebo odštěpků) do výšky 0,5 – 0,7 m. Dále 

se musí zajistit, aby vlhkost podestýlky byla 70 %.  Poté se aplikuje přípravek při současném 

přidání bioaktivátoru, který urychlí proces kompostování. Pro nastartování procesu je potřeba 

zahřát podestýlku na 38 – 40 °C. V podestýlce dochází k aerobní a k anaerobní fermentaci, 

proto se podestýlka nemusí kypřit. Pouze při vyšší koncentraci výkalů na jednom místě se 

musí jednou za 7 – 14 dní rozhodit po celé podestýlce. Mikrobiální aktivitou dochází 
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k zahřívání podestýlky a udržování optimální teploty. Podestýlka při tomto systému má 

vlhkost okolo 50 % sušiny. Funkčnost systému kontrolujeme každý týden měřením teploty 

v hloubce 10 – 15 cm. Snížení teploty a zvýšení vlhkosti indikuje na ukončení procesu 

fermentace. Zfermentovaná podestýlka má tmavohnědou až černou barvu, drobtovité jemné 

struktury bez zápachu. Tato podestýlka se následně dá přímo aplikovat jako hnojivo. Mezi 

výhody tohoto systému patří odpařování vody z výkalů, minimální náklady, není potřeba 

budovat kejdové hospodářství, jednorázové zakládání podestýlky, splnění požadavků welfare, 

zvýšení užitkovosti a snížení spotřeby krmiv. Další výhodou je využívání dusíkatých 

metabolitů z výkalů mikroorganismy, což má za následek snížení amoniaku až o 70 %. 

 

7.4.2.1. Bezstelivové systémy 

U velkokapacitních chovů se využívá bezstelivový systém výkrmu s plochou kotce 0,7 m
2
 

na kus. Podlaha musí být rozdělena na lože a na kaliště, nebo může být celoroštová.  

Při převádění prasat do výkrmu se vytváří nové skupiny podle hmotnosti o četnosti 10 – 

12 běhounů (maximálně 15), v moderních stájích až do 20 běhounů. U diferencovaných kotců 

se počítá s plochou 0,7 – 0,8 m
2
/ks, z toho připadá 0,50 – 0,55 m

2
/ks na lože. U 

diferencovaného kotce je lože vyspádováno směrem ke kališti, které je sníženo oproti úrovni 

lože. Sklon podlahy by měl být 3 %. Roštová podlaha by se měla skládat z nášlapné části 

široké 3 cm a z mezer o šířce 1,8 – 2 cm.  

U celoroštového ustájení počítáme s plochou 0,60 – 0,65 m
2
/ks. Velikost nášlapné části by 

měla být 3 – 6 cm a šířka mezer 1,5 – 1,8 cm. 

Z důvodu omezení kanibalismu se do kotců umísťují předměty, se kterými si mohou 

prasata hrát, jako například řetízky, lana, břevna, míče apod. 
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Tabulka 10: Požadavky na stájové prostředí pro prasata ve výkrmu  

Ukazatel 

Kategorie prasat 

30 – 50 kg 50 – 90 kg > 90 kg 

Plocha kotce [m
2
] 

Lože 0,4 0,65 0,65 

Kaliště (rošt) 0,25 0,25 0,25 

Výška hrazení [m] 0,95 – 1,00 

Délka koryta [cm] 30 – 35 

Výška hubicové napáječky [cm] 45 

Teplota vzduchu [°C] 

Minimum 14 12 10 

Optimum 16 – 24 14 – 22 12 – 20 

Maximum 28 26 26 

Koeficient osvětlení                     

(plocha oken:plocha podlahy) 
1 : 15 – 20 

Umělé osvětlení [lx] 

Ve dne 60 

V noci 30 

 

7.5. Technologie odchovu plemenných prasniček 

Prasničky jsou do odchovu přemísťovány po dosažení hmotnosti přibližně 20 kg.  

Tato kategorie prasat se chová vždy skupinově. Optimální počet prasniček v jednom kotci 

je 6 – 8 (maximálně 10). Pokud se používá ustájení s podestýlkou, je možné jich do jednoho 

kotce naskladnit i více. V průběhu odchovu jsou prasničky selektovány, čímž dochází ke 

snižování jejich počtu v kotci a následně zvyšování ustájovací plochy. 
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Do věku 6 měsíců by měla být na každou prasničku plocha 0,75 – 0,95 m
2
 a plocha lože 

by měla být 0,5 – 0,7 m
2
, což je dohromady 1,6 m

2
/ks. Pro prasničky od 6 měsíců je pak nutné 

zajistit plochu minimálně 2 m
2
/ks, kdy na lože připadá 0,8 – 1,2 m

2
/ks.  

Plocha tvrdého výběhu pro prasničky do věku 5 měsíců by měla být 1 – 2 m
2
/ks. Spojení 

stájí a výběhu by mělo být přímé za pomoci průlezu širokého 0,7 – 0,8 m a vysokého 0,9 – 1 

m. Výběhy je vhodné zastřešit, protože pobyt na přímém slunci jim škodí. 

Kotec by měl být rozdělen na lože, krmiště a kaliště, přes které je vstup do venkovního 

výběhu. 

Délka koryta u prasniček mladších než 5 měsíců musí být 25 – 30 cm/ks a u prasniček nad 

5 měsíců 35 cm/ks. 

Systém ustájení březích prasniček je většinou stejný jako u prasnic březích, kdy se chovají 

na podestýlce. 

 

7.5.1. Vliv kance na pohlavní dospívání plemenných prasniček 

Pohlavní dospívání prasniček urychlí přítomnost kance. Pokud mají prasničky kontakt 

s dospělým kancem, tak pohlavně dospějí až o 30 dnů dříve. Pouhé ustájení ve stejné stáji 

zpravidla nemá dostatečný vliv, proto je nutný kontakt 2x denně trvající 15 – 30 minut (obr. 

43). Na pohlavní dospívání má vliv spolupůsobení pachu, dotyku, hlasu a zraku. Z pachových 

látek se jedná převážně o hormony, hlavně 3αadrostenol obsažený v sekretu podčelistních 

slinných žláz a také v moči kance. K vylučování tohoto hormonu dochází tvorbou pěny kolem 

úst a močením při setkání s prasnicí. Pro pohlavní dospívání je důležitý opakovaný stimul 

těchto vjemů. Se stimulací by se mělo začít u hybridních prasniček nejdříve ve věku 150 dnů 

a při minimální hmotnosti 70 kg. U čistokrevných prasniček se doporučuje stimulaci provádět 

o 10 – 20 dnů později. Předčasné navykání má za následek nízkou účinnost v produkčním 

věku. Ke stimulaci se používají kanci od 10. – 11. měsíce věku, u nichž už je dostatečná 

tvorba stimulujícího pachu. 
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Obrázek 43: Kanec prubíř (Foto: D. Zapletal) 

 

 

7.6. Technologie chovu plemenných kanců 

Péče a kontrola plodnosti plemenných kanců se provádí ve specializovaných 

inseminačních stanicích ve spolupráci s veterinární službou. Protože je vliv kance na počet 

selat v podmínkách inseminace větší než prasnic, tak musí být jejich chovu věnována 

dostatečná péče. Cílem inseminačních stanic je produkce inseminační dávky s přiměřeným 

počtem vitálních spermií schopných oplodnit ovulovaná vajíčka. 

Plemenní kanci by měli mít stálého ošetřovatele, protože jejich střídání může negativně 

ovlivnit jejich chování. Zacházení s kanci musí být vlídné a opatrné a kanec musí respektovat 

ošetřovatele. Dále je důležité zajistit pravidelný pohyb a péči o zdravotní stav. V chovu 

s používáním přirozené plemenitby se počítá jeden kanec na 25 – 40 prasnic základního stáda. 

 



 
 

163 
 

Krmný systém 

Krmení kanců se provádí téměř výhradně automatickým dávkovačem krmných směsí do 

koryta. 

 

7.6.1. Technologie ustájení 

7.6.1.1. Skupinové ustájení 

U mladých kanců do 5 měsíců věku se doporučuje chov ve skupinách. Taková skupina by 

se měla skládat maximálně z 5 kanečků. V pozdějším věku se doporučuje chov po dvojicích a 

na konec individuálně. Kotce by měly být tak velké, aby pro každého kanečka do 5 měsíců 

věku byla plocha stáje 1,3 – 1,7 m
2
, z toho na lože připadá 0,8 – 1,2 m

2
/ks. Kanečkům ve 

věku od 6 do 12 měsíců je potřeba zajistit plochu 2 – 3 m
2
/ks, z toho na lože připadá 1,5 – 2,5 

m
2
/ks. 

Plocha tvrdého výběhu by měla být pro kanečky do 5 měsíců stáří 1 – 2 m
2
/ks, pro 

kanečky od 6 do 12 měsíců 2 – 3 m
2
/ks. U této technologie je vhodné, aby kotce přímo 

sousedily s výběhem.  

 

7.6.1.2. Individuální ustájení 

Dospělí plemenní kanci se ustájují v individuálních kotcích. Kotec by měl být čtvercového 

tvaru o minimálních rozměrech 2,2 x 2 m. Kotec by měl být vyspádovaný se sklonem podlahy 

3 – 4 %. Výška hrazení kotců by měla být 1,3 m.  

Koryto na krmivo by mělo být dlouhé 40 - 50 cm a široké 35 – 40 cm.  

Kanci by měl být umožněn výběh o velikost minimálně 10 m
2
. Protože se ve většině 

chovů nepočítá s výběhem, je nutné, aby podlaha byla z vhodného materiálu, který 

nezpůsobuje otlaky nebo jiné zranění. 

Individuální kotce jsou rozděleny na lože a kaliště. 
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Nastýlaná podestýlka se využívá téměř vždy v chovech čistokrevných plemen, která jsou 

náročnější na podmínky ošetřování. Obdobně tento způsob zajišťuje vyšší komfort pro kance. 

Výkaly jsou odklízeny mechanizovaně z kanálu umístěného v kotci nebo na chodbě. Při 

použití roštu na překrytí kanálu uvnitř kotce je nutno počítat s větší hustotou štěrbin, které 

tolik neporaňují končetiny a nezpůsobují otlačeniny při ležení. Vzhledem k větší hustotě 

roštu, nepropadnou všechny výkaly do kanálu, a proto se musí zbytek odklízet ručně. Rošt má 

být z materiálu, který nepruží. 

 

7.7. Technologie a technika odklizu mrvy a kejdy 

Ve velkokapacitních chovech se z důvodu úspory práce a zajištění dobré zoohygieny 

prasat využívá bezstelivového ustájení na roštových podlahách. Získanou kejdu lze po 

fermentaci, která trvá 5 – 6 měsíců, využít v rostlinné výrobě. Aby se zbytečně nestavěly 

velké sklady, je nutné minimalizovat její objem a zvyšovat její sušinu.  Při nedostatečné 

údržbě napáječek a plýtvání vody při očistě stájí je sušina kejdy nízká a její produkce je pak 2 

– 3 násobná. 

Kejda je z podroštových prostor odstraňována mechanicky, nebo hydromechnicky 

(samotížně). Mechanický odkliz je prováděn pomocí shrnovacích šípových nebo čelních 

(překlopných) lopat, které jsou schopné shrnovat výkaly z kanálů až 3 m širokých.  

U chovů s plnými podlahami je nutné použít pohon, který je schopný provést odkliz 

pomocí lopat i za přítomnosti prasat. 

Hydromechanický způsob je využívaný ve straších typech stájí, v nových nebo 

modernizovaných stájích je používán potrubní odkliz kejdy. Potrubní odkliz kejdy navazuje 

na tradiční kalové kanály, podroštové jímky nebo na kalové vany. Z kalových van nebo 

kanálů je kejda vypouštěna otevřením otvoru a následně vypuštěna potrubím do jímky. Aby 

tento systém fungoval, je nutné dodržet parametry dané konkrétním projektem splňující 

fyzikální principy. 
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V menších chovech, jejichž součástí je i rostlinná výroba, je možné použít stelivo, které se 

získává z rostlinné výroby. Toto je výhodné hlavně pro porodny, březí prasnice, odchov selat 

a výkrm, kde se využívá hluboká podestýlka. 

Chlévská mrva je ze stájí odklízena oběžnými shrnovači, které shrnují podestýlku do 

otevřených jímek. Nastýlání a transport slámy se zpravidla provádí manuálně. U stájí na 

hluboké podestýlce se sláma nastýlá stejně jako u skotu pomocí mobilních prostředků. Zde je 

důležitá hlavně výška stájí, aby se tam mohly mobilní stroje pohybovat. 
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8. Technologické systémy v chovech drůbeže 

Intenzita růstu masných hybridů a délka snášky a množství snesených zpeněžitelných 

vajec u nosných hybridů je ovlivněno výběrem správných rodičů při hybridizaci, krmivem 

zajišťujícím měnící se požadavky během intenzivního růstu a následné produkce a také 

technologií chovu drůbeže a u nosnic i sběrem vajec. Drůbež je velice citlivá na jakékoliv 

změny, proto je nutné se vyhnout změnám v krmení, přemísťování, mikroklimatu a 

nevhodnému ošetřování. Drůbež je také citlivá na jakékoliv zdroje vyvolávající stres. 

 

8.1. Chov nosných užitkových typů slepic 

8.1.1. Mikroklimatické požadavky v chovech nosnic 

Pro zajištění dobrého zdravotního stavu, předcházení kanibalismu a snížení přímých a 

nepřímých ztrát je nutné zajisti vhodné mikroklimatické podmínky.  

 

Teplota 

Je prokázáno, že teplota má významný vliv na počet snesených vajec, jejich hmotnost 

a také na spotřebu krmiva. Optimální teplota pro nosnice během snášky je 18 – 22 °C. Při 

teplotách nad 25 °C dochází ke snížení spotřeby krmiva nutného na produkci vaječné hmoty, 

čímž dochází ke snášení menších vajec s měkčí skořápkou. S vyšší teplotou roste i spotřeba 

vody nosnic. Teplota prostředí nad 40 °C má pak za následek zvýšení tělesné teploty nosnic a 

následně jejich úhyn. 

Naopak, pokud teplota prostředí klesne na 10 °C, dochází ke zvýšení spotřeby krmiva, 

jehož energie je využívaná k zajištění tělesné teploty, čímž následně také dochází ke snížení 

snášky. Rapidní pokles snášky nastává při poklesu teploty pod 5 °C a při poklesu teploty pod 

– 5 °C dochází u slepic k omrzání hřebenů a lalůčků. 
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Relativní vlhkost 

Relativní vlhkost se musí přizpůsobovat aktuální teplotě. Za optimálních podmínek by 

měla být relativní vlhkost v úrovni 50 – 75 %. 

 

Proudění vzduchu 

Z hlediska teplotního optima je také nutné kontrolovat i ventilaci vzduchu. Výměna 

vzduchu by měla být taková, aby se celý objem ustájovacích prostor vyměnil 10x za hodinu, 

v zimním období pak stačí pouze 6 – 8x za hodinu, avšak v teplých letních dnech až 15 – 20x 

za hodinu. 

 

Osvětlení 

Důležitý je takový světelný režim, který zajišťuje pohodu zvířat a omezuje 

kanibalismus. V halovém bezokenním systému chovu se od naskladnění kuřic do jejich 6. 

týdne věku snižuje jak délka světelného dne, tak i intenzita osvětlení. V následujícím období 

do vyskladnění se udržuje intenzita osvětlení zpravidla v úrovni 5 – 10 lx a délka světelného 

dne pouze 8 – 11 hodin.  

V chovu slepic musí být intenzita osvětlení vyšší, aby byla zajištěna pravidelná a 

dostatečná snáška. Proto se intenzita zvedá z 5 – 15 lx při naskladnění až na 20 – 25 lx 

v období vrcholu snášky. 

Pro zajištění maximální snášky je také důležité kontrolovat i délku světelného dne. Po 

naskladnění se provádí prodlužování světelného dne z 8 – 10 hodin na 14 hodin, ke konci 

snášky maximálně na 17 hodin.  
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8.1.2. Odchov kuřic nosného typu 

Cílem odchovu je produkce zdravých a silných slepic, které budou snášet vejce během 

celého snáškového období. Délka odchovu je závislá na typu použitého hybrida. Pro u nás 

nejčastěji používané hybridy trvá délka odchovu zpravidla 15 – 17 týdnů. 

Zcela odlišná situace je při odchovu kuřic pro ekologické chovy. Na tento systém 

chovu si musí kuřice navykat, a proto jsou už od věku 6 týdnů pouštěny na pastvu. 

Pro odchov kuřic se využívá klecových systémů, nebo podlahových technologií. 

Podlahové technologie se dále dělí na odchov na podestýlce, na roštech a nebo kombinace 

podestýlky s malým výběhem. 

 

8.1.2.1. Klecový odchov kuřic 

Klecový odchov kuřic se provádí v jednopatrových nebo vícepatrových klecích. 

Nejvhodnější jsou jednopatrové systémy, kde mají všechny kuřice zpravidla stejné podmínky, 

na druhou stranu u vícepatrových systémů se na 1m2 odchová více kuřic.  

Krmivo je kuřicím podáváno do žlábkových krmítek, nejčastěji umístěných mimo 

klec, aby nesnižovala její plochu a také aby nemohlo být vyhrabáváno krmivo. Směrem ke 

kuřicím jsou tato krmítka opatřena štěrbinami s volitelnou velikostí otvorů, které se mohou 

zvětšovat s přibývajícím věkem kuřic. 

Napájení je řešeno různými typy kapátkových napáječek, u kterých jsou vhodné 

odkapové misky proti ztrátám vody. 

Odklízení trusu se provádí pásovými dopravníky, které umožňují jeho předsoušení a 

následně jeho odkliz. 

Tento typ odchovu je náročný na dodržování vhodného mikroklimatu, kontroly zdraví 

a distribuci krmiva a vody ve všech patrech ustájení. 

Výměnu vzduchu je nejvhodnější provádět pomocí rekuperačního typu ventilace, což 

sníží náklady na ohřívání chladného vzduchu, který je přiváděn z venku. 
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Pokud odchov není prováděn turnusově, tak se nově naskladněná (jednodenní) kuřata 

umísťují do prostředního, nebo u dvoupatrových do horního patra, z důvodu lepší kontroly 

zdravotního stavu a snazšího zajištění optimálního mikroklimatu. Ostatní patra se pak osazují 

kuřicemi až ve věku 4 – 6 týdnů. 

Výhoda tohoto systému spočívá s nejlepším využití plochy haly, minimalizaci lidské 

práce a lepším zajištění veterinární péče. Pokud jsou následně nosnice chovány v halovém 

systému v klecích, tak zde nedochází ze stresu vyvolaného přesunem do odlišné ustájovací 

technologie. 

Nevýhodou tohoto systému jsou vyšší vstupní náklady, vyšší náklady na údržbu a 

obtížná likvidace trusu.  

 

8.1.2.2. Podlahový odchov kuřic 

Podlahový odchov kuřic je technicky jednodušší a pro kuřice přirozenější. Ve srovnání 

s klecovým systémem je zde však vyšší riziko promořenosti chovu parazity. 

U tohoto systému je nutné věnovat zvýšenou pozornost kvalitě a typu podestýlky. 

Podestýlka by měla být zdravotně nezávadné, savá, zachovávat kyprost a být levná. Tyto 

podmínky nejlépe splňují hoblovačky, piliny, jejich směsi a nebo drcená sláma. Podestýlka by 

měla být před naskladněním kuřic rovnoměrně nastlaná do výšky 10 - 20 cm. Pokud dojde 

k jejímu udusání nebo nadměrnému provlhnutí, tak se tato nevhodná část musí vyměnit, jinak 

se podestýlka odklízí až po ukončení celého turnusu odchovu (16 – 19 týdnů). 

Od naskladnění po dobu 10 dnů je nutné z důvodu zajištění dostatečné teploty kuřatům 

instalovat lokální zdroje tepla a kolem nich ohrádky z plastu vysokého 20 – 40 cm, aby se 

kuřata nerozutekla po celé hale (obr. 44). 
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Obrázek 44 : Připravený ochranný kruh pro naskladnění kuřat (foto: D. Zapletal) 

 

Krmivo se na začátku podává do járků nebo malých žlabových krmítek, později do 

talířových krmítek. Talířová krmítka lze využít již od 1. dne věku kuřat. Výška krmítek se 

přizpůsobuje velikosti kuřic tak, aby horní okraj žlábku krmítka byl ve výšce hřbetu. Touto 

regulací se sníží ztráty na krmivu.  

Napájení se nejčastěji provádí pomocí kloboukových napáječek různých velikostí, 

podle věku kuřat. 

Další možností je, že se kuřice po dosažní pohlavní dospělosti nepřesouvají, ale 

zůstávají ve stejné hale i po dobu snášky. Tato metoda je vhodnější v tom, že nedochází ke 

stresům způsobeným přesunem a navykáním na nové prostředí. 

Během odchovu je nutné sledovat zdravotní stav, hmotnost a spotřebu krmiva. Pokud 

dojde k vychýlení v hmotnosti, tak je nutné upravit podmínky chovu, a to zpravidla 

mikroklima nebo krmivo. 
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8.1.3. Chov slepic 

Podle technologie ustájení nosnic dnes rozlišujeme chovy v zásadě na klecové a 

alternativní. Alternativní chovy dále dělíme na voliérové, v halách na podestýlce, s výběhem a 

na chovy ekologické. V drobnochovech se slepice zpravidla chovají v malých budovách 

(kurnících) s omezeným venkovním výběhem. Dnešní velkochovy pak nejvíce využívají 

bezokenní haly s klecovou technologií a s přísně řízenými podmínkami prostředí. Přesto je 

zde možné vidět i určité tendence k ustájení slepic v podestýlkových, roštových nebo 

kombinovaných technologiích s klecemi, které jim umožňují volný pohyb. Všechny typy musí 

splňovat přísné požadavky dané legislativou, respektující i zásady welfare slepic.  

Kuřice se do snáškových technologií pro nosnice přemisťují obvykle 10 – 15 dní před 

předpokládaným začátkem snášky. 

V chovech slepic je nutné zabezpečit vhodné podmínky prostředí, specifické pro 

daného hybrida. Mezi tyto podmínky pak patří technologie krmení, umožnění přirozeného 

chování, zajištění volnosti pohybu podle jednotlivých typů chovů, ochrana před nepříznivými 

klimatickými podmínkami a také postupy a technologie vedoucí k zajištění zdraví nosnice a 

vylučující zranění, stres a poruchy chování. 

 

8.1.3.1 Klecové chovy slepic 

Klecové chovy slepic patří v současnosti k nejekonomičtějším způsobům produkce 

vajec.  

Mezi výhody tohoto systému patří vysoká produktivita práce, nižší spotřeba krmiva, 

snadná veterinární a chovatelská kontrola zdravotního stavu a následně jeho zajištění. 

Zabezpečení dobrého zdravotního stavu je zajištěno také oddělením trusu od nosnic, což vede 

ke snížení výskytu ektoparazitů a endoparazitů. 

Tzv. konvenční (neobohacené) klecové technologie, dříve plošně využívané, se od 

roku 2012 už u nás nesmí používat! 
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Chov slepic v obohacených klecových systémech 

Tento systém zabezpečuje patřičné chovatelské podmínky na zajištění minimálních 

biologických potřeb slepic (obr. 45). 

 

Obrázek 45: Klecový chov slepic (Zdroj: www.drubez.eu) 

 

 

Obecné požadavky na tento technologický systém jsou (obr. 46): 

- podlahová plocha na jednu nosnici musí být minimálně 750 cm2 

- velikost klece musí být minimálně 0,2 m2 

- délka krmítka musí být minimálně 12 cm/ks 

- na každou nosnici musí být hřad o minimální délce 15 cm/ks 

- v každé kleci musí být minimálně 2 napáječky 

- minimální světlá výška klece musí být 45 cm 
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- sklon podlahy nesmí být větší než 14 % 

- každá klec musí být vybavena popelištěm, snáškovým hnízdem a zařízením na 

obrušování drápů. 

 

Obrázek 46: Klecové ustájení pro chov nosnic (foto: D. Zapletal) 

 

 

8.1.3.2. Chov slepic ve voliérách (tzv. aviary) 

Tento systém je kombinací halového chovu v klecích s chovem na podestýlce. Klece 

jsou umístěny ve dvou až čtyřech patrech nad sebou bez dělících přepážek a dvířek. 

V uličkách mezi řadami klecí je na podlaze umístěná podestýlka, která slepicím umožňuje 

hrabání a popelení (obr. 47). 
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Obrázek 47: Voliérová technologie pro chov slepic (Zdroj: www.drubez.eu) 

 

 

Systém umožňuje volný pohyb nosnic spolu se zajištěním základních biologických 

potřeb. U patrových klecí pak můžeme chovat více jedinců na jednotku plochu podlahy. 

Nevýhodou toho systému je horší kontrola zdravotního stavu nosnic, vyšší spotřeba 

krmiva a vyšší procento znečištěných vajec, která vzniká snáškou do podestýlky. Z hlediska 

welfare je zde někdy i vyšší výskyt kanibalizmu. 

Maximální hustota osazení u tohoto technologického systému může být 18 ks/m2. 

Stejně tak jako v klecových systémech musí být i klece ve voliérách vybaveny: 

- krmítkem o minimální délce 10 cm/ks 

- hřady o minimální délce 15 cm/ks 

- kapátkovými napáječkami v počtu 1/10 slepic 

- snáškovými hnízdy v počtu 1/7 slepic. 
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8.1.3.3. Chov slepic v halách na podestýlce 

U tohoto typu ustájení musí být podestýlka minimálně z jedné třetiny kryta střechou. 

Podestýlka musí být z materiálu s vysokou sorpční schopností, tak aby byla stále suchá. Tuto 

podmínku splňují například dřevěné hobliny, nebo řezaná sláma. Podestýlka se naskladní na 

začátku turnusu do výšky 10 – 15 cm a poté zde zůstává po celou dobu snáškového období. 

Mezi nevýhody tohoto systému ustájení ve srovnání s výše uvedenými technologiemi 

chovu je nižší snáška vajec, vyšší spotřeba krmiva a větší podíl znečištěných vajec způsobený 

snáškou do podestýlky. Z hlediska kontroly zdravotního stavuje je zde i horší kontrola nosnic 

a také vyšší výskyt endoparazitů a ektoparazitů. Navíc, zde může být i vyšší výskyt 

kanibalizmu vlivem stresu ze sociálního složení hejna, což může mít za následek i zvýšení 

úhynů. 

Požadavky na tuto technologii jsou: 

- hustota osazení maximálně 9 ks/m2 

- maximální velikost skupiny do 5 000 slepic 

- na každou nosnici musí být krmítko o minimální délce 10 cm  

- hřady o minimální délce 15 cm/slepic 

- kapátkové napáječky v počtu 1/10 slepic 

- snášková hnízda v počtu 1/7 slepic. 

 

8.1.3.4. Chov slepic v podlahových systémech s výběhem 

U toho systému jsou haly vybavené stejně jako v chovech na podestýlce. Jediným 

rozdílem je, že nosnice mají možnost přístupu do výběhu. 

Velkou výhodou toho systému ve srovnání s předchozími je zajištění dostatečného 

pohybu, který odpovídá jejich základním požadavkům a dochází tak k zajištění jejich 

biologických potřeb. 
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Mezi nevýhody toho systému chovu pak patří nejnižší snáška, nejvyšší spotřeba 

krmiva a znečištění vajec. Je zde také horší kontrola zdravotního stavu a vyšší výskyt 

endoparazitů a ektoparazitů. Tyto nedostatky spojené s vysokým stresem, případně i 

kanibalizmem mají zpravidla za následek nejvyšší úhyn nosnic. 

Požadavky na halovou technologii jsou: 

- přirozené větrání a osvětlení 

- maximálně 7 – 9 nosnic na 1 m2 

- na každou nosnici musí být krmítko o minimální délce 10 cm  

- hřady o minimální délce 15 cm/slepici 

- kapátkové napáječky v počtu 1/10 slepic 

- minimálně jedno snáškové hnízdo na 4 - 6 slepic 

 

Požadavky na výběhy jsou: 

- oplocení výběhu jako ochrana před únikem slepic a vstupem nepovolaných osob a 

divokých zvířat 

- přístřešek chránící před přímým slunečním zářením a deštěm 

- minimální plocha výběhu 4 m2/slepici. 

 

8.1.3.5. Ekologické chovy slepic 

Tento systém chovu reflektuje na veškeré požadavky ve vztahu k welfare slepic.  

Vybavení hal je stejné jako u chovů nosnic s výběhy. Stejně tak musí mít nosnice 

zajištěny výběhy poskytující minimálně 4 m2 zatravněné plochy pro každou slepici. Proto, 

aby byly plochy stále zelené je nutno výběhový areál podle potřeby střídat. Na výběh si kuřice 

navykají již od věku 6 týdnů.  
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Další nutnou podmínkou pro produkci vajec z ekologického chovu je krmení nosnic 

krmivem, jehož složky pochází jedině z ekologického zemědělství. 

Užitkovost slepic v tomto systému chovu je pak zpravidla stejná, jako u chovu s 

výběhem. 

 

8.2. Výkrm brojlerových kuřat 

Cílem chovu brojlerových kuřat je produkce rychle rostoucích jedinců s výbornou 

konverzí živin. 

V systému produkce brojlerových kuřat je nutné dodržovat přísná pravidla 

turnusového chovu. Před naskladněním nového hejna je nutno provést dokonalé vyčištění a 

následnou dezinfekci ustájovacích hal. Kuřata s nedostatečně vyvinutou imunitou se musí 

naskladňovat do hal prostých patogenů a parazitů.  

Naskladňovaná kuřata by měla být už v líhních vakcinována, aby se předcházelo 

vzniku případných onemocnění. Mezi nejkritičtější období patří první dva týdny výkrmu, kdy 

se kuřatům musí zajistit zvýšená pozornost a péče. 

Výkrm brojlerových kuřat se z důvodu jejich vyšší živé tělesné hmotnosti u nás 

provádí pouze na podlahových technologií, a to nejčastěji na podestýlce v kombinaci se 

speciálními rošty (obr. 48). 
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Obrázek 48: Výkrm brojlerů na podestýlce (Zdroj: www.drubez.eu) 

 

 

U výkrmu brojlerových kuřat je hlavně důležité dodržovat maximální počet jedinců na 

m2 podlahové plochy. S přibývajícím věkem a hmotností je pak nutné zvětšovat plochu 

podlahy technologického systému. Do 2. týdne věku můžeme na ploše 1 m2 chovat 45 kusů 

brojlerových kuřat, od 2. do 4. týdne věku 28 ks, od 4. do 8. týdne 15 ks a od 8. do 12. týdne 

věku pouze 10 ks. 

V systému výkrmu je důležité, aby kuřata měla dostatečný krmný prostor. U 

řetězových žlabových krmítek by měly být k dispozici minimálně 2 cm délky hrany krmítka 

na jedno kuře. U tubusových krmítek by pak na jedno krmítko mělo připadat maximálně 50 

kuřat a u talířových maximálně 40 kuřat. 

Kuřata musí mít neomezený přístup k vodě, protože nedostatek tekutin snižuje 

přírůstky. Nejvíce se používají kloboukové napáječky. Napáječky musí být pravidelně čištěny 

od zbytků krmiv. 
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8.2.1. Výkrm kuřat na podestýlce 

Výkrm kuřat na podestýlce je v současnosti nejčastější způsob výkrmu brojlerových 

kuřat u nás. Před naskladněním je důležité provést dezinfekci ustájovací haly, aby se nová 

kuřata naskladňovala do prostředí prostého patogenů. 

Před samotným naskladněním kuřat je nutné rovnoměrně navrstvit podestýlku do 

výšky 8 – 10 cm a dostatečně ji prohřát na teplotu 28 – 30 °C. 

Podestýlka by měla být pružná a měkká, aby nedocházelo k vytváření otlaků kolem 

prsní kosti. Aby toto bylo zajištěno, tak se nesmí zbytečně přetěžovat, což znamená, že na 1 

m2 může být maximální zátěž 34 kg. Z toho vyplývá, že s rostoucí hmotností kuřat se mění i 

jejich koncentrace. Při výkrmu do 1,8 – 2 kg tělesné hmotnosti se pak na 1 m2 počítá s 16 – 

20 ks. 

Krmivo je vhodné podávat do talířových krmítek, která ve srovnání s řetězovými nebo 

tubusovými krmítky sníží spotřebu krmiva přibližně o 5 %. Toto snížení je ovlivněno typem 

konstrukce krmítka. Dále je důležité měnit výšku krmítka podle velikosti rostoucích kuřat a to 

tak, aby hrana krmítka byla vždy ve výšce jejich hřbetu. U nízko umístěných krmítek dochází 

k vyšší spotřebě krmiv. 

 

8.2.2. Mikroklimatické požadavky 

Teplota 

Teplotní režim je stejný jako v odchovu kuřat. Pro vytápění hal se využívá plynových 

agregátů (raket) a jako zdroj lokálního tepla se využívá elektrických kvočen, což umožňuje 

kuřatům možnost volby teplotního optima. 
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Tabulka 11: Požadavky na teplotu prostředí s ohledem na věk kuřat 

Věk [dny] Teplota [°C] 

1 30 

3 28 

6 27 

9 26 

12 25 

15 24 

18 23 

21 22 

24 21 

> 27 20 

 

Relativní vlhkost 

Relativní vlhkost by během prvních tří dnů měla být mezi 60 – 70 %. Od 18. dne věku 

brojlerů je možné v podmínkách vyšší prašnosti nebo teploty prostředí mlžit. Mlžení se ale 

musí kontrolovat, aby relativní vlhkost nepřekročila 70 %, což by mohlo mít za následek 

zvlhnutí podestýlky a následně zvýšení ztrát tepla a zhoršení koncentrace stájových plynů. 

 

Osvětlení 

Ve starších systémech výkrmu brojlerů se využívá 23 hodinový denní režim, od 7. dne 

věku pak většinou 14 – 16 hodinový světelný režim. V moderních systémech se spíše využívá 

pravidelné střídání světla a tmy v poměru 1:3, nebo 2:2 (tzv. intermitentní světelný režim). 
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Tento poměr se může měnit podle typu výkrmu a konečné tělesné hmotnosti brojlerů. 

Střídáním světla a tmy dochází ke zlepšení růstu, lepšímu využití krmiva, snížení obsahu tuku 

a také se jim snižuje frekvence defektů končetin, úhynů a snižuje se i spotřeba elektrické 

energie. V druhé polovině výkrmu pak tento světelný režim ovlivňuje i konečnou tělesnou 

hmotnost brojlerů. 

Intenzita osvětlení má být 40 lx. 

 

Proudění vzduchu 

Výměna vzduchu by měla být rovnoměrná v celé ploše ustájovacího systému a 

v žádném případě by neměla překročit 0,15 m/s, kdy dochází k průvanu a následně ke zvýšení 

ztrát tepla. 

 

8.3. Výkrm krůt (těžké krůty) 

Z ekonomického hlediska je v současnosti u nás nejefektivnější provádět výkrm 

těžkých jatečných krůt. V systému výkrmu je důležité provádět výkrm odděleně podle 

pohlaví. V zásadě se technologie používaná k výkrmu těžkých krůt příliš neliší od 

technologického systému používaného k výkrmu brojlerových kuřat (obr. 49). 

Z hlediska zajištění dobrého zdraví se výkrm provádí turnusově, kdy je důležité, aby 

mladé krůty byly naskladněny do vydezinfikovaných hal na čistou a suchou podestýlku 

nastlanou do výšky 10 – 15 cm. 

Délka výkrmu se liší podle pohlaví. Krůtičky se vykrmují do věku 12 – 15 týdnů a 

krocánci se vykrmují do věku 20 – 24 týdnů. 

Z hlediska organizace a požadavků na výživu a prostředí v různém věku se výkrm 

rozděluje na období do věku 6 týdnů (teplé období) a na období od 7. týdne věku (studené 

období). U tohoto systému se pak předpokládá, že hala se rozdělí na dvě nestejně velké 
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poloviny, kdy se v každé vykrmují odděleně krocani a krůtičky, krocani mají k dispozici 

zpravidla větší polovinu. Po vyskladnění krůtiček se pak krocani pustí na celou plochu haly. 

 

Obrázek 49: Výkrm krůt na podestýlce (Zdroj: www.kruty.cz) 

 

 

Krmivo je nejčastěji podáváno z kruhových krmítek a voda z kloboukových 

napáječek. U technologických linek krmení a napájení je zapotřebí je postupně zvyšovat tak, 

aby byly vždy ve výšce hřbetu a tím se zamezilo ztrátám krmiv. 

Podestýlka musí být ze savého materiálu, aby nedocházelo k podchlazení krůt. Jako 

materiál se obvykle používají hoblovačky z měkkého dřeva. 

 

Hustota osazení 

Hustota osazení by měla respektovat rostoucí požadavky na plochu s délkou výkrmu. 

Haly se podle plochy naskladní maximálně takovým počtem jedinců, aby požadavky na 
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plochu byly splněny i na konci výkrmu. Na začátku se pod kvočnu ohrazenou zábranami 

naskladní maximálně 300 kusů krůťat, což odpovídá 9 – 10 krůtám na 1 m2. Na konci 

výkrmu pak může být na 1 m2 maximálně 1,5 ks, nebo 34 kg živé tělesné hmotnosti krůt. 

 

8.3.1. Mikroklimatické požadavky 

Během výkrmu je nutno respektovat mikroklimatické podmínky jako je teplota, 

relativní vlhkost a světelný režim. 

 

Teplota 

Pro zajištění optimální teploty v začátku výkrmu se využívají elektrické kvočny. 

Kolem elektrické kvočny se nainstalují zábrany do výšky 45 cm, aby nedocházelo 

k rozbíháním krůťat od tepelného zdroje a také ke zbytečným ztrátám tepla. Tyto zábrany 

musí být umístěny pod elektrickými kvočnami hned po naskladnění krůťat, zůstávají pak 

zpravidla až do věku 8 – 10 dnů.  

Obecně se krůty musí naskladňovat až do vytemperované haly. Jelikož malá krůťata 

ještě nemají dostatečně vyvinutou termoregulaci, je nutné, aby byla přísně dodržována teplota 

prostředí. 
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Tabulka 12: Požadavky krůťat na teplotu v závislosti na jejich věku 

Věk krůťat [týdny] Teplota pod elektrickou 

kvočnou [°C] 

Teplota haly [°C] 

1. 

35 – 38 

Snižovat o 3 °C týdně 

27 – 24 

2. 24 

3. 23 

4. 22 

5. 20 

6. – 12. 18 

> 12. - 16 

 

Relativní vlhkost 

Optimální relativní vlhkost ve výkrmu krůťat je 65 %. 

 

Osvětlení 

U osvětlení je důležitá jak jeho perioda, tak i intenzita světelných zdrojů. 

a) Světelná perioda  

Délka světelného dne by první den po naskladnění měla být 23 hodin. Následující den až 

do 3. – 4. týdne se doporučuje svítit 23 – 23,5 hodin denně. V další části výkrmu se 

doporučuje upravit světelný režim dle doporučení pro daného hybrida, nejčastěji na 16 – 18 

hodin. 
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b) Intenzita osvětleni 

Na začátku výkrmu by se intenzita osvětlení měla pohybovat v rozmezí 60 – 70 lx. Od 

přibližně 3. – 4. týdne po naskladnění by měla být intenzita osvětlení snižována. 

 

8.4. Výkrm kachen 

8.4.1. Výkrm pekingských kachen 

V současné době je u nás nejvíce rozšířen výkrm jatečných kachen do hmotnosti 3,3 kg. 

V různých fázích růstu se liší požadavky na prostředí a proto se i samotný výkrm dělí na dvě 

období.  

a) Teplé období – je období výkrmu od naskladnění až do 3. týdne věku kachňat. 

b) Studené období – je od 4. týdne věku až do konce výkrmu. 

 

8.4.1.1. Technologický systém ustájení 

Intenzivní výkrm kachen se provádí v halách na podestýlce, v halách s roštovými 

podlahami, nebo jejich kombinací. 

 

Výkrm na hluboké podestýlce 

Tento systém chovu kachen je ekonomicky nejvýhodnější. Chov je možné provádět 

v bezokenních nebo okenních halách nejčastěji betonové, ocelové nebo dřevěné konstrukce.  

Na hluboké podestýlce (obr. 50) mohou být kachňata ustájena až do konce výkrmu, 

nebo jen do věku 3 týdnů. Ke konci výkrmu je možné kachňata přesunout do technologie 

s výběhem. 

Jako podestýlka se nejvíce hodí sláma, která se postupně nastýlá. 
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Obrázek 50: Výkrm kachen na podestýlce (Zdroj: www.agrico.cz) 

 

 

Výkrm na roštech 

U tohoto systému výkrmu je celá podlaha zaroštovaná, což zajišťuje dobrou hygienu 

prostředí. Trus je kachnami prošlapáván do podroštového prostrou, odkud je pravidelně 

odstraňován shrnovací lopatou. 

Zpravidla lze u tohoto systému naskladnit až 8 kachňat na 1 m2. 

Výhodou tohoto systému je, že odpadají problémy s odstraněním podestýlky. 

 

 Výkrm na roštových podlahách s podestýlkou 

Tento typ výkrmu spojuje výhody obou předešlých systémů, kdy je udržována dobrá 

hygiena prostředí na roštech a kachny mají zároveň zajištěnou možnost hrabání a utváření 

hnízd v podestýlce, což je důležité z hlediska welfare. 
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Napáječky a krmítka se u tohoto systému chovu umísťují nad rošty, aby se omezilo 

znečištění podestýlky a zvýšení vlhkosti prostředí. 

Maximální hustota osazení u tohoto systému chovu je 6 kachňat/m2. 

 

8.4.1.2. Mikroklimatické požadavky 

Teplota 

Jelikož kachňata nemají dostatečně vyvinutou termoregulaci, tak je nutné jim zajistit 

požadovanou teplotu. S přibývajícím věkem a změnou kvality opeření je možné teplotu 

snižovat. 

Tabulka 13: Požadavky na teplotu prostředí ve výkrmu pekingských kachen 

Věk kachňat [týdny] Optimální teplota [°C] 

1 28 – 25 

2 – 3 25 – 22 

> 4 20 – 18 

 

Relativní vlhkost 

Optimální relativní vlhkost pro výkrm kachňat je mezi 60 a 70 %. 
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Světelný režim 

Intenzita osvětlení a světelná perioda se mění s věkem kachňat. 

a) Světelná perioda 

Během prvního týdne je potřeba kachnám zajistit 23 hodinový světelný režim, aby se 

kachňata naučila dobře se orientovat v prostoru. Od 2. týdne až do konce výkrmu se délka 

světelného dne postupně snižuje na 16 hodin za den. 

b) Intenzita osvětlení 

Od naskladnění do konce prvního týdne věku se zpravidla používá intenzita osvětlení 

20 lx. Od druhého týdne až do konce výkrmu je nutné intenzitu snížit, obvykle jen na 5 – 

10 lx. 

 

8.4.2. Výkrm pižmových kachen 

Vzhledem k výraznému dimorfismu je pro zajištění maximální produkce nutné 

provádět oddělený výkrm podle pohlaví.  

Výkrm se provádí v čistých, vydezinfikovaných halách na podestýlce. Hustota osazení 

nesmí přesáhnout 4 ks/m2. 

Krmivo se podává v kruhových krmítkách. Napáječky se používají kapátkové. 

 

8.4.2.1. Mikroklimatické požadavky 

Teplota 

Jelikož s přibývajícím věkem dochází z hlediska termoregulace ke zvyšování kvality 

peří, mění se tak i požadavky na optimální teplotu prostředí. 
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Tabulka 14: Požadavky na teplotu prostředí ve výkrmu pižmových kachen  

Věk kachňat [týdny] Optimální teplota [°C] 

1 30 

2 – 3 Postupné snižování na teplotu 20 °C 

4 20 

> 4 20 – 18 

 

Relativní vlhkost vzduchu 

Optimální relativní vlhkost pro výkrm kachňat se pohybuje v rozmezí 60 – 70 %. 

 

Světelný režim 

Během výkrmu je nutné přizpůsobit osvětlení požadavkům kachňat tak, aby byl zajištěn 

maximální příjem krmiva a minimální riziko vzniku oštipování peří a kanibalizmu. 

a) Světelná perioda 

Během prvního týdne se kachňatům svítí 23 hodin denně. Od druhého týdne se délka 

světelného dne snižuje tak, aby ve třetím týdnu byla 18 hodin. Od čtvrtého týdne do konce 

výkrmu se délka světelného dne udržuje obvykle na 16 hodinách. 

b) Intenzita osvětlení 

Během prvního týdne výkrmu je nutné kachňatům zajistit osvětlení o intenzitě 20 – 30 lx. 

Od druhého týdne do konce výkrmu se intenzita osvětlení musí snížit na 5 – 8 lx, neboť 

vysoká intenzita osvětlení vyvolává u tohoto druhu často propuknutí oštipování peří a 

následně kanibalizmus. 



 
 

190 
 

 

8.5. Výkrm hus 

8.5.1. Způsoby výkrmu hus 

8.5.1.1. Brojlerový výkrm housat 

Výkrm housat v prvních 4 – 5 týdnech probíhá v halách na podestýlce nebo na roštech 

a poté se využívá ustájení s výběhy. Ve výběhu musí být zajištěny úkryty před nepřízní 

počasí. U přístřešků je nutná zvuková izolace střechy, protože jinak vznikající zvuk během 

deště vyžene housata z pod přístřešku ven. 

Hustota osazení do 4. týdne věku by měla být maximálně do 8 ks/m2. Od 5. týdne do 

konce výkrmu může být maximální hustota osazení 4 ks/m2. 

Během výkrmu je nutné regulovat výšku krmítek a napáječek podle velikosti housat. 

Délka krmného prostoru na jedno house musí být minimálně 2 cm/ks a délka napáječek by 

měla být také minimálně 2 cm/ks. 

Pro zlepšení kvality peří se doporučuje omezit kontakt s vodní plochou. 

 

8.5.1.2. Pastevní výkrm hus 

Tento typ polointenzivního výkrmu je delší než výkrm brojlerový. Housata se 

vykrmují 14 – 16 týdnů, kdy končí první podškub, nebo 16 – 20 týdnů, kdy končí druhý 

podškub.  

Dokrmem se získá tzv. pečínková husa, která má lepší osvalení prsních částí, ale také 

více tuku. 

K ustájení se používají jednoduché přístřešky. 

V první polovině výkrmu do 4. – 6. týdne probíhá výkrm stejně jako u brojlerového 

typu, v druhé polovině je pak kombinován s pastvou. 
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8.5.2. Mikroklimatické požadavky 

Teplota 

Teplota se během výkrmu musí přizpůsobovat požadavkům rostoucích hus. Na 

začátku výkrmu jsou požadavky na teplotu vyšší, a proto se v halových systémech zpravidla 

používají elektrické kvočny. 

Tabulka 15: Požadavky na teplotu ve výkrmu hus  

Věk housat [týdny] Optimální teplota [°C] 

1 

Pod elektrickou 

kvočnou 
29 – 31 

V hale 23 – 25 

2 – 3 Snížení teploty o 2 °C každé dva dny 

> 3 18 - 20 

 

Relativní vlhkost vzduchu 

Relativní vlhkost vzduchu ve výkrmu kachen se musí pohybovat mezi 60 – 65 %. 

 

Světelný režim 

Osvětlení je jeden z důležitých faktorů ovlivňujících růst housat. 

a) Světelná perioda 

Do 3. dne věku by se měl udržovat 23 hodinový světelný režim a od 4. dne se délka 

světelného dne postupně snižuje až na 16 hodin, což pak zůstává zpravidla až do konce 

výkrmu. 
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b) Intenzita osvětlení 

Během celého výkrmu by měla být intenzita osvětlení kolem 10 lx. 
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9.  Elektrické oplocení (elektrický ohradník) 

Elektrické ohradníky jsou nejvhodnější a nejperspektivnější způsob ohrazení skotu, 

ovcí, koní, ale také jelenů a daňků, případně i pro pastvu prasat a drůbeže.  

Princip elektrického plotu spočívá ve vysílaných elektrických impulzech, které při 

propojení elektrického vodiče se zvířetem a zemí (3 základní prvky pro vlastní funkci) 

vyvolají zvířeti elektrickou ránu (obr. 51), čímž si zvíře postupně vytváří reflex a následně se 

k elektrickým vodičům již zpravidla nepřibližuje. 

 

Obrázek 51: Princip elektrického ohradníku: vodič – zvíře – zem (zdroj: Ketris s.r.o.). 

 

 

 

Elektrické impulsy jsou vysílány ze zdroje impulsů, kterých je v současné době na trhu 

velká škála typů a značek. 

 

Chovatel by měl při výběru zdroje zvážit následující aspekty: 

- zda použije bateriový, síťový, kombinovaný, případně i solární zdroj 
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- sílu zdroje, která bývá označována délkou vodičů, jež je zdroj schopen udržet pod 

impulsem v potřebné výši (tato se uvádí v km); při výběru zdroje je nutno zohlednit i 

sčítání odporů ve formě vodiče, poškození izolátorů, napojování vodičů a podrůstání 

vodičů 

- sílu úderu, která je uváděna v joulech. 

 

Každý uživatel elektrického plotu (ohradníku) by měl mít zkoušečku impulsů, s níž zjistí, 

zda je plot funkční a i případnou sílu úderu. Funkčnost el. ohradníku je primární nutností 

zabezpečující chov hospodářských zvířat a zvěře na vymezených plochách.  

 

9.1.  Zhotovení pevných elektrických plotů 

Tyto jsou zhotovovány z kůlů vyrobených ze dřeva, betonu, železa, směsných plastů 

aj. Kůl je základním stavebním prvkem celého oplocení a od jeho životnosti je tak odvislá 

životnost celého plotu. V případě použití dřevěných kůlů se obvykle provádí jejich moření 

různými přípravky, aby se docílilo prodloužení jejich životnosti. Typizované kůly pro začátek 

linky a pro rohy oplocení jsou 210 cm dlouhé a v průměru 12 – 20 cm široké. Kůly používané 

uvnitř linek pak mají délku 180 cm, s diametrem 10 – 17 cm.       

U kůlů ze směsných plastů obvykle udává výrobce životnost 40 – 50 let s tím, že je do 

nich možno vrážet hřebíky, šroubovat vrutové izolátory apod. Tyto kůly jsou pak typizovány 

obvykle v délce 160 – 190 cm a síle 6,5 – 10 cm.  

Při stavbě elektroplotu jsou od sebe kůly umísťovány na obvodu hrazení zpravidla ve 

vzdálenosti 7 – 8 m a uvnitř hrazení na příčkách až ve vzdálenosti 10 m. 

Celé oplocení před zahájením je nutno rozdělit na jednotlivé rovné linky, kdy každá 

linka začíná rohovým kůlem, který je zajištěn vzpěrou proti tahu drátu. Na tyto kůly je 

instalován elektrický plot, kdy každá linka je odizolována koncovými izolátory, v lince je pak 

veden potřebný počet vodičů dle druhu a kategorie umístěných (pasených) zvířat. Pro 

zamezení úniku zvířat z oplocených prostor je důležitý především počet horizontálně 
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situovaných vodičů a také konkrétní vzdálenost mezi vodiči (především u mláďat a malých 

přežvýkavců).  

Pro odizolování elektrického drátu se montují na jednotlivé kůly izolátory, které musí 

zajistit odizolování drátu od země. Těchto izolátorů je celá řada typů a při výběru by měla 

rozhodovat jejich životnost. Běžně používaný drát pro elektrické oplocení je dvakrát 

zinkovaný ocelový drát o průměru 3,15 nebo 3,5 mm. Celkovou délku oplocení pod napětím 

pak určuje, jak silný drát bude jako vodič použit.  

Pro životnost je rozhodující napnutí drátu, kdy napnutý drát je suchý za velmi krátkou 

dobu, zatímco nenapnutý drát udržuje déle vodu na svém povrchu. Vypnutí drátu docílíme za 

použití různých napínáků, při montáži je nejlépe použít řetězové napínáky nebo upravené 

jednoduché lanové kladkostroje. Na dráty umísťujeme napínáky jednotlivých drátů, pomocí 

nichž můžeme jednotlivé vodiče dopnout a hlavně pro zimní období u delších linek povolit, 

tak aby nedošlo vlivem smrštění drátu k jeho přetržení. Pro funkčnost plotu jsou rozhodující i 

spoje drátů (navázání drátů), kdy není přípustné, aby jednotlivé části drátů se stýkaly 

v jednom bodě, neboť při takovémto způsobu napojení se plot vlivem oxidace stane postupně 

méně funkční.  

Podle toho jaký druh a kategorie zvířat bude v oplocení umístěn, musí být provedena 

vlastní konstrukce elektroplotu, tzn. kolik bude vedeno vodičů, v jaké vzdálenosti budou 

vodiče od sebe a jak vysoký bude vlastní plot. Zde je nutno upozornit, že rozteče vodičů 

(drátů) jsou důležitější než vlastní výška oplocení! Rozteče by měla být takové, aby 

zabraňovaly pronikání zvířat mezi vodiči tím, že dostanou elektrický úder do obličeje nebo do 

uší (obr. 52). 
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Obrázek 52: Schéma obvyklého umístění a počtu vodičů pro jednotlivé druhy a kategorie 

zvířat (zdroj: Ketris s.r.o.). 
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Každý elektrický plot, každý zdroj elektrických impulsů by měl z důvodu bezpečnosti 

mít instalovánu bleskovou pojistku, která chrání zdroj impulsů od poruchy při zásahu vedení 

bleskem. Přes tuto pojistku je zeměn i vlastní plot, čímž se stává v bouřkovém období 

bezpečnější jak pro zvířata, tak i pro lidi. Další důležitou částí je kovová zemnící tyč, která 

musí být dlouhá alespoň 1 m. Při použití několika zemnících tyčí v řadě se pak tyto umisťují 

ve vzdálenosti 2 – 3 m od sebe a vzájemně se spojí. Namísto zemnící tyče lze využít i 

hromosvod. 

V posledních létech se u nás ve velmi suchých obdobích stává, že vodivost země je 

značně snížena a tudíž se snižuje i účinnost plotu. Nepříjemné je to také proto, že v těchto 

přísušcích je na pastvinách i méně pastvy a zvířata tak mají snahu z ohrad utíkat. Z těchto 

důvodů se začínají instalovat elektroploty, které mají odizolovány nejen plusové vodiče, ale 

jsou zároveň vedeny i vodiče minusové, které jsou buď centrálně, nebo na každé lince 

uzemněny. Mimoto, jestliže se ohradník skládá z více vodičů nad sebou, je vhodné je 

přibližně každých 500 m propojit. Tímto propojením dojde k fyzikálnímu jevu, který je 

obdobný, jako by se použily vodiče s větším průřezem, čímž se zlepší vodivost v celém 

ohradníku. 

 

 



 
 

198 
 

9.2.  Přenosné elektrické ploty 

Jedná se o oplocení, které se velmi rychle a jednoduše postaví a nahrazuje oplocení 

trvalé. V principu jde o stejný systém oplocení jako u pevných hrazení s tím, že se toto 

oplocení skládá jen z lehkých sloupků, které se pouze přišlápnou nohou do země pomocí 

stupačky. Sloupky bývají obvykle plastové, přičemž je vhodné je umísťovat ve vzdálenosti do 

10 m od sebe. Na tyto sloupky jsou pak do různých izolátorů či příchytek napínána vodivá 

lanka nebo vidové pásky, které mají nerezové nebo měděné vodivé drátky, jež přenáší 

elektrický impuls. Pro životnost vodivého lanka i pásky je rozhodující způsob navíjení. 

Nemělo by docházet k častým zlomům, neboť časem dojde k lámání vodivých drátků. Za 

tímto účelem se používají různé typy navijáků vodiče, jež zajišťují jednoduchou demontáž 

přenosného elektroplotu. 

  



 
 

199 
 

Obrázek 53: Schéma zapojení elektrického ohradníku (zdroj: Ketris s.r.o.). 

 

 

1 – zdroj el. energie (síť, akumulátor, solár); 2 – zemnící kabel; 3 – zemnící tyč; 4 – 

bleskopojistka; 5 – podzemní kabel; 6 – kůl; 7 – vypínač; 8 – rohový izolátor; 9 – propojovací 

kabel na ohradu; 10 – propojovací kabel mezi vodiči; 11 – vodič (drát, lanko, páska); 12 – 

brankový zavírací systém; 13 – součásti branky; 14 – výstražná tabulka; 15 – izolátor; 16 – 

mobilní plastový sloupek; 17 – speciální spojka na vodič (dle typu vodiče); 18 – napínák 

vodiče.  
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