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Postup řešení a dosažené výsledky 

V první etapě řešení projektu byly vybrány čtyři materiály (dřevo -hoblované, 
impregnované; polypropylén, polystone; recyklované PVC) pro výrobu podlážek a k dalšímu 
testování v provozních podmínkách na základě analýzy vybraných ukazatelů (tepelná 
izolace, nosnost, nasákavost, trvanlivost, čistitelnost, dezinfikovatelnost, odolnost, kluzkost, 
hořlavost).  
 
Tabulka 1: Vlastnosti jednotlivých materiálů pro výrobu podlážek  
Ukazatele Materiály 

Dřevo Polypropylén  Polystone Recyklované PVC 

Tepelná izolace +++ + + ++ 

Nosnost ++ ++ ++ +++ 

Nasákavost + +++ +++ ++ 

Trvanlivost + ++ ++ ++ 

Čistitelnost + +++ +++ ++ 

Dezinfikovatelnost + +++ +++ + 

Chemická odolnost ++ +++ +++ +++ 

Odolnost + ++ ++ ++ 

Kluzkost povrchu ++ + + +++ 

Hořlavost + ++ ++ ++ 

Cena ++ + + +++ 

Hodnocení posuzovaných ukazatelů:  + nejhorší  ++ průměrné  +++ nejlepší 

 
Dále byly navrženy ukazatele pro hodnocení zdraví, úrovně welfare a chovného prostředí 
telat: 
• teplota a relativní vlhkost vzduchu ve venkovním individuálním boxu (VIB), 
• teplota podestýlky, 
• sušina podestýlky, 
• výskyt onemocnění telat (průjmové, respirační aj.), 
• průměrný denní přírůstek telat, 
• délka ležení telat ve VIB. 
 
V druhé etapě řešení projektu byly analyzovány vybrané ukazatele welfare a zdraví telat, 
včetně kvality chovného prostředí. 
V průběhu pokusů na Účelovém hospodářství Netluky bylo sledováno 12 venkovních 
individuálních boxů (VIB) pro ustájení telat v období mléčné výživy (od narození do cca  
58-64dnů věku). Do šesti boxů byly před nastájením telete a nastláním slámy umístěny 
testované podlážky (skupina pokusná). Zatímco druhá polovina (šest) boxů bez podlážek 
sloužila jako skupina kontrolní. 
Významný vliv použití podlážek na mikroklimatické ukazatele ve VIB byl prokázán pouze u 
podlážek dřevěných a polyproplénových, kdy telata ustájená ve VIB s těmito podlážkami byla 
vystavena působení nižších relativních vlhkostí vzduchu (80,1 % a 79,9 %) v porovnání 
s kontrolní skupinou telat, odchovávaných ve VIB bez podlážek (90,1 %; 68,5 %), resp. ve VIB 
s podlážkami s recyklovaného PVC (70,9 %).  
Použití všech typů podlážek ve VIB vedlo k významnému zvýšení teploty lože (o 0,5-7,8 oC) 
a snížení vlhkosti podestýlky (o 20-27 %). V souvislosti s tím se prodloužila i délka ležení telat 
ve VIB s dřevěnými a polypropylénovými podlážkami o 1 hodinu za den. Naproti tomu využití 
podlážek z recyklovaného PVC vedlo ke snížení doby ležení telat o cca 1 hodinu v porovnání 



s telaty odchovávanými ve VIB s polypropylénovými podlážkami a ve VIB bez podlážek. 
Současně nebyl prokázán statisticky významný vliv použití podlážek ve VIB na průměrný 
denní přírůstek a zdraví telat. 
 
V třetí etapě řešení projektu byla zpracována technická dokumentace navržených podlážek 
a vytvořen jejich prototyp. 
 
Ve čtvrté etapě řešení projektu byly podlážky testovány v provozních podmínkách dvou 
chovů.  
V prvním chovu nebyl prokázán signifikantní rozdíl v teplotě a relativní vlhkosti vzduchu mezi 
VIB bez podlážek (13,7 oC; 71,5 %) v porovnání s VIB s podlážkami (11,5-13,7 oC; 69,9 až 
70,7 %). V tomto chovu byla zjištěna nejnižší teplota podestýlky ve VIB bez podlážek (18,6 oC 
versus 20,5 až 23,7 oC). Zatímco nejvyšší teploty podestýlky byly změřeny ve VIB 
s podlážkami z polypropylenu a polystone (23,7 oC). Dále byla v této etapě řešení projektu 
prokázána signifikantně vyšší (P<0,01) vlhkost podestýlky ve vzorcích, odebíraných z VIB bez 
podlážek (o 21-28 %). 
 
Telata v druhém chovu ustájená ve VIB bez podlážek byla vystavena působení statisticky 
významně (P<0,01) vyšších relativních vlhkostí vzduchu (cca o 9,9-10,9 %) v porovnání 
s telaty, odchovávanými ve VIB s dřevěnými podlážkami (80,0 %), respektive podlážkami 
z recyklovaného PVC (79,0 %). Signifikantní rozdíl mezi teplotami vzduchu ve VIB 
s podlážkami (3,4-3,5 oC) a VIB bez podlážek (3,1 oC) nebyl prokázán. Dále zde nebyly 
prokázány statistické rozdíly v teplotách podestýlky ve VIB s podlážkami v porovnání s VIB 
bez podlážek (15,5 oC versus 16,1-16,4 oC).  
Dále byla ve druhém chovu zjištěna nesignifikantně vyšší vlhkost podestýlky ve VIB bez 
podlážek (o 3-6 %). 
Telata ustájená ve VIB s podlážkami z recyklovaného PVC dosahovala nesignifikantně vyšší 
průměrný denní přírůstek (o 0,056-0,072 kg) než telata ustájená ve VIB bez podlážek 
(0,707 kg; 0,727 kg) nebo s dřevěnými podlážkami, resp. podlážkami z polystone. Naproti 
tomu nejnižší průměrný denní přírůstek byl zjištěn u telat ustájených ve VIB 
s polypropylénovými podlážkami (0,657 kg). 
Ani v jednom chovu nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi četností výskytu 
onemocnění gastrointestinálního traktu a respiračního ústrojí telat ustájených ve VIB 
s podlážkami (pokusná skupina) nebo ve VIB bez podlážek (kontrolní skupina). 
 

Shrnutí finálních výsledků  

Vhodnost a využitelnost jednotlivých podlážek pro odchov telat ve venkovních individuálních 
boxech v období mléčné výživy byla hodnocena na základě vybraných ukazatelů, 
sledovaných v rámci provozních experimentů. 



Tabulka 2: Vyhodnocení jednotlivých podlážek pro odchov telat ve venkovních individuálních 
boxech v období mléčné výživy 
Ukazatele Podlážka 

Impregnované 
dřevo 

Polypropylén Polystone Recyklované PVC 

    
Původ navržená alternativní 

využití 
komerčních 
produktů1  

navržená alternativní využití 
komerčních 
produktů2 

Hmotnost  + ++ ++ +++ 

Nosnost ++ ++ ++ +++ 

Neklouzavost ++ + + +++ 

Odtok moči ++ +++ +++ + 

Atraktivnost pro 
telata 

+ ++ ++ +++ 

Vlhkost podestýlky +++ + + + 

Teplota podestýlky +++ +++ +++ ++ 

Teplota vzduchu ++ + + +++ 

Vlhkost vzduchu + ++ ++ ++ 

Růst hub ++ ++ ++ + 

Úkryt pro hlodavce + + + +++ 

Čistitelnost + +++ +++ ++ 

Dezinfikovatelnost + +++ +++ + 

Trvanlivost + ++ ++ ++ 

Cena ++ + + +++ 

Hodnocení posuzovaných ukazatelů:  + nejhorší  ++ průměrné  +++ nejlepší 
Pozn.: 1 díl roštové podlahy do stájí pro prasata 

2 interiérová podlahová deska  
 

Nebyl prokázán statisticky významný rozdíl v průměrných denních přírůstcích telat, ani 
v incidenci onemocnění u telat ustájených ve VIB s různými druhy podlážek.  
 
Vzhledem k tomu, že podlážka z polypropylenu i podlážka z recyklovaného PVC, jsou běžně 
komerčně vyráběny ať už jako díl roštové podlahy do stájí pro prasata, nebo jako interiérová 

podlahová deska (tabulka 2) a podlážka z impregnovaného dřeva je shodná s podlážkami běžně 
používanými v zemědělských provozech (např. ve skladech různých zemědělských komodit), 
navrhujeme k právní ochraně pouze jedinou námi navrženou podlážku z materiálu polystone 
a zároveň byla vytvořena technická dokumentace k podlážce ze dřeva, neboť běžně 
využívané modely nemají vhodné rozměrové parametry. 
 
Na základě námi dosažených výsledků není možné jednoznačně určit, kterou z testovaných 
podlážek lze vyhodnotit celkově jako nejlepší. Každý typ podlážky má svá pozitiva i negativa, 
která jsou shrnuta v tabulce 2. Navíc v každém chovu dojeného skotu jsou jiné podmínky pro 
ustájení telat v období mléčné výživy. Z toho vyplývá, že v jednom chovu se může úspěšně 
osvědčit jiný typ podlážky než v chovu druhém.  



 
V páté etapě řešení projektu byla vytvořena technická dokumentace a připraveny 
podklady pro sériovou výrobu podlážek. 
 
Technická dokumentace navržené podlážky I. 
 
Obrázek 1 půdorys – pohled na plášť opatřený provzdušňovacími otvory a vyfrézovanými 
drážkami 
Obrázek 2 pohled ze spodu – spodní pohled na plášť opatřený provzdušňovacími otvory, 
s naznačením umístění pomocných profilů 
Obrázek 3,4 nárys a bokorys – pohled na výztuhovou část s odtokovými otvory 
Obrázek 5 - detail odtokových otvorů 
 
Provedení podlážky pro venkovní individuální boxy obsahuje plášť s provzdušňovacími 
oválnými otvory. Mezi jednotlivými provzdušňovacími otvory jsou v pravidelných 
rozestupech vyfrézované drážky ve tvaru U. Podlážka dále má výztuhy připevněné ze spodní 
strany pláště, a to jak venkovní výztuhy po obvodě pláště, tak i vnitřní výztuhy v podélné 
i příčné ose. Spodní strana výztuhové části je vždy opatřena odtokovými otvory ve tvaru U. 
Výztuhová část je k vlastnímu plášti svařovaná. Výztuhová část definuje pevnost a nosnost 
roštu. Rošt je vyroben z UV stabilního polypropylénu. 

 

 
Obr. 1. Půdorys Obr. 2. Pohled ze spodu 
  

  
Obr. 3. Nárys Obr. 4. Bokorys 
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Obr. 5. Detail odtokových otvorů  
 
 
Technická dokumentace navržené podlážky II. 
 
Obrázek 1 půdorys – pohled na roštnice podlážky 
Obrázek 2 pohled ze spodu – spodní pohled na výztuhovou část podlážky 
Obrázek 3 nárys – pohled na čelní protiprůvanovou zábranu 
Obrázek 4 bokorys – pohled na výztuhovou část 
 
Podlážka je sestavena ze tří podélných hoblovaných nosných trámků, na kterých jsou 
v příčném směru umístěny roštnice z hoblovaných prken. Roštnice jsou připevněny 
k trámkům pomocí vrutů. Mezery mezi roštnicemi zohledňují kategorii ustájených zvířat. 
K podlážce je z čelní strany připevněno prkno zabraňující proudění vzduchu. Nosné trámky 
definují a síla prken definuje pevnost a nosnost podlážky, a proto jsou dva nosné trámky 
umístěny v krajích a jeden uprostřed. Rošt je vyroben ze dřeva a je naimpregnován 
zdravotně nezávadný ochrannými přípravky. 

  
Obr. 1. Půdorys Obr. 2. Pohled ze spodu 
  

  
Obr. 3. Nárys Obr. 4. Bokorys 
 
 
V šesté etapě řešení projektu byly zpracovány podklady pro podání užitného vzoru 
„Podlážka do venkovního individuálního boxu pro odchov telat v období mléčné výživy“ 
(vyrobená z Polystone® P). Oznámení č. 153 o vytvoření produktu pro jeho případné 
přihlášení k průmyslově právní ochraně bylo předáno 29.8.2017 vedení VÚŽV k posouzení. 
 

Komentář k nákladům 

Čerpání nákladů za celou dobu řešení projektu probíhalo postupně dle plánu schváleného 
v krycím listě (2015 – 78650 Kč; 2016 – 317050 Kč; 2017 – 237150 Kč).  
Položka „Osobní náklady“ byla vždy využita na úhrady mezd výzkumného týmu, podílejícího 
se na řešení projektu.  



Položka „Náklady nebo výdaje na služby“ byla využita na výrobu podlážek z impregnovaného 
dřeva a polystone® P. Dále pak na stanovení sušiny vzorků podestýlky odebíraných z VIB 
v průběhu odchovu telat. V neposlední řadě byly finanční prostředky z této položky využity 
na komercializaci výstupu na webových stránkách potenciálního výrobce a prodejce 
podlážek.  
Položka „Ostatní náklady“ byla čerpána na nákup digitálního záznamového zařízení pro 
měření teploty a relativní vlhkosti vzduchu ve VIB a teplotních sond pro měření teploty 
podestýlky. Finanční prostředky z této položky byly dále použity na nákup materiálu na 
výrobu podlážek, nákup komerčně vyráběných podlážek, jakož i na nákup demonstračních 
vzorků podlážek. Nemalou část tvořily i náklady na cestovné na účelové hospodářství a do 
chovů, kde se uskutečnily vlastní pokusy.  
Nepřímé náklady byly čerpány v souladu s rozpočtovými pravidly VUŽV v.v.i. Změny mezi 
jednotlivými položkami nepřekročily stanovenou mez. 
 
 

Příloha 
1. Evidenční list prototypu (5 stran) 


