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1. Cíl projektu 

Cílem projektu bylo na základě přijatého patentu č. 303759 B6  (majitel - VÚŽV,v.v.i. Praha 

Uhříněves) vytvořit prototyp drbadla s pružinou, určeného do chovu malých hospodářských 

zvířat (zejména prasat). 

 

2. Postup řešení 

Řešení probíhalo v souladu s plánem uvedeným v krycím listu. V první fázi řešení byla 

vypracována studie rozměrových parametrů u nás chovaných plemen prasat, a to především 

s ohledem na výšku a zakřivení těla.  Na základě těchto údajů byla vytvořena výkresová 

dokumentace včetně 3D modelu technického řešení drbadla. Následně ve spolupráci se 

sdružením STOPA byl zkonstruován prototyp drbadla s pružinou, který nejen odpovídal 

patentovému spisu, ale plně respektoval zjištěné rozměrové parametry. V následujícím období 

byl tento prototyp testován v provozních podmínkách stájí pro prasata na účelových 

hospodářstvích VÚŽV v Netlukách a v Kostelci nad Orlicí. Po ukončení testů byl ověřován 

zájem odborné a chovatelské veřejnosti o prototyp v rámci výstavy Země Živitelka, proto byl 

přihlášen do soutěže o Zlatý klas 2016. Na základě provozních testů a názorů budoucích 

zákazníků byly stanoveny nedostatky, které je třeba odstranit:  

 příliš velká hmotnost 

 nedostatečná akceptace nerovnoměrné výšky chovaných prasat 

 vysoká pořizovací cena 

Naopak za velmi pozitivní prvek bylo možno považovat zakulacení kontaktní plochy. Na 

základě těchto výsledků byl vyvinut druhý prototyp, a to drbadlo s jednou pružinou. Ten byl 

opět ověřován v provozních podmínkách a rovněž přihlášen do soutěží Zlatá cena 

AnimalTech 2017 a Zlatý Klas 2017. Po vyhodnocení nových testů byla vytvořena výkresová 

dokumentace a demonstrační exponát, což bude sloužit k prezentaci nového výrobku 

potencionálním výrobcům. 

 

3. Dosažené výsledky. 

V souladu s krycím listem bylo dosaženo 8 výstupů typu O a 1 výstup typu G plus jeden extra 

výstup typu G. Mezi výsledky typu O patří především výkresová dokumentace, vyhodnocení 

testů, zprávy z měření. Výstupy G jsou dva prototypy a to „Drbadlo s pružinou“ a „Drbadlo s 

jednou pružinou“. Drbadlo s jednou pružinou je určené k samovolnému drbání zvířat. Jeho 

konstrukce navazuje na původní prototyp drbadla s pružinou který byl upraven na základě 

ověřování v provozních podmínkách. Základem je samonosný tuhý rám, na který je uchycen 



Drbadlo s jednou pružinou 

vlastní drbací mechanismus. Ten je tvořen 

deskou z plechu ohnutou do oblouku v 

poloměru 180 mm. Pro udržení tvaru je plech 

orámován ocelovým drátem o průměru 10 

mm. Tato deska je uchycena k rámu tak, aby 

bylo umožněno její otáčení podle vodorovné 

osy úchytu a zároveň aby byl zajištěn 

vertikální pohyb desky. K zajištění návratu 

polohy drbacího mechanismu do výchozí 

polohy po skončení drbání je dále deska 

přichycena k rámu drbadla přítlačnou 

pružinou. Rám drbadla se ke stěně stáje nebo 

konstrukci výběhu připevňuje prostřednictvím 

posuvného mechanismu, který umožňuje 

výškové nastavení dle tělesného rámce 

ustájených. Vnitřní strana desky je opatřena 

zdrsněným materiálem (gumovou rohoží). 

Drbadlo s pružinou je určeno především do chovů prasat a umožňuje ustájeným zvířatům 

pohodlné drbání bez ohledu na kohoutkovou výšku zvířete a plně akceptuje anatomickou 

stavbu těla, je snadné na obsluhu a podstatně zpříjemňuje životní pohodu zvířat. Dle 

uskutečněné studie průměrná doba jednoho drbání v kotci pro 6 prasnic činila 13 s. Je zřejmé, 

že vzhledem k délce jednoho kontaktu s drbadlem, zvířata toto zařízení využívají zcela 

záměrně a je pro ně prospěšné. Kromě anatomického tvaru je velkou předností i robustní 

konstrukce, která zajišťuje dlouhou životnost, která je odhadována na cca10let. Oproti 

klasickým drbadlům, které využívají ke kontaktu se zvířetem kartáče, nedochází u tohoto 

zařízení k opotřebování otěrem nebo vypadáváním štětin. Drbací materiál pryž je mnohem 

odolnější proti stájovému prostředí a nedochází k jeho rychlé degradaci. Při kusové výrobě je 

předpokládaná cena 8 000 Kč, jíž bude možno po zvýšení objemu výroby snížit. Tato cena, 

ačkoliv o něco vyšší, odpovídá běžně dostupným drbadlům vzhledem k očekávané delší době 

životnosti v porovnání se současnými pasivními drbadly. 

 

 

 

 



4. Náklady na projekt 

Celkové plánované náklady na projekt byly 699 600 Kč. Z toho mzdové prostředky činily 

310 000 Kč, náklady na služby 130 000 Kč, ostatní náklady 90 000 Kč, nepřímé náklady 

130 000 Kč a náklady na řízení dílčího projektu 39 600 Kč. Mzdové náklady byly využity na 

úhrady pracovních nákladů členů řešitelského týmu. Z peněz na služby byla hrazena tvorba 

rozměrové studie prasat, projektová dokumentace, vývoj prototypů a demonstračního modelu. 

Ostatní prostředky byly použity na materiálové náklady včetně kancelářských potřeb, 

cestovné a náklady spojené s účastí na výstavách. Nepřímé náklady byly použity plně 

v souladu s pravidly organizace. Drobné přesuny mezi položkami byly vždy řádně 

zdůvodněny a schváleny Radou pro komercionalizaci v rámci projednávání průběžných zpráv.  

 

 

 


