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I. CÍL METODIKY 

 Vyhodnotit, zda velikost skupiny vykrmovaných býků plemene českého strakatého skotu ovlivňuje 
intenzitu růstu. 

 Vyhodnotit vybrané etologické ukazatele různě početných skupin (počet vzájemných vzeskoků, délku 
doby příjmu krmiva, dobu ležení) vypovídající o úrovni welfare vykrmovaných zvířat. 

 Ekonomicky zhodnotit dosažené výsledky. 
 Jasně formulovat přínos tohoto praktického opatření v organizaci výkrmu býků. 

Hypotéza metodiky 

Průměrné denní přírůstky u vykrmovaných býků nejsou ovlivněny velikostí skupiny. 

 

II. VLASTNÍ POPIS METODIKY 

Úvod 

Intenzivní výkrm skotu je v současné době stále nedoceněným odvětvím živočišné výroby. V chovatelské 
praxi je obvykle věnována pozornost především kategorii dojnic, případně jalovic a telat. Výkrm býků je 
často realizován v původních typizovaných stájích, které byly postaveny zejména v 60. až 80. letech 
minulého století. Z pohledu objemu investičních prostředků do rekonstrukcí a novostaveb, které mají za cíl 
zlepšit chovné prostředí a welfare zvířat, je kategorie býků tou poslední, kam tyto finanční prostředky 
směřují. Přitom ustájení a kvalita chovného prostředí je rozhodujícím faktorem pro dosažení dobré masné 
užitkovosti býků. 

Mnoho výkrmen je z pohledu současných technologicko-organizačních poznatků pro výkrm býků již 
nevyhovujících (nedostatečná kubatura a osvětlení, plocha kotce na ustájený kus, nevhodné systémy 
napájení apod.). V chovatelské praxi převažuje ustájení vykrmovaných býků na hluboké podestýlce, 
plochém přistýlaném loži, spádovaném loži a roštových podlahách.  

Výkrm býků v ČR 

V Situační a výhledové zprávě MZe ČR za rok 2011 se uvádí, že v České republice bylo v roce 2010 poraženo 
108 951 býků s průměrnou živou hmotností 627,2 kg. Část vykrmovaných býků je prodávána do zahraničí, 
zejména do Rakouska a Chorvatska (Roubalová a Vodička, 2011). 

Jedním z významných ekonomických ukazatelů výkrmu býků je intenzita průměrných denních přírůstků. Ten 
je odhadován pro ČR na 900 g a u předních podniků s intenzivním výkrmem býků pak nad 1100 g. 
Z průzkumu, který autoři této metodiky v roce 2012 uskutečnili na 157 farmách, vyplývá, že intenzivní 
výkrm uskutečňuje 60 % chovatelů dojeného skotu. Dosahované průměrné denní přírůstky v analyzovaných 
chovech jsou uvedeny v tabulce 1. 

Tabulka 1: Intenzita průměrných denních přírůstků vykrmovaných býků, zjištěných při terénním průzkumu 
na 157 farmách dojeného skotu 

 průměrný denní přírůstek v g•den
-1

 
 

do 900 901 až 1000 1001 až 1200 1201 až 1400 nad 1401 

počet farem (n) 9 41 33 10 1 

podíl (%) 9,6 43,7 35,1 10,6 1 

U plemene fleckvieh je v Německu požadováno a dosahováno průměrného denního přírůstku mezi 1200 až 
1500 g. V Bavorsku bylo dosahováno v kontrolním roce 2008/2009 u vykrmovaných býků průměrných 
denních přírůstků 1264 g, a to při jejich konečné porážkové hmotnosti 708 kg a úhynech 2,6 %. Náklady na 
krmný den se odhadují u býků ve výkrmu na 45 až 48 Kč. 
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Požadavky na chovné prostředí 

Vyrovnanost býků při zástavu 

Vyrovnanosti skupin vykrmovaných zvířat je v chovech věnována malá pozornost. Často se lze setkat se 
skupinami býků, kde variabilita živé hmotnosti dosahuje i 60 až 80 kg. Úroveň počáteční variability má 
vysoce významný vliv nejen na konečnou variabilitu živé hmotnosti býků, ale také na úroveň průměrných 
denních přírůstků. Vyrovnanost skupiny ovlivňuje také sociálním chování skupiny – etologii. U skupin býků 
s velkou variabilitou živé hmotnosti, může docházet k poklesu doby ležení a příjmu krmiva a naopak 
k nárůstu doby stání. Často dochází také k nárůstu vzájemných vzeskoků silnějších býků na býky 
s průměrnou a podprůměrnou hmotností (roste riziko vzájemných střetů mezi býky, riziko úrazů a četnost 
nutných porážek býků).  

Stabilita skupiny 

Zařazením nového jedince do již existující skupiny dochází k narušení sociální struktury mezi býky. 
Normálního stavu bývá dosaženo přibližně za týden. Pravidelné vyřazování jatečných býků ze skupiny 
a jejich nahrazení novými býky má negativní vliv také na intenzitu růstu skupiny. V této souvislosti je nutné 
poznamenat, že skupina by měla být stabilní po celou dobu výkrmu. Jakékoliv změny (přesuny zvířat, 
doplňování apod.) mají podléhat těmto pravidlům: 

 do skupin vždy zařazovat více zvířat najednou, 

 do skupin zařazujeme býky s podobnou hmotností, 

 přesuny je vhodnější uskutečňovat v časných ranních, nebo pozdních odpoledních až nočních 
hodinách, a to zejména v letních měsících (tepelný stres), 

 neustájujeme zvířata rohatá a bezrohá v jedné skupině.  

Počet zvířat v kotci 

Počet vykrmovaných zvířat v kotci bývá nejčastěji ovlivněn: 

 celkovou kapacitou výkrmny a celkovým počtem kotců, 

 rozměrovými parametry kotců a jejich uspořádáním, včetně měrné plochy na kus, 

 počtem výkrmových cyklů za rok, intenzitou růstu, nastájovací a vystájovací hmotností, 

 šířkou krmného místa na kus aj. 

Počet býků ve skupině ovlivňuje jejich pohodlný pohyb a ležení. V České republice se počet býků v kotci 
nejčastěji pohybuje mezi 20 až 30 kusy. Platí pravidlo, že se zvyšující se hmotností býků by jejich počet ve 
skupinovém kotci měl být menší (viz kapitola Doporučení pro chovatele v závěru metodiky).  

Vliv podlahové plochy kotce 

Minimální měrná podlahová plocha na vykrmovaného býka je uvedena v příloze I. vyhlášky č. 208/2004 Sb. 
o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, v platném znění. U býků ustájených ve 
stelivových provozech je požadováno min. 0,90 m2/100 kg ž. hm. (tj. 111,1 kg/m2), zatímco u býků 
ustájených v celoroštových výkrmnách min. 0,45 m2/100 kg ž. hm. (tj. 222,2 kg/m2).   

Redukováním podlahové plochy o 10, 20 a 30 % dochází u býků k prodloužení doby výkrmu (u 30 % 
redukování podlahové plochy byl výkrm do porážkové hmotnosti 507 kg ž. hm. delší o 27 dní).  

S neúměrně zmenšující se podlahovou plochou na ustájený kus dochází u býků mimo jiné k: 

 poklesu doby ležení a nárůstu doby stání, 

 nárůstu neklidu, a to zvláště při příjmu krmiva, 

 častějším návštěvám u krmného žlabu, avšak s kratší dobou příjmu krmiva, 

 nárůstu vzájemných vzeskoků, a to až o 80 %, 

 nárůstu poranění.  
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Poměr počtu míst u žlabu k počtu zvířat 

Poměr počtu míst u krmného žlabu k počtu ustájených býků je také významným faktorem intenzivního 
výkrmu. U skupin, kde poměr počtu míst u žlabu k počtu ustájených býků byl 1:2 a 1:3, docházelo ke snížení 
průměrných denních přírůstků o 6,5 resp. 10,4 %, a to v porovnání se skupinami, kde poměr míst byl 1:1. 
Redukováním délky krmného místa býkům na poměr 1:2 a 1:3 mělo za následek: 

 prodloužení doby výkrmu, 

 nárůst nutných porážek, 

 zkrácení doby ležení a příjmu krmiva, 

 prodloužení doby stání a pohybu, 

 zvýšení počtu vzájemných vzeskoků a střetů býků. 
Velmi důležitá je také pravidelnost a četnost přihrnování krmiva. Volba vhodné šířky krmného místa (poměr 
1:1 nebo 1:1,5) je především závislá na denní četnosti zakrmování a počtu přihrnování v průběhu 24hodin. 

Krmení 

Základní požadavky:  

 krmit celoročně stabilní a kvalitní směsnou krmnou dávkou, a to na základě doporučení specialistů – „výživářů“,  

 dodržovat pravidelné intervaly krmení býků, zakládat dostatečné množství homogenizovaného krmiva 
(TMR), dodržovat pravidelné intervaly přihrnování krmiva min. 3x až 4x denně, 

 neklid ve skupině býků nebo v celé výkrmně může být způsoben nízkým příjmem krmiva býky v 
důsledku: nevhodných rozměrů a nevhodně nastavené výšky požlabnice, nevhodně nastavené - 
„předsazené“ kohoutkové vymezovací zábrany (chovatel by měl kontrolovat stav kohoutkové krajiny 
býků – otlaky, odřeniny a pohmožděniny signalizují nutnost úpravy kohoutkové zábrany – předsazení, 
změna výšky zábrany). 

Doba (celkový čas) příjmu krmiva se pohybuje u skotu mezi 5 a 6hodinami za den. 

Napájení 

Základní požadavky: 

 míčová napajedla jsou pro všechny kategorie skotu, jak z hlediska hygienických standardů, tak 
i objemových zcela nevyhovující a nevhodná (problémy s udržením kvality napájecí vody, zhoršená 
možnost přímé kontroly znečištění aj.), stejně jako tlačítkové miskové napáječky (nízký objem vody, 
teplota vody, poruchovost tlačítek napáječek, zvýšené riziko možného zakálení), které jsou ve 
výkrmnách býků nejrozšířenější, 

 pro napájení vykrmovaného skotu jsou doporučována temperovaná napajedla (zejména pro 
nezateplené stáje), která je vhodné umístit na rozhraní kotců, mimo místa zalehávání zvířat, 

 délka napájecí hrany by měla být u vykrmovaného skotu 50 až 80 mm na kus, 

 limitující je vždy přítok vody do napajedel, který by měl být, a to zejména v letních měsících na úrovni 
18 až 20 l za min., 

 chovatel by měl vybírat takový typ napajedel (výklopné, s výpustným ventilem a odvodem vody do 
jímky), případně zvolit takové postupy, které budou v době jejich čištění a údržby minimalizovat 
zvýšené „zamokření“ pohybových ploch, 

 pravidelné čištění napajedel by mělo být uskutečňováno min. 1x týdně, kontrola funkčnosti pak denně. 

Nedostatečná délka napájecí hrany příp. nedostatečný počet napáječek v kotci, společně s nedostatečnou 
šířkou krmného místa zvyšuje vzájemnou rivalitu býků. Příjem vody velmi úzce souvisí s celkovým příjmem 
sušiny býky a konverzí krmiva.  

Osvětlení 

Osvětlení je v mnoha výkrmnách ve velmi špatném technickém stavu. V praxi ještě stále přetrvává názor, že 
býci ve výkrmu nepotřebují světlo. Z mnoha pokusů, realizovaných u krav bylo prokázáno, že osvětlení 
příznivě působí na příjem krmiva. Je důležitá pravidelná kontrola čistoty a funkčnosti osvětlovacích těles. 
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 Dále je nutné zajistit, aby: 

 životní zóna vykrmovaných zvířat byla ve dne osvětlena na úrovni min. 200 lx po dobu 10 až 12 hodin 
denně, zatímco noční osvětlení by mělo dosahovat intenzity 60 až 80 lx, 

 osvětlovací tělesa by měla být instalována ve výšce do 2 500 mm nad úrovní hřbetní linie býků. 

Při nedostatečném osvětlení stájí a pohybových chodeb může u skotu docházet k nárůstu agresivity 
a problémům s dopředným pohybem. Také dostatečné osvětlení pohybových, resp. přeháněcích chodeb je 
nutností, protože skot obecně nerad chodí do míst, která jsou nedostatečně osvětlena.  

U starších objektů např. rekonstrukcí typizovaných stájí (K-96 apod.), které mají zhoršenou distribuci 
přirozeného osvětlení (v závislosti na intenzitě rekonstrukce a rozsahu stavebních úprav), je jedním 
z účinných opatření „vybílení stáje“. Toto jednoduché opatření, které by mělo být ve stájích uskutečněno 
minimálně 1x ročně příznivě působí nejen na samotnou zoohygienu výkrmu, ale také zlepšuje prosvětlení ve 
stáji (platí zejména pro nízkopodhledové stáje). 

Větrání 

Základní požadavky: 

 u novostaveb se doporučuje měrná kubatura > 6 m3/100 kg ž. hm. 

 vstupní otvory v podélných obvodových stěnách by měly být mezi 4 až 6 dm2/ 100 kg ž. hm. býka, 

 efektivní přirozenou ventilaci umožňuje stájový podhled se sklonem >20° a s adekvátní hřebenovou 
štěrbinou (u novostaveb počítáme na 1 000 mm rozponu stáje s 25 mm šířky hřebenové štěrbiny), 

 vykrmovaný skot je tolerantní k mírnému chladu než horku, proto v letních měsících při tepelném 
stresu vícekrát denně skrápíme býky pomocí mobilních zařízení nebo evaporačních jednotek (účinná je 
kombinace s nucenou ventilací), 

 poučený chovatel nikdy nevětrá vraty a snaží se bránit průvanu!, 

 skleněné výplně oken u starších typů stájí nemají své opodstatnění, vhodnější je tyto odstranit a opatřit 
vstupní větrací otvory protiprůvanovou sítí, případně vysunovací plachtou,  

 odstraněním části nebo celých stěn u starých typů stájí dojde nejen ke zlepšení výměny vzduchu, ale 
také ke zlepšení distribuce světla do stáje (prevencí průvanů jsou opět protiprůvanové sítě).  

 

Technologicko-organizační aspekty v celoroštových výkrmnách  

Roštové podlahy 

Jako podlahový materiál se běžně používají železobetonové roštnice. Ty jsou zpravidla ukládány kolmo 
k ose krmného stolu. Samozřejmě, že tyto musí odpovídat příslušným normativním požadavkům na statiku, 
zpracování i kvalitu materiálů. V České republice jsou požadavky na betonové prefabrikované rošty pro 
hospodářská zvířata popsány v normě ČSN EN 12737.  

Plocha položených roštnic musí vytvářet rovinu, s max. 5 mm převýšením jednotlivých roštnic u max. 5 % 
plochy. Povrch nesmí být pro býky kluzký a naopak musí umožňovat snadný prošlap výkalů. Při výstavbě se 
musí vyloučit roštnice s jakýmkoliv poškozením hran např. odštěpky, nálitky betonu na nášlapné ploše, 
roštnice s ostrými, nezbroušenými hranami, které mohou způsobovat poškození zejména paznehtů, ale i úrazy. 

Pryžové (pogumované) roštnice 

U celoroštových výkrmen s použitím pryžových roštnic se začíná v zahraničí prosazovat tzv. dvouplošný 
systém kotce, jehož princip spočívá v použití betonových roštů v prostoru krmiště, zatímco rošty opatřené 
pryží jsou položeny v prostoru lehárny.  
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K přednostem pryžového povrchu v místě lehárny, patří: 

 lepší pohoda zvířat, zejména v nezateplených objektech, kde při ležení na betonových roštech dochází 
ke zvýšenému odvodu tepla z těla zvířat, 

 vyšší jistota zvířat při pohybu po kotci, nižší četnost uklouznutí býků, 

 vyšší četnost ležení v průběhu dne (pohodlnější ležení), 

 nižší frekvence výskytu otlaků a poškození zejména spěnkových a hlezenních kloubů, technopatií 
v podobě různě tvarovaných otoků, zhmožděnin oháněk, ale také poškození paznehtů. 

 
K nedostatkům pryžového povrchu patří: 

 horší vysychavost pryžových roštnic oproti betonovým roštům,  

 vyšší růst paznehtní rohoviny a její menší obrus na pryžových roštnicích v případě, že plocha kotce je zcela 
„pogumována“ (krmiště by mělo být bez pryže), proto péči o paznehty je nutné věnovat zvýšenou pozornost. 

Odkliz kejdy 

Prošlapování pevných výkalů, protékání moči a čistota vykrmovaných zvířat je při zachování adekvátního 
počtu zvířat na dané ploše u celoroštových výkrmen velmi dobrá. Pokud složení krmné dávky odpovídá 
vysokým přírůstkům, potom konzistence kejdy má vysokou schopnost téci, tzn. že obsah sušiny je <11 %, 
resp. číslo tzv. tečení >1,7. 

Při volbě podroštových prostorů se doporučuje využití přeronových kanálů, které mají přednost 
kontinuálního odtoku z podroštových kanálů, a to s pouhým 3 až 4 denním zdržením. Únik škodlivin z vrstvy 
kejdy do prostoru nad rošty je zanedbatelný, a proto ležící býci nejsou negativně ovlivněni zápachem, 
emisemi metanu, čpavku, sirovodíku a jiných škodlivin. Zcela by se měly vyloučit podroštové jímky či 
cirkulační kanály s dlouhodobým zdržením kejdy. Vzniká zde riziko vysokých nadlimitních koncentrací 
škodlivých emisních plynů v nadroštovém prostoru, resp. v životní zóně ležících zvířat.  

Asanace v celoroštových výkrmnách  

Pro zachování dobrého zdraví je důležité pravidelně asanovat nejen jednotlivé kotce, technologie a zařízení, 
ale i celou stáj. Tyto kroky bývají v praxi velmi často opomíjeny až do chvíle, kdy vznikne určitý problém 
(kožní problémy – endoparazitózy apod.), zejména v bezstelivových výkrmnách. Při kontrole zdravotního 
stavu v 170německých výkrmnách bylo zjištěno, že 1/3 býků měla kožní parazity (vši) a kožní choroby (trichofytóza).  

Bezpečnost práce 

Manipulovat s býky musí vždy min. dva zkušení ošetřovatelé, a to po předchozím upozornění na sebe a za 
podmínky, že jsou veškeré ostatní pracovní aktivity ukončeny (zakrmování býků, práce s technikou - 
traktorem apod.). Zvířata agresivní je potřebné z výkrmu co nejdříve vyřazovat, protože s jejich rostoucí 
hmotností stoupá i riziko nebezpečí napadení. Zvýšené opatrnosti je nutné dbát při zacházení s býkem 
nemocným nebo zraněným.  

Na farmě by měl být vyčleněn min. jeden rezervní kotec pro nemocná nebo poraněná zvířata a pro případy 
mimořádných situací. Rezervní kotce na našich farmách často úplně chybí. Stejná situace byla také bohužel 
zjištěna studií na německých farmách. 

Aby přesuny býků a manipulace s nimi byla bezproblémová, je nutné se vyhnout: 

 zdrojům výrazného hluku,  

 světelným odrazům (odraz vodní hladiny)  

 předmětům v pohybových chodbách,  

 průvanu,  

 ostrým změnám směru, 

 tmavým a nedostatečně osvětleným místům. 
Zcela nepřípustné a nevhodné je používání pohaněčů s elektrickým výbojem! Tato pomůcka do chovů 
nepatří! 



 
9 

VLASTNÍ METODIKA 

Cílem metodiky bylo zjistit efekt pozdějšího rozdělení skupiny vykrmovaných býků plemene českého 
strakatého skotu na jejich intenzitu růstu, chování a zdravotní stav.  

Popis celoroštové výkrmny, ve které byl pokus uskutečněn: 

 kapacita výkrmny 680 ustájovacích míst, 

 4 řady na sebe navazujících kotců s 2 průjezdnými krmnými stoly, 

 každá řada měla:  
o 2 kotce pro býčky v nastájovací hmotnosti cca 180 kg, každý s kapacitou 25 až 30 býků  
o 4 kotce pro býky s hmotností 320 až 450 kg, každý pro 12 až 15 býků 
o 4 kotce, opět každý s kapacitou 12 až 15 býků pro nejtěžší hmotnostní kategorii býků 

(480 až 650 kg) 

 v každém kotci byly v krmišti instalované 2 až 4 tlačítkové miskové napáječky, 

 délka kotce byla 3 800 mm, šířka kotce byla přizpůsobována prostřednictvím flexibilních zábran 
tak, aby odpovídala požadavkům na minimální plochu, viz další bod 

 plocha kotce: 
o u býků od zástavu do 320 kg – 1,8 m2 (max. 177,8 kg/ m2) 
o u býků 320 až 450 kg – 2,3 m2 (max. 195,7 kg/ m2) 
o u býků 480 až 630 kg – 2,7 m2 (max. 233,3 kg/ m2) 

 délka žlabu na býka:  
o u býků od zástavu do 320 kg – 400 mm 
o u býků 320 až 450 kg – 500 mm 
o u býků 480 až 630 kg – 650 mm 

 plocha kotce jednoprostorová, bez oddělení plochy lože a krmiště. 

Krmení býků: 

 2x denní krmení směsnou krmnou dávkou (TMR) 

 složení TMR bylo navrženo specialistou a skládala se z: kukuřičné a travní siláže, jadrné směsi pro 
výkrmový skot, krmné slámy a doplňkové minerální směsi 

 4x až 5x denní přihrnování 

 1x denní odstraňování zbytků krmiva – před ranním zakládáním krmiva 

Výběr býků do pokusu 
Průměrná zástavová hmotnost býků byla 197 kg 
(tabulka 2).  
Celkem bylo na začátku pokusu nastájeno 50 býčků. 
Jeden býk byl v průběhu pokusu odvezen na nutnou 
porážku. 
Býci byli rozděleni do dvou kotců. Byla vytvořena 
hmotnostně vyrovnaná skupina kontrolní a pokusná 
(každá s 25 býčky).  

 

Tabulka 2: Hmotnost zástavových býčků 

kategorie průměrná  
hmotnost 

(kg) 

maximální  
hmotnost 

(kg) 

minimální  
hmotnost 

(kg) 

býčci 
zástav 

197 220 173 

 

I. Etapa  
První etapa pokusu, adaptační, trvala u býků od nastájení do průměrné hmotnosti 336 kg (tj. do 120. dne od 
nastájení). Na konci této etapy byla zachována pouze skupina kontrolní (s 25 býky v kotci). Pokusná skupina 
byla po předchozím vážení rozdělena na tzv. „pokusnou lehčí“ a „pokusnou těžší“ (2 kotce po 12 býcích). 
Cílem bylo zajistit co nejmenší variabilitu pokusných skupin. 
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Tabulka 3: Průměrné hmotnosti býků 120. den 
pokusu podle skupin 

kategorie průměrná  
hmotnost 

(kg) 

maximální  
hmotnost 

(kg) 

Minimální 
 hmotnost 

(kg) 

kontrolní 
skupina 

336 362 298 

pokusná 
skupina 

335 368 295 

Graf 1: Průměrná, minimální a maximální hmotnost 
býků v kg 120. den pokusu 

 

 

II. Etapa  

Druhá etapa pokusu navazovala na rozdělení býků 120. den výkrmu. Býci v kontrolní skupině nebyli 
v průběhu celého výkrmu rozděleni, byli pouze přesunuti do sousedních prostorově větších kotců, které 
měrnou plochou kotce na kus odpovídaly jejich váhové kategorii. Z pokusné skupiny byly po zvážení 
vytvořeny dvě nové skupiny s býky „těžšími“ a „lehčími“. Pokus byl ukončen 355. den a býci byli odvezeni na jatky. 

 

Tabulka 4: Hmotnost býků podle skupin 120. až 355. 
den výkrmu 

kategorie 
skupina  

kontrolní 
skupina  
pokusná  
„lehčí“ 

skupina  
pokusná 
 „těžší“ 

počet býků ve skupině (n) 25 12 12 

průměrná hmotnost  
ve 120dnech výkrmu 
v kg 

336 321 349 

průměrná hmotnost  
ve 355dnech výkrmu  

v kg 

596 607 624 

Graf 2: Průměrná hmotnost býků 120. a 355. dnem 

 

 

Sledované ukazatele 

V průběhu pokusu byly sledovány tyto ukazatele: 

 hmotnost býků při nastájení do výkrmny, 120. den výkrmu a 355. den výkrmu, 

 průměrný denní přírůstek, 

 průměrná délka ležení býků 118. až 120. den výkrmu, 350. den výkrmu, 

 počet vzeskoků na jeden ustájený kus v kotci ve 350. dnech, 

 technopatie - zranění zvířete v důsledku nevhodné úpravy ustájovacích prostor a technologií  - poranění 
oháňky, onemocnění končetin, odření hlezenního kloubu. 

 
Statistické hodnocení dat: statistický software R 2.9.2 
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Tabulka 5: Vývoj živé hmotnosti u vykrmovaných býků 

skupina pořadí býků
zástavová 

hmotnost v kg

hmotnost ve 

120dnech v kg

hmotnost v 355dnech 

v kg

průměrný denní 

přírůstek (zástav až 

120. den výkrmu) v kg

průměrný denní 

přírůstek (zástav až 

355. den výkrmu) v kg

průměrný denní 

přírůstek (120. až 355. 

den výkrmu) v kg

1 173 298 594 1,04 1,19 1,26

2 176 303 576 1,06 1,13 1,16

3 177 318 606 1,18 1,21 1,22

4 181 318 567 1,14 1,09 1,06

5 182 320 632 1,15 0,99 0,90

6 185 325 612 1,17 1,20 1,22

7 187 325 626 1,15 1,24 1,28

8 187 318 586 1,09 1,12 1,14

9 190 322 593 1,10 1,14 1,16

10 190 344 592 1,28 1,13 1,06

11 194 327 600 1,11 1,14 1,16

12 195 333 640 1,15 1,25 1,31

13 197 334 557 1,14 1,01 0,95

14 198 341 598 1,19 1,13 1,10

15 200 341 606 1,18 1,14 1,13

16 201 354 610 1,28 1,15 1,09

17 204 337 614 1,11 1,16 1,18

18 205 362 625 1,31 1,19 1,12

19 208 351 554 1,19 0,97 0,86

20 212 359 573 1,23 1,02 0,91

21 212 354 600 1,18 1,09 1,04

22 215 358 604 1,19 1,10 1,05

23 217 351 605 1,12 1,09 1,08

24 217 359 632 1,18 1,17 1,16

25 220 348 608 1,07 1,09 1,11

196,9 336,0 600,4 1,16 1,13 1,11

26 175 295 595 1,00 1,18 1,28

27 175 299 597 1,03 1,19 1,26

28 180 321 611 1,18 1,21 1,23

29 182 313 618 1,09 1,23 1,30

30 183 329 625 1,22 1,25 1,26

31 184 324 592 1,17 1,15 1,14

32 186 313 604 1,06 1,18 1,24

33 189 338 608 1,24 1,18 1,15

34 190 317 591 1,06 1,13 1,16

35 192 346 636 1,28 1,25 1,23

36 191 331 590 1,17 1,12 1,10

37 196 330 614 1,12 1,18 1,21

185,3 321,3 606,8 1,13 1,19 1,21

38 197 334 629 1,14 1,22 1,26

39 197 335 618 1,15 1,19 1,20

40 202 338 612 1,13 1,16 1,16

41 202 341 625 1,16 1,19 1,21

42 204 347 643 1,19 1,24 1,26

43 206 348 635 1,18 1,21 1,22

44 209 351 599 1,18 1,10 1,05

45 213 355 622 1,18 1,15 1,14

46 214 357 612 1,19 1,12 1,09

47 216 359 595 1,19 1,07 1,00

48 217 360 651 1,19 1,22 1,24

49 219 368 653 1,24 1,23 1,21

208,0 349,4 624,5 1,18 1,18 1,17průměr za skupinu

ko
n

tr
o

ln
í 

p
o

ku
sn

á 
"t

ě
žš

í"
p

o
ku

sn
á 

"l
e

h
čí

"

průměr za skupinu

průměr za skupinu

 



 
12 

VÝSLEDKY  

INTENZITA RŮSTU BÝKŮ 

I. Porovnání průměrných denních přírůstků u kontrolní a pokusné skupiny  
(120. až 355. den pokusu) 

Porovnávány byly průměrné denní přírůstky kontrolní skupiny (25 býků) se skupinou pokusnou (24 býků). 
Průměrné denní přírůstky byly stanovovány pro období mezi 120. a 355. dnem výkrmu a jsou uvedeny 
v tabulce 5. Byl zjištěn statisticky průkazný rozdíl (p = 0,004 < 0,05) u býků, kteří byli rozděleni do dvou 
početně menších skupin, a to v porovnání se skupinou kontrolní. Vyšších přírůstků (od +0,03 do 
+0,14 kg/kus/den) bylo dosahováno ve skupinách s 12býky. 

Tabulka 6: Průměrné denní přírůstky pokusné a kontrolní skupiny mezi 120. až 355. dnem pokusu 

skupina kontrolní  pokusná 

průměrný denní přírůstek (g) 1 109 1 193 

směrodatná odchylka (σ) 0,115 0,076 

stand. chyba průměru (sy•x) 0,005 0,003 

 

II. Porovnání průměrných denních přírůstků mezi pokusnou skupinou býků „lehčí“ a „těžší“ 
(120. až 355. den pokusu) 

Statistickým hodnocením nebylo potvrzeno (p = 0,154 > 0,05), že by u býků pokusné skupiny „těžší“ 
v porovnání s pokusnou skupinou „lehčí“ byly významné rozdíly v průměrných denních přírůstcích. 

Tabulka 7: Průměrné denní přírůstky pokusných skupin býků „lehčích „ a „těžších“ 120. až 355. dnem pokusu 

skupina pokusná „lehčí“ pokusná „těžší“ 

průměrný denní přírůstek (g) 1 215 1 170 

směrodatná odchylka (σ) 0,062 0,084 

stand. chyba průměru (sy•x) 0,005 0,007 

 

III. Porovnání průměrných denních přírůstků, mezi kontrolní a pokusnou skupinou „lehčích“ 
býků (120. až 355. den pokusu) 

Statistickým hodnocením bylo potvrzeno, že přírůstky u býků pokusné skupiny „lehčí“ (12 býků ve skupině) 
se průkazně lišily (p = 0,0009 < 0,05) od přírůstků býků v kontrolní skupině (25 býků ve skupině). Býci 
v pokusné skupině dosahovali v průměru o 50 až 170 g vyšších přírůstků než býci v kontrolní skupině. 

Tabulka 8: Porovnání průměrných denních přírůstků skupiny kontrolní se skupinou pokusnou „lehčí“ 
     mezi 120. až 355. dnem pokusu 

skupina kontrolní pokusná „lehčí“ 

průměrný denní přírůstek (g) 1 109 1 215 

směrodatná odchylka (σ) 0,115 0,062 

stand. chyba průměru (sy•x) 0,005 0,005 

 

IV. Porovnání průměrných denních přírůstků, mezi kontrolní a „těžší“ pokusnou skupinou býků 
(120. až 355. den pokusu) 

Statistickým hodnocením nebylo potvrzeno (p = 0,108 > 0,05), že by se přírůstky býků pokusné skupiny 
(„těžší“ 12 býků ve skupině) průkazně lišily od přírůstků býků v kontrolní skupině (25 býků ve skupině). 
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Tabulka 9: Porovnání průměrných denních přírůstků 
skupiny kontrolní se skupinou pokusnou 
„těžší“ mezi 120. a 355. dnem pokusu 

skupina kontrolní 
pokusná 
„těžší“ 

průměrný denní 
přírůstek (g) 

1 109 1 170 

směrodatná odchylka (σ) 0,115 0,084 

stand. chyba průměru 
(sy•x) 

0,005 0,007 

 

Graf 3: Průměrné denní přírůstky u skupiny kontrolní, 
pokusné „lehčí“, pokusné „těžší“ v g  
(tj. mezi 120. a 355. dnem pokusu) 

 

 

 

 VYBRANÉ ETOLOGICKÉ UKAZATELE A ZDRAVOTNÍ STAV BÝKŮ 

V průběhu sledování byly zjišťovány vybrané etologické parametry: 

 doba ležení býků ve 120dnech a 350dnech 

 počet vzeskoků na ustájený kus v kotci ve 350dnech, 

 doba strávená býky u krmného žlabu ve 350dnech, 

 výskyt technopatií – poranění oháněk, odřeniny hlezenních kloubů a kulhavost. 

 

I. Doba ležení býků ve 120 a 350dnech 

Při 24hodinovém pozorování doby ležení u býků ve 120dnech, leželi býci v kontrolní skupině v průměru 
645,7 minuty, zatímco býci v pokusné skupině 658,2 minuty. 

Průměrná doba ležení býků 350. den u skupiny kontrolní (25 býků) byla 594,4 minuty za 24 hod., zatímco 
u skupiny býků pokusné „lehčí“ (12 býků) 652,5 minuty a u skupiny býků pokusné „těžší“ (12 býků) pak 
642,3 minuty za 24 hod. U obou pokusných skupin byla prokázána delší doba ležení, a to v průměru o 53 
minut.  

 

Graf 4: Porovnání průměrné doby ležení v min. 
u býků 120. den výkrmu 

 

 

Graf 5: Porovnání průměrné doby ležení v min. u 
býků 350. den výkrmu 
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II. Počet vzájemných vzeskoků na ustájený kus ve 350dnech  

V rámci 24hodinového pozorování býků byla také 
evidována četnosti vzájemných vzeskoků u býků. 
Nejnižší četnost vzájemných vzeskoků na jednoho 
ustájeného býka byla zjištěna u pokusné skupiny 
„lehčích“ býků (4,2 vzeskoku na býka) a následně u 
skupiny pokusných býků „těžších“ (4,8 vzeskoku na 
býka). U skupiny kontrolní s počtem 25ustájených 
býků ve skupině bylo zjištěno 6,1 vzeskoku na 
býka.  

Graf 6: Průměrný počet vzeskoků na ustájeného býka 
v kotci 350. den výkrmu 

 

 

III. Doba pobytu býků u krmného žlabu ve 350dnech 

Doba pobytu býků u krmného žlabu 350. den 
výkrmu byla u skupiny kontrolní 284,5 minuty 
v průběhu 24hodinového pozorování, zatímco 
u skupiny pokusných býků „lehčích“ 322,4 minuty a u 
pokusné skupiny býků „těžších“ pak 315,4 minuty. 
Rozdíl mezi skupinou kontrolní a skupinou býků 
„lehčích“ tedy dosahuje 31 a 38 minut ve prospěch 
menších skupin (za 24 hod.).  

Graf 7: Délka pobytu býků v min. u krmného žlabu 
350. den výkrmu  

 

 

IV. Výskyt technopatií u býků 

Technopatie (zranění zvířete v důsledku nevhodné 
úpravy ustájovacích prostor a technologií) vznikají 
nejčastěji nedodržením dostatečné měrné plochy 
na ustájený kus, nevhodným výběrem technologie, 
nesprávnou údržbou apod. Ke konci výkrmového 
období (355. den) byla u všech býků před vystájením 
na jatky posouzena míra poškození: oháněk, 
končetin (kulhavost) a odřeniny hlezenních kloubů.  

Těžké poranění oháňky bylo zjištěno v jednom 
případě, a to u býka ustájeného v kontrolní 
skupině. Zdravotní problémy s končetinami byly 
zjištěny u 2 býků ustájených v kontrolní skupině 
a po jednom býku v kotci pokusné skupiny býků 
„lehčích“ a „těžších“. 

Odřeniny hlezenních kloubů byly zjištěny u 5býků 
ve skupině kontrolní u 3 býků z „lehčí“ skupiny 
a u 2 býků z „těžší skupiny. 

Graf 8: Četnost poranění v závislosti na skupině  
355. den výkrmu 
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ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ  

Z výsledků, které byly získány v průběhu pokusu vyplývá: 

 pokusná skupina býků, která byla v průběhu výkrmu rozdělena na dvě hmotnostně vyrovnané 
skupiny (2 x 12 býků), dosahovala vyšší intenzity průměrných denních přírůstků (1 193 g), a to 
v porovnání s 25býky v kontrolní skupině (1 109 g), 

 u skupiny pokusné „lehčí“ bylo v testovacím období dosaženo vyššího průměrného denního 
přírůstku (1 215 g), než u skupiny „těžších“ býků (1 170 g) a skupiny kontrolní (1 109 g), 

 rozdělením skupiny 25 býků v průběhu výkrmu na dvě samostatné skupiny došlu u býků „lehčích“ 
k nastartování tzv. autokompenzačního mechanismu (sociální stabilita skupiny, nižší intenzita 
vzájemných střetů, snazší přístup ke krmivu apod.), 

 obě pokusné skupiny měly v porovnání se skupinou kontrolní při hodnocení základních etologických 
parametrů delší periodu ležení, delší periodu příjmu krmiva a nižší četnost vzájemných vzeskoků na 
ustájeného býka. 

 

DOPORUČENÍ PRO CHOVATELE 

Nastájování býků do výkrmen  

 1 měsíc před přesunem do výkrmny je vhodné býčky zvážit a rozdělit na alespoň dvě hmotnostně 
vyrovnané skupiny, kde rozdíly v živé hmotnosti nebudou mezi býky vyšší než ± 15 až 20 kg.  

 Nastájovat býčky do výkrmen mezi 180 až 200 kg ž. hm., tj. cca v 6měsících věku.  

 Hmotnostně vyrovnané skupiny by měly být sestavovány ze zvířat buď rohatých, nebo bezrohých.  

 Velikost skupiny by měla být co nejmenší, optimálně do 20býků v kotci. Pokud chovatel bude mít 
skupiny s menším počtem zvířat ve skupině (10 až 14 kusů), tím lépe.  

Výkrmové období  

 Délka výkrmového období je závislá na intenzitě růstu a konečné živé hmotnosti, proto je nutné si 
stanovit jasné hranice (max. délku výkrmu, případně konečnou porážkovou hmotnost). 

 Je nutné udržovat stabilitu skupiny po celou dobu výkrmu s tím, že měnit počet zvířat ve skupině lze 
jen v nevyhnutelných situacích, a to za podmínky, že jsou do ní současně zařazování min. dva býci. 

 V polovině výkrmového období, to je asi při průměrné živé hmotnosti cca 360 až 380 kg, je vhodné 
skupiny býku po 25 až 30 zvířatech rozdělit na dvě samostatné skupiny (2x max. 15 ks). Menší 
skupiny tvořit na základě předchozího vážení (skupina lehčí a těžší).  

 Alespoň čtvrtletně vážit min. 10 % vykrmovaných býků pro zhodnocení průměrných denních 
přírůstků.  

 Je dobré mít min. jeden rezervní kotec pro býky nemocné a zraněné.  

 Zakládání krmiva by mělo být každý den ve stejný čas (pravidelnost zahajování pracovních činností), 
a to včetně pravidelného přihrnování v průběhu dne.  

 Minimalizovat rušení býků ve výkrmně – dodržovat klidový režim. 

 



 
16 

III.  SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ  

Efekt rozdělení skupin býků 120. den výkrmu (tj. v 320 kg ž. hm.) na hmotnostně vyrovnané skupiny, 
je jednou z metod jak dosáhnout vyšších průměrných denních přírůstků a tedy i lepších 
ekonomických výsledků. Nezbytnou součástí tohoto navrženého postupu je i pravidelné vážení býků.  

Tato metodika svým obsahem navazuje na metodiku z roku 2008 – „Metody intenzivního výkrmu 
skotu – technologie a technika ustájení“ (Staněk a Doležal, 2008).  
 

IV. POPIS UPLATNĚNÍ CERTIFIKOVANÉ METODIKY 

Získané výsledky lze využít pro zhodnocení výkrmu a pro případné operativní úpravy např. výživy, 
technologií výkrmny apod. 

Rozdělení býčků do početně menších a hmotnostně vyrovnaných skupin v průběhu výkrmu je 
využitelné nejen ve stájích s celoroštovou podlahou, ale i v ostatních typech stájí (zejména stájích 
s plochým přistýlaným ložem, hlubokou podestýlkou apod.).  

Metodika je určena k přímé aplikaci v chovatelské, poradenské, projektové i pedagogické praxi. 
Metodika je návodem jak zlepšit chovné prostředí vykrmovaných býků a ekonomiku výkrmu skotu. 
 

V. EKONOMICKÉ ASPEKTY 

Z odhadu nákladů na výkrm skotu, které jsou uvedeny v metodice „Ekonomické aspekty výkrmu 
býků“ (Kvapilík, 2008) vyplývá, že i přes orientační charakter ekonomických ukazatelů byl výkrm býků 
v ČR ztrátovou záležitostí (do výpočtu nebyly zahrnuty přímé platby).  

Publikované ekonomické studie - náklady na výkrm skotu, jsou v podmínkách ČR odhadovány, 
protože pro objektivní hodnocení ekonomiky výkrmu býků na celostátní úrovni chybí vstupní 
informace od chovatelů (chybí údaje o průměrných denních přírůstcích, nákladech na krmný den aj.).  

a) Odhad nákladů výkrmu býků – v závislosti na délce výkrmu 

Z odhadů nákladů na výkrm skotu publikovaných Kvapilíkem et al. v roce 2010 vyplývá, že: 

 Při tržbách 23 970 Kč za prodaného býka a při nákladech ve výši 28 525 Kč na kus bylo dosaženo 
ztráty cca 4 555 Kč na kus (bez zahrnutí přímých plateb). 

 Ekonomickou ztrátu výkrmu lze předpokládat u části výkrmců býků, které dosahují velmi nízkých 
přírůstků hmotnosti.  

 Pro zajištění 5 % rentability by musely výkupní ceny dosahovat cca 50 Kč/kg ž. hm., 

 Náklady na krmný den se pohybují mezi 45 až 48 Kč (při přírůstku 1 000 g/den). 

 74 % celkových nákladů představují náklady: 

o  na krmiva (53 %) – 1/5 krmiva nakoupená; 4/5 krmiva vlastní; mzdové náklady (21 %). 

Ekonomiku výkrmu ovlivňuje: 
o intenzita růstu – průměrné denní přírůstky, 
o doba výkrmu – počet krmných dnů, který je výrazně ovlivněn intenzitou růstu, 
o využití stáje – obsazenost stáje v %, 
o kapacita stáje a doba výkrmu – počet výkrmových cyklů za rok, 
o nastájovací a porážková hmotnost býků. 

V praxi mohou fungovat proto dva základní modely výkrmu: 
o výkrm býků s konstantní dobou (např. do 365dní),  
o výkrm býků do konstantní porážkové hmotnosti (např. 620 kg ž. hm.).  
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a) Odhad nákladů výkrmu býků ve stáji s kapacitou 288 ustájovacích míst při konstantní délce 
výkrmu 355 dní 

 

Tabulka 10:  Ukazatele výkrmu býků při konstantní délce výkrmu 355 dní 

Ukazatel 

Hodnota/ 

jednotka/ 

výpočet 

Pokusná skupina Kontrolní skupina 

délka výkrmu dny 355 

nastájovací hmotnost  kg 197 

průměrná porážková hmotnost kg 616 597 

průměrný denní přírůstek g/kus/den 1180 1127 

kapacita výkrmny UM*  288 

využití výkrmny % 92 

počet výkrmových cyklů  n/rok 1,03 

počet nastájených býčků n/rok 273 

počet vykrmených býků po 
odečtení 2% ztrát 

kusů/rok 268 

zástav
1) 

Kč/kus 10 835 

Σ zástav
2) 

Kč 2 957 955 

náklady na přírůstek
3) 

ks 17 179 16 400 

celkové náklady  Kč/kus 28 014 27 235 

celkové náklady na výkrm
4)

 Kč  7 591 794 7 380 685 

tržby za jatečného býka
5)

 Kč  28 644 27 761 

tržby za prodané býky
6)

 Kč 7 676 592 7 439 948 

zisk na stáj a rok Kč 84 798 59 263 

míra rentability %  1,1 0,8 

*) UM – ustájovací místo; 
1)

 197 kg x 55 Kč/kg; 
2)

 273 býků; 
3)

 41 Kč/kg; 
4)

 271 býků; 
5)

 porážková hmotnost x 
46,50 Kč/kg ž. hm.; 

6)
 268 býků 

 

V modelovém výpočtu výrobních a ekonomických výsledků je počítáno s kapacitou výkrmny 
288 ustájovacích míst, s jejím 92% využití a 2 % úhyny. Z tabulky 10 vyplývá, že lepších ekonomických 
výsledků je v modelovém výpočtu dosahováno u skupiny býků v pokusné skupině, a to v porovnání 
s kontrolní skupinou. Býci pokusné skupiny měli při 355denním výkrmu v průměru o 19 kg na kus 
vyšší porážkovou hmotnost než býci kontrolní skupiny (616 kg vers. 597 kg). Při ceně zástavu 
(60 Kč/kg) a prodejní ceně jatečného býka (46 Kč/kg) je vyšší zisk na kus dosahován u býků z pokusné 
skupiny (630 Kč) oproti skupině kontrolní (526 Kč). Zisk přepočtený na kilogram živé hmotnosti je 
vyšší u býků pokusné skupiny (1,00 Kč) v porovnání s kontrolní skupinou (0,90 Kč). Zisk přepočítaný 
na stáj a rok je vyšší o 25 535 Kč u býků, kteří byli rozděleni v průběhu výkrmu na „hmotnostně lehčí“ 
a „hmotnostně těžší“ skupinu.  
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b) Odhad nákladů výkrmu býků ve stáji s kapacitou 288 ustájovacích míst při stanovení konečné 
porážkové hmotnosti býka 620 kg 

 

Ekonomické ukazatele výkrmu býků výrazně ovlivňuje mj. délka výkrmového období. Modelový 
výpočet výrobních a ekonomických výsledků výkrmu býků počítá s předem stanovenou porážkovou 
hmotností 620 kg ž. hm. a opět s rozdílnou intenzitou průměrných denních přírůstků, které byly 
zjištěny v pokusu.  

Tabulka 11:  Ukazatele výkrmu býků při konstantní porážkové hmotnosti 620 kg 

parametr hodnota pokusná kontrolní 

nastájovací hmotnost býků kg 197 

porážková hmotnost býků kg 620 

průměrný denní přírůstek  g/kus 1 180 1 126 

doba výkrmu  dny 359 376 

rozdíl v době výkrmu dny/kus - 17 

náklady na prodloužení výkrmu
1) 

Kč - 201 348 

kapacita stáje  ustájovacích míst 288 

využití stáje  % 92 

počet výkrmových cyklů ve stáji n/rok 1,02 0,97 

počet vykrmených býků
2) 

kusů/rok 265 252 

rozdíl v počtu vykrmených býků
 

kusů/rok - - 13 

rozdíl v tržbách
3)

 Kč/stáj/rok - 374 790 

1)
 17 KD x 47 Kč na krmný den (KD) = 799 Kč/ks x 252 býků = 201 348 Kč 

2)
 po odečtení 2 % ztrát 

3)
 46,50 Kč/kg jatečného býka x 13 býků x 620 kg/ks = 374 790 Kč 

 

Modelový výpočet uvedený v tabulce 11 počítá s porážkovou hmotností býků 620 kg. Hmotnost při 
nastájení býčků je u obou hodnocených skupin stejná, tedy 197 kg ž. hm. U pokusné skupiny je 
počítáno s průměrnými denními přírůstky 1 180 g (2x 12 býků) u kontrolní 1 126 g (1 x 25 býků).  

Z výsledků uvedených v tabulce 11 vyplývá, že: 

 výkrm býků v kontrolní skupině do porážkové hmotnosti 620 kg ž. je delší o 17 dní než u býků 
v pokusné skupině, 

 stanovením konstantní porážkové hmotnosti 620 kg, došlo u býků s nižšími přírůstky 
(pokusná skupina) k prodloužení doby výkrmu o 17 dní, 

 prodloužení doby výkrmu o 17 dní představuje zvýšení nákladů na vykrmovaného býka 
o 799 Kč,  

 při porážkové hmotnosti 620 kg a ceně 46,50 Kč/kg lze „ušlé tržby“ za prodané býky 
odhadnout na 374 790 Kč.  
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ÚPRAVA VÝKRMNY  

Možné úpravy starších typizovaných stájí:  

Investice do úpravy výkrmny je ovlivněna typem stavby (rozměrovými parametry stájí, jejím 
dispozičním uspořádáním, stavebním a konstrukčním řešením aj.), organizací výkrmu, finančními 
možnostmi a lidskými zdroji podniku. 

1) celková úprava výkrmny, kterou podnik může uskutečnit svépomocí, tj. s využitím vlastních 
pracovních sil v podniku, případně i materiálu (samovýroba technologických prvků – hrazení 
apod., stavební práce apod.), 

2) částečná úprava výkrmy pracovníky podniku (betonování, řezání konstrukcí, navařování 
apod.) s tím, že technologické prvky - celky (např. branky, kotcové zábrany) jsou dodávány 
specializovanou firmou, 

3) komplexní realizace úpravy výkrmny specializovanou firmou (stavební úpravy výkrmny 
a komplexní dodávky technologií včetně jejich montáže). 

Modelová úprava výkrmny  

Pro odhad nákladů byla navrhnuta modelová stáj, resp. úprava celoroštové výkrmny s  288 až 
300 ustájovacími místy pro býky. Navržena byla komplexní úprava výkrmny specializovanou firmou. 
Na obrázku 1 a 2 je vidět stav před a po úpravě.  

Na obrázku 1 je návrh výkrmny býků (před úpravou), která je rozdělena na 2 x 6 kotců, každý 
s kapacitou až 25 ustájovacích míst (UM). Rekonstrukcí výkrmny a rozdělením 8 původních kotců s 
25UM na polovinu vznikne 16 kotců s max. 12 až 13 UM (obrázek 2).  

V nerekonstruované stáji je možné ustájit až 300 býků, v rekonstruované stáji je pak maximální 
kapacita až 308 UM. 

Nákladové položky spojené s úpravou výkrmny lze rozdělit na:  

 stavební a bourací práce (vyřezání částí původního hrazení kotce; vyvrtání otvorů a jejich osázení 
nosnými sloupky, ochranné spojení původních částí hrazení k nosným sloupkům, betonování 
apod.), 

 technologie hrazení -materiál (nové sloupky v místě pohybové chodby a krmiště – krmného 
stolu, branky s otevíráním do přeháněcí uličky, kotcové zábrany, spony a spojovací materiály aj.), 

 montážní práce, 

 dopravu materiálu a další režie. 

Odhad nákladů na úpravu výkrmny dle modelového obrázku 1 a 2: 

 náklady na stavební úpravy – 50 až 70 tis. Kč, 

 náklady na materiál – 170 až 190 tis. Kč, včetně dopravy. 

Celkové náklady na rekonstrukci výkrmny lze odhadnout na 220 až 260 tis. Kč při výše uvedeném 
rozsahu prací. Nižších nákladů je možné dosáhnout tam, kde bude možné původní technologii 
s minimálními náklady upravit (betonování, osazování novými sloupky apod.). 

Z modelového výpočtu nákladů, uvedeného v tabulce 10 vyplývá, že při očekávaném zisku 85 tis. Kč 
by návratnost do úpravy výkrmny mohla být záležitostí 4 až 6let, a to v závislosti na objemu 
finančních prostředku investovaných do úpravy (rekonstrukce, úpravy technologií a zařízení).  
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Obrázek 1: Stáj pro výkrm býků před úpravou  Obrázek 2: Stáj pro výkrm býků po úpravě 
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