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1. Cíl projektu 

Cílem projektu bylo vytvořit prototyp mobilního shromažďovacího, třídícího, vážícího a 

fixačního zařízení pro farmovou zvěř a hospodářská zvířata (od cca 20 kg do 800 kg) - tzv. 

čtyřkombinaci a její provozní ověření. Toto zařízení bylo konstrukčně navrženo tak, aby bylo 

využitelné na jakékoliv části zemědělského podniku přesunem na vlastním podvozku a 

připojitelné za zemědělskou techniku (traktor). Zároveň je díky variabilnímu a robustnímu 

provedení použitelné pro jakékoliv druhy a kategorie zvířat od ovcí po velké turovité. Tato 

čtyřkombinace umožňuje shromáždit skupinu zvířat k manipulaci (shromažďovací část) 

pomocí systému rozložitelných zábran s plnými stěnami vyplněnými plachtovinou o výšce 2,5 

m. Na tuto část navazuje třídící zařízení, které umožní bezkontaktní oddělení zvířete, které je 

systémem branek vpuštěno na tenzometrickou váhu a poté do fixačního zařízení, které 

umožňuje aplikaci identifikačních značek, provedení základních veterinárních úkonů, ale i 

fixaci pro odběr ejakulátu, případně inseminaci. Celé zařízení je koncipováno, aby bylo 

bezpečné pro zvířata (plné stěny včetně stropu snižující osvětlení, tedy i stres zvířete při 

manipulaci) a zároveň bezkontaktní, tedy bezpečné pro obsluhu při práci se zvířaty s rohy 

nebo parohy. 

2. Postup řešení 

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

shromážděny měření různých kategorií farmově chovaných jelenovitých a turovitých 

s ohledem na minimální a maximální tělesné rozměry, zejména výška v kohoutku a rozměry 

hlavy. Dále byly shromážděny a konzultovány zkušenosti z farem s využíváním manipulačních 

a fixačních zařízení a chování zvířat v nich, aby navržená technologie mohla být bezkontaktní 

a bezpečná jak pro zvířata tak i obsluhu. Na základě těchto požadavků bylo navrženo řešení a 

vytvořena projektová výkresová dokumentace technického řešení čtyřkombinace. To bylo 

provedeno ve spolupráci s firmou Ocelit s.r.o., respektive nástupnickou firmou K-KONT s.r.o. 

(Obr. 1 až 3). 

 

Poté byl na základě technické dokumentace zkonstruován podvozek a rám čtyřkombinace a 

postupně osazena technologie (Obr. 4), jejíž funkčnost a obslužnost byla ověřována na 

výrobním místě. Po dokončení byla čtyřkombinace převezena do výběhu jelenů na 

experimentální jelení farmě VÚŽV Podlesek a sestavena k ověření její funkčnost v provozním 

testování (Obr. 5 a 6).  

 

V rámci tohoto projektu byla na základě mnohaletých zkušeností se studiem chování zvířat a 

manipulace s nimi vytvořena a provozně ověřena funkčnost řešení (prototypu) mobilního 

shromažďovacího, třídícího, vážícího a fixačního zařízení pro hospodářská zvířata a farmovou 

zvěř pro univerzální použití v prostředí farmy nebo pastvin. Tato čtyřkombinace se osvědčila 

při shromáždění skupiny zvířat pro manipulaci (shromažďovací část) pomocí systému 

rozložitelných zábran, kde plné stěny vyplněné plachtovinou o výšce 2,5 m, snížily rizikový 



kontakt zvířat se stěnami (naskakování, snaha zábrany prolézt či proskočit). Další část 

třídícího zařízení umožnila bezkontaktní oddělení zvířete, které je dále systémem branek 

vpuštěno na tenzometrickou váhu a poté do fixačního zařízení. To umožnilo bezpečnou a 

funkční fixaci zvířete. Celé zařízení se osvědčilo z hlediska jak efektivity úspory času pro 

manipulaci (zvířata si rychle zvykla a bez problému procházela zařízením, tak i bezpečnosti 

pro zvířata (plné stěny včetně stropu snižující osvětlení, tedy i stres zvířete při manipulaci) a 

obsluhu při práci se zvířaty s rohy nebo parohy díky bezkontaktní manipulaci. 

 

 

Obr. 1: Celkový pohled na třídící, vážící a fixační část  
 

 
  



Obr. 2: Shromažďovací část- mobilní v terénu variabilní ohradník 

 
 

Obr. 3: Pohledy na čtyřkombinaci 

 

 

 



Obr. 4: Výroba rámu a opláštění čtyřkombinace 

 

3. Dosažené výsledky 

V souladu s krycím listem bylo dosaženo 5 výstupů typu O a 1 výstupu typu G. Mezi výsledky 

typu O patří především vývoj řešení a příprava výkresové technické dokumentace, výroba a 

ověření funkčnosti zvířaty. Výstupem G je prototyp „Mobilní shromažďovací, třídící, vážící a 

fixační zařízení pro farmovou zvěř a hospodářská zvířata“. V přípravě je vytvoření podkladů 

pro zahájení patentového řízení.  

4. Náklady na projekt  
 

Celkové plánované náklady na projekt byly 1 675 000 Kč. Z toho mzdové prostředky činily 

595 000 Kč, náklady na služby 305 000 Kč, ostatní náklady 405 000 Kč, nepřímé náklady 298 

000 Kč a náklady na řízení dílčího projektu 78 000 Kč. Mzdové náklady byly využity na úhrady 

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

projektová dokumentace, náklady na dopravu a vývoj se zhotovením prototypu 

čtyřkombinace. Ostatní prostředky byly použity na materiálové náklady pro výrobu 

prototypu čtyřkombinace včetně kancelářských potřeb a cestovného. Nepřímé náklady byly 

použity plně v souladu s pravidly organizace. 

  



Obr. 5: Obr. Dovoz čtyřkombinace do výběhu 

 
 
Obr. 6: Umístění čtyřkombinace do výběhu pomocí hydraulicky ovládaného podvozku. 

 
 
 


