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Farmy zaměřené na chov nosnic čelí v současnosti velké výzvě. Vzhledem 
k tomu, že vešla v platnost novela zákona o ochraně zvířat proti týrání, 
budou muset chovatelé přistoupit k výměně klecových technologií za 
ustájení ve voliérách nebo na podestýlce. Společnost DŽV Rychnov nad 
Kněžnou a.s. má v tomto směru náskok. Jako jedna z prvních se pustila do 
výměny technologií a již čtyři svoje haly, tedy polovinu své stájové kapacity, 
vybavila voliérovými systémy nizozemského výrobce Vencomatic. 

DŽV Rychnov nad Kněžnou se věnuje produkci 
konzumních vajec a vepřového masa. Za tímto 
účelem provozuje čtyři střediska. Chod drůbeže je 
soustředěn na farmě v Semechnicích u Opočna. 
Zde je vybudována celá výrobní vertikála výro-
by konzumních vajec, počínaje odchovem ku-
řic přes snáškové haly a třídírnou vajec konče. 
Využívají zde výhradně hnědovaječné hybridy, 
a to Lohmann Brown Classic a hybridní kom-
binaci Bowans Brown z líhně Integra Žabčice. 
Jednodenní kuřičky jsou odchovávány v podniko-
vé odchovně, která je součástí areálu. V 16 týd-
nech věku se zvířata přeskladňují do snáškových 
hal, přičemž snáška trvá přibližně 52 týdnů. Ročně 
se zde vyprodukuje 32 milionů vajec. 

Tlak řetězců i ochranářů přinesl změnu
Jak prozradil ředitel DŽV Rychnov nad Kněžnou 
a.s. Tomáš Jedlička, výměna stájových techno-
logií pro nosnice byla v podniku již nutností. „Tři 
naše haly byly již technologicky na konci své ži-
votnosti, a tak jsme delší dobu věděli, že musí-
me přistoupit k jejich rekonstrukci a ke změně 
technologie. Nejen kvůli ochranářům, kteří sto-
jí za změnou zákona, ale také kvůli obchodním 
řetězcům, které se v posledních letech přizpůso-
bují požadavkům spotřebitelů a chtějí stále více 
nabízet vejce z alternativních chovů, která jsou 
označována kódem 2. Takže v podstatě ani ne-
máme na výběr. Ti drůbežáři, kteří do roku 2027 
nevymění technologie, skončí,“ popisuje Tomáš 

Jedlička současnou situaci v sektoru chovu nos-
nic. DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s. je v České re-
publice teprve třetím provozem, který bezklecový 
systém chovu zavedl. Nový voliérový systém je 
na farmě v Semechnicích využíván na polovině 
stájové kapacity, tedy v jedné hale pro odchov 
a třech snáškových.

Během roku čtyři nové haly
S tvorbou projektové dokumentace pro přípra-
vu modernizace stávajících tří hal se začalo po-
čátkem roku 2018. Stavební povolení firma zís-
kala v září 2018 a počátkem následujícího roku 
probíhalo výběrové řízení na dodavatele, v němž 
uspěla firma AGE s.r.o. „Již v březnu 2019 jsme za-
hájili stavební práce. Po rychlé demolici původní 
odchovny, která už stavebně nevyhovovala, vy-
rostla nová hala s ocelovou konstrukcí, opláště-
ná PIR panely a osazená voliérovou technologií 
pro odchov kuřic. Ve dvou dalších halách byly 
zhotoveny nové betonové podlahy a nové pod-
hledy z PIR panelů. Tyto dvě haly byly osazeny 
voliérovou technologií pro chov nosnic. K tomu 
všemu přibyla ještě čtvrtá, kompletně nová snáš-
ková hala s voliérovou technologií,“ informuje 
Tomáš Jedlička a dodává, že první naskladnění 
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Nosnice v Semechnicích 
už „testují“ nové voliéry
↑  Produkční voliéry Bolegg Terrace již splňují požadavky nových evropských norem pro chov nosnic 
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kuřat proběhlo již 7. srpna 2020. Investice byla 
částečně financována dotací z PRV (7. kolo). 

Univerzální voliéry Jump Start
K odchovu kuřic farma nyní využívá dvou hal, jed-
nu modernizovanou a jednu původní s ustájením 
v obohacených klecích. Nová hala pro odchov 
kuřic je vybavena voliérovým systémem Jump 
Start od nizozemského výrobce Vencomatic, kte-
rý je odborníkem na stájové systémy pro drůbež. 
„Voliéry Jump Start mě zaujaly už v roce 2017, kdy 
jsem je poprvé uviděl na statku Josefa Dvořáka. 
Ten je měl jako první v republice a velmi dobře 
mu tento systém fungoval. Líbila se mi pohoda 
zvířat, jakou technologie nabízí, a zejména to, 
že se jedná o jednoduchý, funkční a univerzál-
ní systém. Když se kuřice naučí skákat v tom-
to zařízení, můžu je pak umístit do jakéhokoliv 
produkčního voliérového systému, což je velká 
výhoda,“ vysvětluje s nadšením ředitel podniku. 

Voliéry Jump Start umožňují dobrý vizuální pře-
hled o zvířatech, snadné ovládání a rychlé čiště-
ní. Jednodenní kuřata jsou umístěna na roštový 
povrch s přímým přístupem ke krmivu a vodě. Jak 
rostou, rozdíl mezi úrovní pro krmení a napájení 
se postupně zvětšuje. Tím se kuřice naučí ská-
kat na různá patra systému a hřady. To je velmi 
důležité v další fázi chovu pro produkci vajec. 
Když se kuřice naučí hřadovat a pohybovat po 
celé technologii, lze očekávat, že budou snášet 
do automatických snáškových hnízd a podíl va-
jec snesených na podlaze bude minimální. Žádné 
začátky nejsou ale jednoduché, a jak pan ředitel 
přiznává, i tady bylo nutné vychytat počáteční 
mouchy, zejména u prvního turnusu. „Systém ze 
začátku fungoval perfektně, ovšem ve stáří mezi 
7. a 10. týdnem nám kuřice najednou nechtěly 
skákat, usínaly ve spodním patře a my nevěděli 
proč. Než se nám podařilo nalézt řešení, museli 
zaměstnanci kuřice ručně vyhazovat do vyšších 

pater systému. To bylo velmi náročné. V dalších 
turnusech už to bylo o něco lepší díky tomu, že 
jsme měli se systémem více zkušeností,“ vysvět-
luje Tomáš Jedlička s tím, že bylo nutné například 
upravit délku světelného dne, která se trochu liší 
od ustájení v klecích. 

Produkční voliéry Bolegg Terrace
Součástí modernizace snáškových hal 
v Semechnicích bylo osazení voliérovou tech-
nologií Bolegg Terrace. Tento systém s promy-
šleným rozmístěním hřadů umožňuje nosnicím 
vertikální pohyb bez překážek. Vedle hřadů dále 
obsahuje krmné a napájecí linky a automatická 
snášková hnízda, ze kterých jsou vejce automa-
ticky přepravována integrovanými vaječnými 
pásy. Trus je odváděn pomocí automatických 
trusných pásů a dopravníků. Čtyři linie osvětlení 
jsou rozmístěny tak, aby minimalizovaly počet 
vajec snesených na podlahu. „Když se s tím člo-
věk naučí pracovat, je to velmi dobrá technologie. 
Zpočátku je zde sice problém se snášením vajec 
mimo hnízda, takže obsluha musí častěji chodit 
do hejna a vejce sbírat. Později se ale množství 
vajec na podlaze sníží. U nás je momentálně 
snáška na podlaze 1,5 %, zatímco v klecových 
chovech to bylo 0 %. První týden po naskladnění 
je také náročnější na práci, neboť obsluha musí 
nahazovat kuřice z podlahy do systému, aby se 
naučily chodit na hřady a další místa,“ informu-
je Tomáš Jedlička s tím, že na farmě bylo kvůli 
tomu nutné přeorganizovat zaměstnance. Každá 
produkční hala má kapacitu 16 600 kusů, avšak 
uvnitř musí být haly rozděleny přepážkami na tři 
sekce, neboť legislativa povoluje maximální veli-
kost hejna do 6 000 kusů.

Přepravu vajec z jednotlivých hal do centrál-
ního sběrného místa zajišťuje dopravník vajec 
Vencobelt – speciální konstrukce, která umož-
ňuje šetrnou dopravu bez poškození skořápky. 

↑  Chovné voliérové systémy Jump Start připraví kuřice na to, aby se dokázaly zorientovat ve víceřadém systému,  
což je zárukou nejlepších výsledků v produkční fázi.

Celá nabídka našich
technologií a služeb na 

www.age.cz

VOLIÉROVÉ 
SYSTÉMY 
pro chov drůbeže & 
multifunkční haly AGE

S našimi voliérami 
se zvýší výkonnost Vašich 
nosnic a zlepší ekonomika chovu

•	 Odchov kuřic ve voliérových 
systémech: Jump Start 
a Bolegg Starter

•	 Chov nosnic ve voliérových 
systémech: Bolegg Terrace 
a Bolegg Gallery

•	 Odchov kuřic na podestýlce: 
Rozmetadla nebo řetězové 
krmné systémy

•	 Chov nosnic na podestýlce: 
Snášková hnízda Classic 
Nest, Grando Nest
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Pás je k dispozici v šířkách 40 a 55 cm a dosahuje 
kapacity až 45 000 vajec za hodinu. Inteligentní 
provedení nosičů a plynulá spojení pásu umožňují 
sklon až 35 stupňů a rohy s malým poloměrem 
a úhlem až 180 stupňů. 

Produkce vajec se snížila
Uvedenou rekonstrukcí na farmě se však snížila 
kapacita odchovu, a to ze 75 000 na 69 500 ku-
řic. Z toho je nyní 32 000 kuřiček odchovává-
no ve voliéře a 37 500 v původní klecové tech-
nologii. Snížila se také ustájovací kapacita 
v produkčních halách, a to ze 125 000 kusů na 
119 200 kusů. Z toho je 50 000 nosnic nyní ustá-
jeno ve voliérách. 

Roční produkce vajec po zavedení nové technolo-
gie činí 32 milionů kusů. To je přibližně o 3–3,5 mi-
lionu vajec méně než před změnou technologie 
z klecové na voliérovou. Jak uvádí Tomáš Jedlička, 
další z nevýhod, které změna technologie při-
nesla, jsou i vyšší náklady na vyrobené vejce. Ty 
vzrostly o 20–25 haléřů. Vzhledem k nové legis-
lativě je to však nevyhnutelná změna, se kterou 
budou muset počítat všichni drůbežáři, budou-li 
chtít ve své činnosti pokračovat.

Optimální ventilace ve stáji 
díky jednotce AGE-VENT
K řízení ventilace v rekonstruovaných a nových 
halách AGE slouží řídicí jednotka AGE-VENT 300, 
vyvinutá firmou AGE s.r.o. pro účely řízení mik-
roklimatu a udržování jeho optimálních hodnot 
ve stájích pro drůbež a prasata. Ideální řešení jed-
notky umožňuje velmi snadné ovládání. Obsluha 
pouze upravuje vlastnosti mikroklimatu, jako je 
teplota, vlhkost vzduchu, obsah CO2. Jednotka 
následně sama řeší optimální cestu, jak poža-
dovaných vlastností mikroklimatu v konkrétních 
podmínkách stáje dosáhnout. Přitom optimálně 
a v reálném čase reaguje na změny faktorů ovliv-
ňujících mikroklima. Adaptivní vlastnosti jednot-
ky zpětně analyzují provedené změny a nepře-
tržitě se přizpůsobují aktuální situaci. Jednotku 

je možné ovládat přes dotykový displej, počítač, 
mobilní telefon nebo tablet. „Podle mě je to in-
tuitivní a spolehlivý systém zabezpečení, který 
se nám velmi dobře osvědčil,“ informuje Tomáš 
Jedlička. Jednotka ve stáji řídí a koriguje venti-
laci, krmení, napájení, vážení zvířat a osvětlení 
Haly na farmě v Semechnicích mají k dispozici 
také AGE MONITOR (uživatelskou nadstavbu 
AGE-VENTU) zajišťující neustálý sběr a zazna-
menávání hodnot mikroklimatu, jejich analýzu 
a uchování historie záznamu. „Vybavili jsme haly 
kamerovým systémem, takže naši zootechni-
ci mají neustálý přehled o tom, co se uvnitř hal 
děje. Výhodou je, že některé problémy můžeme 
řešit i na dálku přes online přístup. Celkově nám 
tento monitoring hodně usnadňuje zootechnic-
kou práci,“ líčí pozitiva AGE-VENTU 300 a AGE 
MONITORU ředitel. 

Spokojenost s novými technologiemi
Ačkoliv Tomáš Jedlička během hovoru přiznává, 

že je spíše příznivcem klecových chovů, s nově 
pořízenou voliérovou technologií je nadmíru spo-
kojen. „Po několika proběhlých turnusech už jsme 
se s technologií naučili pracovat a funguje vel-
mi dobře. Má nižší energetickou náročnost a její 
výhodou je navíc i to, že splňuje nároky nových 
českých i německých norem. Takže předpoklá-
dám, že nám tady bude sloužit dlouhou dobu,“ 
hodnotí ředitel Tomáš Jedlička vybranou techno-
logii. Dobré zkušenosti má také se zástupci firmy 
AGE s.r.o. „Naše spolupráce funguje k oboustran-
né spokojenosti. Musím uznat, že technologie, 
modulové haly i ventilační systém od AGE s.r.o. 
do sebe perfektně zapadají a fungují. Pro nás je 
velkou výhodou i blízkost firmy a taky pružnost 
poskytovaného servisu,“ dodává na závěr. 

Společnost AGE s.r.o. se zaměřuje na kompletní 
dodávky hal pro ustájení drůbeže a prasat. Firma 
byla založena v roce 1992 v Českém Meziříčí. 
Na svých projektech dlouhodobě spolupracuje 
s předními evropskými výrobci v oblasti techno-
logií ustájení pro drůbež a prasata a díky bez-
chybné funkčnosti svých produktů, vysoké kva-
litě a efektivitě si získala řadu zákazníků z celé 
Evropy. Součástí služeb společnosti je nejen návrh 
řešení a projekce pro konkrétní chov, ale i kom-
pletní montáž a následný nonstop servis všech 
nabízených produktů. Velkou předností firmy 
je vlastní sklad náhradních dílů, díky němuž lze 
v případě potřeby pohotově řešit následky neo-
čekávaných situací.

Text Ing. Lenka Nejdlová 
Text a foto firma AGE s. r. o.

� AGE s. r. o.

↑  Pásy na vejce od výrobce Vencomatic šetrně přepravují snesená vejce do centrálního sběrného místa 

↑  Řídicí jednotka AGE-VENT 300 navržená firmou AGE s.r.o. zajišťuje optimalizaci ovzduší ve stáji. Jednotka umí řídit 
rovněž napájení, krmení, délku světelného dne a další


