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Anotace 

  Tato diplomová práce je zaměřena na posuzování vlivů velkochovů na životní 

prostředí. V diplomové práci je rozebrána charakteristika velkochovů a působení 

intenzivnícho chovu na jednotlivé složky životního prostředí, jako je ovzduší, podzemní voda, 

půda, ztráta biodiverzity. Dále jsou v práci uvedeny postupy a techniky zpracování odpadů 

z živočišné výroby. Praktická část se věnuje popisu současného systému a technik 

používaných v dané společnosti. V poslední části práce jsou uvedeny nejlepší možné nápravy 

a opatření na zlepšení vlivu na životní prostředí. 

Klíčová slova: velkochovy, životní prostředí, ovzduší, znečištění půd, znečištění vod, ztráta 

biodiverzity, technologie pro zpracování exkrementů. 

 

Summary 

 This thesis is focused on the considerable influence of farm factories on the 

environment. The thesis analyses farm factories with their characteristic and intensive 

breeding effects on the individual components of the environment, such as air, groundwater, 

soil and biodiversity loss. Furthermore, the work concerns procedures and techniques of waste 

management from the farming. Another part of the thesis, describes the current system and 

the techniques used in the company. Finally, the work focuses on the best possible ways of 

providing remedies and provisions improving the environment. 

Keywords: farm factories, environment, air, groundwater, biodiverzity loss, techniques of 

waste management. 
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1. Úvod 

Činnosti spojené s chovem hospodářských zvířat mají velký vliv na životní prostředí. 

Negativní dopad může být jak přímý, například vypásání porostu dobytkem, tak nepřímý a 

to například zabíráním ploch pro produkci plodin sloužících ke zkrmení hospodářských 

zvířat. 

 Technologie hospodářských zvířat jsou velmi pestré a v různých zemích se uplatňují 

různé techniky. V chudých oblastech převládá nízko efektivní chov, kdy se zvířata chovají 

pouze pro vlastní spotřebu, avšak v rozvinutých zemích jde o vysoce komerční záležitost. 

 Prevence negativních dopadů není v současné době rozšířena a tyto dopady jsou 

většinou řešeny, až když dojde k havarijní situaci. 

 Čím dál rostoucí poptávka po živočišných výrobcích vedla ke vzniku velkochovů. 

Rostoucí poptávka a z ní vyplývající velkochovy však vysoce zatěžují omezené zdroje 

planety a mají dalekosáhlý dopad na životní prostředí. Intenzivní chovy stojí za 

znečištěním zásob vody, znečištěním ovzduší a v neposlední řadě je také řešena otázka jak 

naložit s velkým množstvím odpadu, který je hospodářskými zvířaty vyprodukován. 

 Cílem diplomové práce je upozornit možné znečištění životního prostředí, vyplývající 

z velkochovů hospodářských zvířat. Budou zde popsány jednotlivé složky životního 

prostředí, které intenzivní chov narušuje. Dále budou zmíněny nejlepší techniky 

zpracování odpadu produkovaného hospodářskými zvířaty. Praktická část se bude zaobírat 

současnými technikami, které jsou aplikovány ve společnosti VEL s. r. o. Poslední část 

práce bude věnována návrhům a doporučením, které napomůžou ke zmírnění negativního 

dopadu na životní prostředí. 
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2. Všeobecné informace o velkochovech 

V této kapitole budou rozebrána teoretická hlediska velkochovů. 

2.1. Živočišná výroba 

Významnou součástí zemědělské výroby je živočišná výroba. V celosvětovém měřítku 

hodnota živočišné výroby převažuje nad rostlinnou výrobou. Převahu vytvářejí především 

vyspělé státy s rozvinutou tržní ekonomikou, ve kterých je živočišná výroba hlavním 

odvětvím zemědělské výroby. Rostlinná výroba je v těchto zemích zaměřena pro potřeby 

výroby živočišné, především produkce zrnin [25]. 

V rozvojových zemích je živočišná výroba až druhotným odvětvím, protože postrádá 

kvalitní krmivovou základnu [25]. 

Rozmístění živočišné výroby ovlivňují dvě skutečnosti, a to krmivová základna a 

spotřeba, tedy poptávka po produktech živočišného původu. Ve vyspělých zemích je 

krmivová základna geograficky oddělena od vlastního chovu.  Rozvoj a rozmístění živočišné 

výroby významně ovlivňují i náboženské vlivy [25]. 

Živočišná výroba se dělí na intenzivní a extenzivní typy. Rozdíly jsou velmi relativní a 

v řadě zemí dochází ke kombinaci těchto dvou typů [25]. 

Extenzivní typy živočišné výroby: 

 Kočovný a polo kočovný chov – je charakteristický pro suché oblasti centrální a 

jihozápadní Asie. Kočovníci provázejí stáda po trasách podle rozložení pastvin 

s dočasnými sídly obvykle v místech, kde se nachází vodní zdroje. 

 Sezónní přesuny dobytka mezi horskými a nížinnými pastvinami – charakteristický pro 

středomořské oblasti Evropy. 

 Moderní extenzivní chov – je rozvinutý v suchých polopouštních oblastech Austrálie a 

na pastvinách Nového Zélandu, kde se chovají moderním extenzivním způsobem 

hlavně ovce [25]. 
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Intenzivní typy živočišné výroby: 

 Chov alpského typu – tenhle typ se uplatňuje hlavně v Evropě a alpských zemích, ale 

také ve Skandinávii. V letním období se dobytek pase ve vyšších polohách, v zimním 

období je ustájen. 

 Intenzivní stájový chov – u intenzivního stájového chovu je hlavním příjmem ze 

zemědělství rostlinná výroba, je charakteristický pro střední, jižní a jihovýchodní 

Evropu. 

 Dominantní stájový chov – Při tomto chovu je hlavním příjmem ze zemědělství 

živočišná výroba. Tento typ je rozvinutý v oblastech intenzivní živočišné výroby, a to 

především v západní a severní Evropě a v Severní Americe [25]. 

2.2. Srovnání ekologického a intenzivního zemědělství 

V následující kapitole budou rozebrány rozdíly mezi ekologickým a intenzivním 

zemědělstvím v jednotlivých oblastech. 

Ekologické zemědělství 

Etika – Jeden z principů ekologického zemědělství je dobrý vztah člověka 

k hospodářským zvířatům a celková úcta k přírodě. Hospodářská zvířata by měla žít 

v podmínkách, jimž jsou přirozené, měla by mít odpovídající stravu a prožít život bez stresu 

v souladu se svými přirozenými potřebami [11]. 

Výživa -  Potrava, kterou hospodářská zvířata v ekologických chovech dostávají, jsou 

různorodá krmiva, které pochází z ekologického zemědělství, alespoň část krmiv musí být 

čerstvá. Většinou krmivo pochází přímo z farmy [11]. 

Pohyb – V ekologickém chovu mají hospodářská zvířata neustálý přístup na otevřená 

prostranství, nejsou trvale uvazována a nesmí být chována v nadměrných počtech [11]. 

Přirozené potřeby – V ekologickému chovu musí mít zvířata dostatečně velký prostor, 

podestýlku a možnost pohodlného odpočinku. Musí mít dostatek podnětů, aby se nenudila. 

Zvířata pobývají v přiměřeně velkých skupinách, mláďata jsou s matkami [11].  
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Zdraví – V ekologickém zemědělství je prevence založena na budování dobré kondice a 

obranyschopnosti organismu. Nedovoluje se podávání léků, používání hormonálních 

preparátů, zkracování ocasů, odstraňování zubů, zkracování zobáků [11]. 

Stres – Zajištěním vhodného prostředí a správného zacházení se zvířaty po celý jejich 

život, vylučuje ekologické zemědělství psychické strádání zvířat. Převozy a porážky se 

provádějí na certifikovaných jatkách. Nedílnou součástí tohoto přístupu je minimalizace 

stresu [11]. 

Šlechtění – Cílem ekologického zemědělství je najít rovnováhu mezi uspokojivým 

výnosem a pohodou zvířete. Také jsou vybírána taková plemena zvířat, která jsou dobře 

adaptována na místní podmínky [11]. 

Intenzivní chovy (velkochovy) 

Etika – V posledních desetiletích ve velkochovech hospodářských zvířat dochází 

k drastickému zacházení, krutost vyvolává řadu etických otázek týkajících se oprávněnosti 

takového jednání [11]. 

Výživa – V intenzivních chovech jsou zvířata krmena koncentrovanými krmivy, jejich 

strava bývá jednostranná, doplněna o syntetické preparáty, příkladem jsou růstové hormony 

[11]. 

Pohyb – Čím větší je větší zhuštění zvířat, tím větší je efektivita výroby. V nejhorších 

podmínkách jsou chovány slepice a prasata, slepice jsou chovány v bateriových chovech a 

prasnice v klecích [11]. 

Přirozené potřeby – V průmyslovém zemědělství nejsou přirozené potřeby zvířat 

respektovány, zvířata nemohou projevovat přirozené chování nebo budovat sociální hierarchie 

a často trpí nudou [11]. 

Zdraví – Zvířata ve velkochovech mají zhoršenou kondici a také častou nemocnost, tyto 

skutečnosti jsou zapříčiněny obrovskou koncentrací zvířat, neodpovídajícím krmivem, 

vysokým infekčním tlakem, stresem a frustrací. Nemocnost je řešena preventivním 

podáváním léčiv. Výskytem nebezpečných látek z průmyslového zemědělství v potravinách je 

také ohroženo lidské zdraví [11]. 
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Stres – Stres u zvířat z velkochovů je způsoben především nepřirozenými podmínkami, ve 

kterých se zvířata nachází, zranění a infekce, jednostranná strava, dlouhodobé transporty a 

zbytečně bolestivá porážka [11]. 

Šlechtění -  Šlechtění se zaměřuje na zvýšení produktivity, vede k enormním nárokům na 

výkon zvířat. Například brojleři dorůstají porážkové hmotnosti dvakrát rychleji, než tomu 

bylo před 40 lety, dochází tak k poruchám chůze, zlomeninám a chronické bolesti [11]. 

2.3. Velkochov hospodářských zvířat 

Od šedesátých let do sedmdesátých let byla výroba skotu, drůbeže a prasat součástí 

dalších aktivit na smíšených farmách, kde byly pěstovány plodiny a chovány nejrůznější 

druhy zvířat. Krmivo podávané skotu bylo pěstováno přímo na farmě nebo pořízeno v místě 

hospodaření a exkrementy sloužily jako hnojivo. V dnešní době existuje už jen velmi malý 

počet farem tohoto typu [21]. 

Růstem populace, zvýšených požadavků na trh, vývoje genetického materiálu a 

zemědělského nářadí, a tím i dostupnost levnějšího krmiva, přimělo farmáře ke specializaci. 

Jako následek zvýšeného počtu zvířat a velikost farem, vznikal systém velkochovu [21]. 

Potřebné množství a typy potravy pro hospodářská zvířata nemohla být produkována 

místně, tudíž byla dovážena z nečlenských států EU. Intenzivní hospodaření vedlo 

k zřetelným dovozům živin, které nebyly vráceny zpět do půdy, která produkovala plodiny, 

zajišťující složky krmiva. Hnůj, který obsahoval zbytkové živiny, byl upotřeben na vlastní 

půdě farmářů [21]. 

Velkochovy hospodářských zvířat jsou v souladu s většími koncentracemi zvířat. 

Koncentrace zvířat je pokládána za hrubý ukazatel množství hnoje vyprodukovaného zvířaty. 

Vysoká hustota ukazuje, že dodávka minerálů přesahuje požadavky zemědělské oblasti 

pěstující plodiny nebo udržující travnaté plochy. Údaje o zhušťování živočišné výroby na 

oblastní úrovni jsou považovány za dobrou indikaci oblastí s potenciálním environmentálními 

problémy [21]. 
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2.3.1. Intenzivní velkochovy v číslech  

Každý rok se na celém světě chová přibližně 70 miliard hospodářských zvířat. V tomto 

čísle nejsou započítány ryby z rybích farem, v nichž se chová asi 40 % všech ryb 

konzumovanými lidmi [18]. 

 

Dvě třetiny z těchto zvířat jsou chovány ve velkochovech. Z nich pochází 70% drůbežího 

masa, 50 % vepřového masa, 40 % hovězího masa a 60 % vajec. Pro Českou republiku je 

podíl kuřecího a vepřového masa ještě vyšší [18]. 

 

Živočišná výroba se podílí 14,5 % na emisích skleníkových plynů, což je více, než 

všechna auta, vlaky a letadla dohromady [18]. 

 

Také dochází k velké spotřebě množství vody, k vypěstování 1 kg kuřecího masa je 

potřeba 22 van, na 1 kg vepřového masa je potřeba 27 van a k 1 kg hovězího až 90 van vody. 

K Zprůmyslnění zemědělství se váže rok 1933, kdy se všechno odstartovalo za 

hospodářské krize v USA. Pro zemědělce, kteří se tehdy potýkali s finančními problémy, byl 

zaveden systém dotací, který následně vedl k nadprodukci obilí [18]. 

 

2.3.2. Faktory ovlivňující sektor chovu hospodářských zvířat 

 Odvětví chovu hospodářských zvířat v poslední době prochází radikálním rozvojem, 

který je vyvolán především vnějšími faktory. V posledním století ovlivňovaly rozvoj tohoto 

odvětví přírůstek obyvatelstva, urbanizace a demografický vývoj. V poslední době se 

přidávají i ekonomické faktory, zvláště postupné zvyšování příjmů, které má za následek 

změny stravovacích návyků v mnoha zemích, spotřeba živočišných bílkovin i dalších 

zemědělských produktů se zvyšuje. Zemědělství na to reagovalo především zdokonalením 

výrobních procesů [17]. 

 Urbanizace postupuje rychlým tempem, v současnosti žije ve městech 49 % světové 

populace, ve vyspělých zemích a latinské Americe je to 70 -80 %. Lidé, kteří žijí ve městech 

díky svému pracovnímu vytížení a životnímu stylu konzumují mnohem více jídla mimo 

domov ve formě polotovarů a jídel určených k ohřevu, podíl živočišné bílkoviny je v těchto 

jídlech vysoký. Významné změny stravovacích zvyklostí související s urbanizací byly 
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zaznamenány v Číně, v průběhu dvaceti let tady poklesla spotřeba obilovin, ale prudce se 

zvýšila spotřeba vajec a masa, řádově v desítkách až stovkách procent [17]. 

 Dalším faktorem je ekonomický růst, v posledních desetiletích je světová ekonomika 

na vzestupu. Hrubý domácí produkt rozvojových zemí roste rychleji, než je celosvětový 

průměr. Růst se má i nadále zvyšovat, je tedy zřejmé, že zvyšující příjmy se výrazně promítají 

do zvýšené konzumace živočišných produktů. Výrazné rozdíly mezi vyspělými a rozvojovými 

zeměmi se tedy v budoucnu budou zvyšovat [17].  
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3. Působení na jednotlivé složky životního prostředí (voda, 

ovzduší, půda, ztráta biodiverzity) 

V této kapitole bude popsán vliv velkochovů na jednotlivé složky životního prostředí. 

3.1. Velkochovy hospodářských zvířat a jejich vliv na životní 

prostředí 

V dnešní době se řadí zemědělská výroba k činnostem člověka, které výrazně ovlivňují 

životní prostředí. Značnou mírou se na této skutečnosti podílejí velkochovy hospodářských 

zvířat [12]. 

Po celém světě je zvýšená pozornost věnována plynným a pachovým emisím 

z velkochovu hospodářských zvířat. Z celkového počtu 136 plynů ohrožuje životní prostředí 

zejména amoniak a metan. Zemědělská výroba je s podílem 90 % emitovaného amoniaku 

jeho hlavním zdrojem. Amoniak způsobuje znečišťování terénu a vod, jeho dálkový přenos 

atmosférou vede ke vzniku kyselých dešťů a následnému okyselování půdy a vod. 

V bezprostředním okolí stájí je amoniak ve vysokých koncentracích škodlivý rostlinám a 

volně žijícím živočichům. U hospodářských zvířat dochází ke zhoršování zdravotního stavu, 

který následně vede k poklesu užitkovosti, snížení příjmu a využití krmiva. Amoniak je také 

velmi toxický pro vodní organismy. U lidí způsobuje inhalační problémy a dráždí oční 

sliznice, při vysokých koncentracích působí poruchy centrálního nervového systému, snížení 

příjmu potravy a tekutin, nespavost a alergie [12]. 

Metan je nejdůležitějším plynem obsahujícím uhlík a spolu s oxidem uhličitým, který se 

více než z poloviny podílí na vzniku skleníkového efektu, jsou hlavní příčinou tohoto jevu. 

Odhaduje se, že hospodářská zvířata přispívají asi 3 % ke globálním klimatickým změnám 

produkcí metanu a rozklad hnoje odpovídá asi 25 % z tohoto celku [12]. 

Pachové látky obsahují přes 100 rozličných složek, k nimž náleží zejména amonia, metan, 

sirovodík, indol, skátil, těkavé mastné kyseliny, fenoly, merkaptany a sulfidy.  Tyto složky 

jsou škodlivé pro zdraví a užitkovost hospodářských zvířat chovaných ve stájích a způsobují 

také zdravotní problémy u lidí pracujících se zvířaty s důsledky snížení příjmu potravy a 

tekutin, dýchací potíže, bolesti hlavy, nespavosti, alergie a zvracení [12]. 
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Ekologické problémy spojené se statkovými hnojivy z chovů hospodářských zvířat, se 

vztahují zejména k emisím dusíku a uhlíku do atmosféry a vyluhování dusíku a fosforu do 

podpovrchových a povrchových vod. V konečném důsledku dochází k vážnému znečištění 

povrchových vod produkty biodegradace organické hmoty a eutrofizačními účinky dusíku a 

fosforu, k vyplavování nitrátu do podpovrchových vod, hlavně v oblastech se silnými 

srážkami a také k znehodnocení pitné vody. Eutrofiace způsobuje nadměrný růst sinic a řas, a 

tím způsobený nedostatek kyslíku ve vodě, což vede k úhynu ryb. V procesu přeměňování 

nitrátů v plynný dusík vznikají škodlivé vedlejší produkty, zejména oxid dusný, ničící 

ozonovou vrstvu a přispívající ke globálnímu oteplování. Vyluhování fosforu má obdobné 

účinky jako vyluhování nitrátů, ale jeho eutrofizační potenciál je mnohem větší [12]. 

Dlouhodobý nadbytek statkových hnojiv vede také k akumulaci těžkých kovů v půdě a k 

nežádoucím důsledkům na zvířata i zdraví zvířat. Více než 90 % těžkých kovů, které zvířata 

přijímají v krmivu a my v potravě, má svůj původ ze statkových hnojiv. Většina problémů 

spojených s výskytem kadmia, zinku a mědi se zvyšuje, jsou-li zvířata krmena vysoce 

koncentrovanými  krmivy s velkým obsahem uvedených kovů [12]. 

Všem zmíněným negativním jevům lze předcházet spoustou opatření uplatňovaných 

v oblasti ochrany ovzduší, vod, půdy a využitím BAT a BATNEEC technologií ve 

velkochovech hospodářských zvířat. Významným nástrojem pro řešení této problematiky je 

proces IPPC [12]. 

 

3.2. Velkochovy a jejich vliv na jednotlivé složky životního 

prostředí 

V dnešní době se v České republice nachází více jak 400 objektů s vysokou koncentrací 

skotu a přes 200 objektů s vysokou koncentrací prasat. Již už zmíněné negativní působení je 

často podpořeno nevhodným umístěním farem vzhledem k objektům hygienické ochrany a 

k obytné zástavbě. V současné době velkochov hospodářských zvířat ovlivňuje životní 

prostředí spíše negativně, a to:  

 emisemi stájového vzduchu, 

 exkrementy a statkovými hnojivy, 

 silážními šťávami,  
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 odpadními vodami, 

 nebezpečnými odpady [14]. 

Schematicky lze vliv velkochovů hospodářských zvířat znázornit graficky (obr.č.1) 

 

 

 
 

Obrázek č. 1 Problémy životního prostředí při intenzivním chovu hospodářských zvířat 
(Průmyslové technologie a jejich vliv na životní prostředí) 

 

 

 

3.2.1. Emise do ovzduší 

Znečištění ovzduší je limitujícím vlivem středisek zemědělských společností a většinou 

podstatnou měrou určuje i jejich lokalizaci ve vztahu k sídlům a ostatním objektům 

hygienické ochrany. Znečištěním ovzduší živočišnou výrobou se rozumí zvýšení obsahu 

mikroorganismů, prachu, škodlivých plynů a zápachu v ovzduší, případně šíření hmyzu [3]. 

Uvedené látky (viz. tabulka č.1)  mohou ve vyšších koncentracích negativně ovlivňovat 

zdravotní stav chovaných zvířat, ale také ošetřovatelů. Přijatelná hygienická kvalita vzduchu 

ve stáji se udržuje dostatečnou výměnou vzduchu větráním. Tím tyto škodliviny, které 

dostávají charakter imisí, mohou negativně ovlivňovat pohodu zvířat, lidí, rostlin a dalších 

organismů v tomto emisně zatíženém okolí. Koncentrace škodlivých látek, nacházejících se 

v ovzduší závisí zejména na druhu, kategorii a počtu ustájených zvířat, krmení, napájení, 

odklizu exkrementů, výživě, která se liší například obsahem bílkovin v krmivu a použití 
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krmných aditiv, dále je ovlivněna koncentrací vodíkových iontů ve statkových hnojivech, 

faktorech ovlivňujících stájové mikroklima a systému výměny vzduchu [14]. 

Dle české bioklimatologické společnosti vliv technologických systémů ustájení na 

množství plynných emisí jsou závislé především na dodržování technologické kázně dané 

technologie. Hygienicky závažnější jsou emise z chovů prasat a drůbeže než z chovu skotu. 

Při posuzování technologie chovu bylo zjištěno, že nejméně zatěžující jsou bezstelivové stáje 

s dobrou úrovní tepelné izolace s nuceným větráním. Jako další v pořadí jsou uzavřené stáje 

s denními přistýlkami a pravidelným každodenním odklizem chlévské mrvy. Nejméně 

příznivé jsou studené otevřené stelivové stáje s přirozeným větráním [14]. 

Tabulka č. 1 Emise do ovzduší ze systému intenzivního chovu hospodářských zvířat 

(http://www.ippc.cz/obsah/CF0194/vlastni-dokumenty-bref/intenzivni-chov-drubeze-a-prasat) 

 

 

Ovzduší Produkční systém 

Čpavek (NH3) 
Ustájení zvířat, sklady hnoje, rozmetání 

hnoje na půdu 

Metan (CH4) 
Ustájení zvířat a ošetřování hnoje 

Oxid dusný (N20) 
Ustájení zvířat, skladování hnoje a 

rozmetání hnoje 

Kysličník uhličitý (CO2) 
Ustájení zvířat, energie, použitá na vytápění 

a dopravu na farmu, spalování odpadu 

Zápach (např. H2S) 
Ustájení zvířat, skladování hnoje, rozmetání 

hnoje na půdu 

Prach 

Mletí a drcení krmiva, skladování krmiva, 

skladování pevného hnojiva a jeho 

používání 

Dým/CO 
Spalování odpadu 

  

 

 

Na vzniku skleníkových plynů se nepodílí pouze samostatných chov hospodářských 

zvířat, ale také pěstování sojových monokultur, kvůli kterým se kácí deštné pralesy, které 

mají užitečnou funkci zadržovat velké množství uhlíku. Sója váže vzdušný dusík v podobě 

N2, takže jej stabilizuje v půdě. Po sklizni se však dusík z rostlin  tlejících v půdě uvolňuje, 

čímž vzniká důležitý skleníkový plyn oxid dusný [14]. 



Jolana Bednářová: Velkochovy a jejich vliv na životní prostředí 

2015  12 

Pachové látky 

 Produkované pachy v chovech hospodářských zvířat převážně vznikají v průběhu 

mikrobiálního rozkladu zbytků nespotřebovaného krmiva, exkrementů a odpadních materiálů 

(viz. tabulka č. 2). Exkrementy obsahují řádově 108 – 1012 mikroorganismů v 1 gramu a 50-

70 % biodegradabilní hmoty, která je využívána jako zdroj energie pro metabolismus 

mikroorganismů. Chemické složení metabolitů závisí především na dostupnosti kyslíku a pH 

prostředí. V aerobních podmínkách vzniká převážně jako produkt metabolismu oxid uhličitý a 

voda. V exkrementech se kumulují ve vodě rozpustné sloučeniny dusíku a síry. V anaerobních 

podmínkách se exkrementy rozkládají pomaleji za vzniku páchnoucích produktů 

intermediálního metabolismu [14]. 

 Množství zápachových látek produkovaných ve stájích a emitovaných do ovzduší 

v okolí farem ovlivňuje několik faktorů: 

 úroveň managementu podniku, 

 způsob ustájení, 

  udržování čistoty v ustájovacích objektech, 

  hmotnost koncentrace zvířat na jednotku plochy, 

 oddělení místa pro ležení zvířat od kaliště, 

 technologie odklizu exkrementů a manipulace s nimi, 

 přívod a odvod vzduchu ve stáji [14]. 

Zápach z chovů je tvořen celkovou směsí několika tisíc sloučenin, které spolu 

s výfukovými plyny unikají do životního prostředí v okolí farem. Mezi nejvíce znečišťující 

látku z hlediska ochrany životního prostředí patří amoniak, avšak celkový zápach vzniká také 

odpařováním mastných kyselin z hnoje [14]. 

Amoniak  

Základní charakteristika 

Za normálních podmínek, tedy v čistém stavu, při teplotě varu -33,5°C je amoniak 

bezbarvý plyn, s čpícím zápachem. Je žíravý, zásaditý a žíravý. Amoniak je zhruba o 

polovinu lehčí než vzduch, jeho hustota je 0,77 kg.𝑚3. Může se skladovat za zvýšeného tlaku 
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v kapalném stavu. Je výborně rozpustný ve vodě. Za vzniku amonných solí reaguje 

s kyselinami. Má silné korozivní účinky vůči kovům [19]. 

 

Tabulka č.2 -  Schematický přehled procesů a faktorů začleněných do uvolňování čpavku ze stájí T: teplota, pH: 

kyselosti; Aw: činnost vody; r.h.: relativní vlhkost. (dle IPPC) 

 

Procesy 
Složky dusíku a 

místo výskytu 
Ovlivňující faktory 

1. Produkce výkalů  

Kyselina močová 

(70 %) + 

nestravitelné 

bílkoviny (30 %) 

Zvířata a krmivo 

2. Rozklad  
Čpavek/amonium 

v hnoji 

Podmínky procesu 

(hnůj): T, pH, Aw 

3. Vypařování, těkavost  
Čpavek ve vzduchu 

Podmínky procesu 

a místní klimat 

4. Větrání  
Čpavek v ustájení 

drůbeže 

Místní klima 

(vzduch); teplota; 

relativní vlhkost.; 

rychlost proudění 

vzduchu 

5. Emise  
Čpavek v životním 

prostředí  

Čištění vzduchu  

 

 

 

Zdroje emisí 

Za hlavní podíl na celkových emisích amoniaku do atmosféry se považuje rozklad 

lidských a zvířecích biologických odpadů (až 74 %), jelikož suchozemští živočichové se 

zbavují dusíku vylučováním močoviny, ze které se následnou činnosti mikroorganismů 

amoniak uvolňuje. Ostatní antropogenní zdroje se podílí na celkových emisích menším dílem 

[19]. 
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Dopady na životní prostředí 

Amoniak je toxický pro vodní organismy, proto je důležitou rolí jeho velmi dobrá 

rozpustnost ve vodě. Rozkladem chlévské mrvy, kejdy a odpadů velkochovů drůbeže mohou 

být uvolňovány toxické koncentrace amoniaku. Negativně zasaženy mohou být také rostliny, 

jestliže jsou vystaveny amoniaku jak v ovzduší, tak ve vodě. Ve vodách s dostatečným 

množstvím kyslíku je nitrifikačními bakteriemi oxidován na dusičnany, které pro vodní 

organismy nejsou až tak toxické [19]. 

V půdách se přirozeně vyskytuje amoniak ve formě amonného iontu. Amoniakální forma 

dusíku je hlavním zdrojem dusíku pro rostliny. Z toho důvodu se uplatňují dusíkatá 

průmyslová hnojiva, ze kterých se uvolňují do podzemních vod dusičnany, tyto podzemní 

vody pak mohou být nevhodné pro používání člověkem. Amoniak je také jedním z původců 

fotochemického smogu [19]. 

Dopady na zdraví člověka, rizika 

Krátkodobé vystavení amoniaku může dráždit a popálit kůži a oči s rizikem trvalých 

následků. Expozice amoniaku může také dráždit nosní sliznice, ústa, hltan, způsobuje kašel a 

dýchací potíže. Inhalace amoniaku dráždí plíce, způsobuje kašel a dušnost. V koncentraci 

vyšší než 0,5 % obj. (asi 3,5 g.𝑚3) je i krátkodobé vystavení smrtelné. Avšak v běžném 

prostředí je koncentrace natolik nízká, že nepředstavuje žádné riziko, výhodou amoniaku je 

intenzivní štiplavý zápach, který včas upozorní na jeho přítomnost, a to dříve než by mohla 

koncentrace stoupnout na nebezpečnou úroveň [19]. 

Metan  

Chov hospodářských zvířat se výrazně podílí nejen na emisích z amoniaku, ale také na 

emisích z metanu. Hlavním zdrojem metanu jsou střevní fermentace u přežvýkavců a 

v rýžových polích. Produkce střevního metanu v trávicím traktu přežvýkavců je základní 

proces při odstraňování vodíku z bachoru, ale zároveň představuje ztrátu stravitelné energie a 

je hlavním zdrojem emisí tohoto skleníkového plynu [20]. 

Druhým významným zdrojem je rozklad živočišných exkrementů, hnoje a kejdy, jestliže 

jsou uskladněny v anaerobních podmínkách [20]. 
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Základní charakteristika metanu 

Za normálního tlaku a teploty je metan bezbarvý plyn bez zápachu. Metan je vysoce 

hořlavá a v určitých koncentracích ve směsi se vzduchem výbušná látka. Hustota metanu je 

0,72 kg.𝑚−3, je tedy mírně lehčí než vzduch. Metan je podstatnou součástí zemního plynu, 

který se běžně používá jako palivo. Dále je používán v chemickém průmyslu při výrobě 

různých látek [20].  

Dopady na životní prostředí 

Jelikož je metan plynná látka, proniká pouze do ovzduší, ostatní složky životního 

prostředí nejsou methanem ovlivněny, jestliže pomineme sekundární dopady klimatického 

jevu (skleníkový efekt), ke kterému methan přispívá [20]. 

Methan absorbuje infračervené záření zemského povrchu, které by jinak uniklo do 

vesmírného prostoru, tím methan přispívá k oteplování atmosféry a řádí se tak mezi 

skleníkové plyny [20]. 

Za normálních podmínek je methan plynnou látkou, která je mírně lehčí než vzduch, 

proto je jeho rozmístění v atmosféře možné v podstatě bez omezení. Tím, že je téměř 

nerozpustný ve vodě, není v ovzduší odstraňován ani srážkovou činností. Proto můžeme jeho 

působení nazvat jako globální [20]. 

Dopady na zdraví člověka, rizika 

Krátkodobé vystavení člověka vůči vysoké koncentraci methanu může způsobit udušení 

z nedostatku kyslíku. Rizikem, které je spojeno s využitím a výskytem methanu je jeho 

výbušnost ve směsi se vzduchem. Potenciálním nebezpečím jsou skládkové plyny – bioplyn, 

výstupy methanu na zemský povrch důsledku důlních činností a závady spojené s únikem 

plynu na plynových spotřebičích a zařízeních při využívání zemního plynu jako paliva [20]. 
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Prach 

Zatímco prach ve stájovém ovzduší zastupuje prokazatelně v určitých koncentracích 

vážnou zátěž dýchacích cest a spojivek, jak u zvířat, tak u lidí, po rozptýlení v okolí stájí jeho 

emisní působení není obvykle příliš závažné. Mnohem větší význam mají prachové částice 

jako nosiče mikroorganismů, bakteriálních endotoxinů a pachových látek včetně amoniaku 

[7]. 

Hlavním zdrojem amoniaku ve stájích bývají především suché krmné směsi. Množství 

prachu, které je z těchto směsí uvolňováno, se odhaduje na 0,1 % z celkového množství 

krmiv. K uvolňování prachu dochází hlavně při manipulaci s těmito krmivy, obzvláště při 

plnění zásobníků krmiv, a to především nejsou-li jejich výdechové hlavice opatřeny žádnými 

filtračními zařízeními. Zhruba polovina tohoto množství se vlivem vlhkosti usadí hned ve stáji 

a odchází s exkrementy a smetky ve formě chlévské mrvy, kejdy, močůvky a druhá polovina 

uniká ve formě úletů do ovzduší. Největší prašnost je zaznamenávána v chovech drůbeže [7]. 

Emisní koncentrace prachu z chovných objektů závisí především na druhu krmiva, krmné 

a chovné technologii, druhu podestýlky a doby jejího uložení ve stáji, druhu, kategorii a stáří 

chovných zvířat a celkové zoohygienické úrovni chovu. Větší prachové částice, slouží jako 

nosiče mikroorganismů a pachových látek a po opuštění stájí mají tendenci rychle klesat na 

zem. Další šíření prachových částic se odvíjí dle klimatických podmínek v různých obdobích 

roku. Přímý vztah mezi koncentracemi prachu uvnitř chovných objektů a v otvorech  výduchů 

byl pozorován do vzdálenosti 3 metrů od stájí, ve větších vzdálenostech již tento vztah nebyl 

prokázán [7]. 

3.2.2. Znečištění a spotřeba vody 

Koloběh vody v přírodě má velký význam pro fungování života na Zemi. Vodní zdroje 

jsou po planetě rozmístěny nerovnoměrně, přibližně jedna miliarda lidí se dostává do 

problémů s nedostatkem vody. Nejvíce vody se každým rokem spotřebovává v zemědělství, 

v roce 2000 to bylo asi 70 % a rozloha zavlažovaných ploch se ustavičně zvětšuje. Udává se, 

že světová spotřeba vody by se do roku 2025 měla zvýšit asi o 22 %, z čehož vyplývá hrozba 

jejího globálního nedostatku, ten může ohrozit výrobu potravin v některých zemích, které je 

pak budou muset dovážet. V případě nesprávného obdělávání půdy je narušen přirozený 

koloběh vody a toto nebezpečí se může ještě znásobit. Při plánování budoucí výstavby 
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velkochovu obvykle není zohledněna náročnost chovu hospodářských zvířat na vodu. V této 

kapitole je naznačený dopad tohoto odvětví na hospodaření s vodou a její znečišťování [15]. 

a) Využití vody 

Ve všech odvětvích, včetně zemědělství dochází k nadměrnému využívání vody, spotřeba 

tak neustále stoupá [15]. 

K největší spotřebě vody dochází u pití a čištění. Nedostatek pitné vody se rychle projeví 

na zdraví zvířat. Pokud jsou zvířata krmena pastvou nebo zeleným krmivem, je jim tak 

poskytnuto značné množství vody, pokud je však zvířatům podáváno sušené krmivo, je 

potřeba jim podávat pitné vody mnohem více. Hromadný chov vyžaduje vodu i pro čištění a 

chlazení. Za určitých podmínek toto množství spotřebované vody až sedminásobně vyšší než 

potřeba vody k pití. Nároky na vodu se velmi liší podle chovu, typu a druhu hospodářských 

zvířat [15]. 

Ke značné spotřebě vody dochází také při zpracování zemědělských produktů např. jatka, 

mlékárny, kožedělný průmysl [15]. 

Jak sem již zmínila, sektor přímo nebo nepřímo zabírá značné procento povrchu planety. 

Spotřeba vody na pastvinách zřejmě v budoucnu stoupat nebude, spíše je možné počítat 

s postupným snižováním jejich výměry, právě kvůli problémům s vodou [15]. 

b) Znečistění vody 

Velká část vody, jež je spotřebována zvířaty se znovu vrací do přírody. Pokud, ale dojde 

k jejímu znečištění, z koloběhu se vytratí. Mechanismy znečištění jsou kategorizovány jako 

bodové a nebodové. V případě bodového znečištění, se jedná o znečištění, které je dobře 

patrné a viditelné. Naopak nebodové znečištění je méně intenzivní a týká se zejména pastvin 

[15]. 

Další vážnou hrozbou pro životní prostředí jsou zvířecí exkrementy, zejména v případech, 

kdy jsou koncentrované. Velkou hrozbou jsou zejména havárie v podobě úniku exkrementů 

z budov nebo skladů [15]. 
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Nejvýznamnější znečišťující látky 

Jedna skupina znečišťujících látek je tvořena živinami podávanými zvířatům, patří sem 

především dusík a fosfor, které mají v exkrementech zvířat významný podíl. Například 

množství fosforu v exkrementech 1 krávy je přibližně rovno množství v exkrementech 20 lidí. 

Vysoký podíl těchto živin způsobuje eutrofizaci (živelný růst vodních řas). Eutrofizace je 

přírodní proces, který má někdy příznivý přínos pro životní prostředí, avšak v případě 

nadbytečného množství živin se stává nekontrolovatelným, s velmi negativními dopady, mezi 

které patří například vymírání vodních rostlin, ryb a omezení využívání vodních ploch 

k rekreaci. Tento problém se vztahuje jak na vody sladké, tak i vody moří. Dusík se v přírodě 

vyskytuje v mnoha různorodých formách, některé z těchto forem jsou zcela neškodné, jiné 

naopak velmi nebezpečné. Například nesprávný způsob skladování chlévské mrvy může vést 

ke vzniku škodlivého oxidu dusného. NO3 je rozpustný ve vodě, může tak představovat různá 

zdravotní rizika. V okolí farem dochází prokazatelně ke znečištění vodních zdrojů. Fosfor ve 

vodě nepředstavuje zdravotní riziko, ale váže se v částích půdy. V okolí farem je také zvýšený 

obsah uhlíku, tento prvek z organických sloučenin snižuje množství kyslíku obsaženého ve 

vodě, čímž přispívá k množení řas [15]. 

Biologická kontaminace 

Zvířecí exkrement obsahuje řadu mikroorganismů, které jsou pro člověka nebezpečné. 

Voda je pro šíření těchto patogenů ideální prostředí. Mezi nejvýznamnější patří 

Campylobacter, Esterichia Coli, Salmonella, Clostridium botulinum, viry a parazité [15]. 

Pozůstatky léčiv – znečištění vodního prostředí 

Mezi nejčastěji používané léčiva patří antibiotika a hormony. Antibiotika slouží k léčbě, 

ale v nižších koncentracích také k prevenci. Hormony se používají obzvláště při produkci 

zvířat pro maso, zvyšují přírůstek. V Evropské unii jsou zakázány. Ve Spojených státech 

amerických spotřebují zvířata každoročně asi 23 milionů kilogramů léčiv, v Evropě se 

množství spotřebovaných léčiv pohybuje okolo 5 milionů kilogramů. Údaje o množství 

podávaných hormonů nejsou k dispozici. Hormony mohou zvýšit váhový přírůstek zvířete o 8 

-15 %, dopady na zdraví lidí však nebyly zjištěny. Léčiva ani hormony nejsou zvířaty zcela 

spotřebovány a dostávají se do okolního prostředí, zejména do vody. Ve vodě následně 

probíhá přírodní výběr, přežívají pouze ty bakterie, které jsou vůči léčivům odolné. Hormony 

mohou v přírodě vyvolat nežádoucí změny [15]. 
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Způsoby znečištění 

Jak již bylo zmíněno, znečištění může být kategorizováno na bodové a nebodové 

znečištění. Bodový znečištěním rozumíme intenzivní zdroj na malé ploše, zejména 

velkochovy. V rozvinutých zemích existují hygienické předpisy, ale ty jsou často obcházeny, 

také přibývá vážných havárií. V rozvojových zemích se často stává, že odpad bez jakékoliv 

úpravy končí v nejbližším vodním toku, i pokud se odpady koncentrují, dochází často k jejich 

průsakům do půdy. Nebodové znečištění se týká především pastvin a polí [15]. 

Tři možnosti znečištění: 

 na poli ve formě hnojiva, 

 znečištění vody ze splachů, 

 výroba potravy pro zvířata – pesticidy [15]. 

 

Intenzita splachů má přímou souvislost s narušením půdy, v případě eroze významně 

stoupá [15]. 

Hnojení zvířecími exkrementy je laciné a zároveň řeší problém, jak naložit s těmito 

odpady. V celosvětovém měřítku podíl organických hnojiv klesá, činí asi 30 %, pro některé 

oblasti je však velmi významný. Organická hnojiva mají proti anorganickým jisté výhody, ale 

jsou zde i určitá rizika, hlavně v případech kdy farmáři překračují doporučené dávkování. 

V současné době se v přírodě vyskytuje nadměrně vysoká hladina dusíku a fosforu a rostliny 

nejsou schopny přísun těchto živin dostatečně rychle vstřebávat [15]. 

c) Znečištění z produkce krmiv  

Průmyslová hnojiva jsou stále víc potřeba, a tak se používá stále více hnojiv, které 

obsahují chemikálie. V současné době je situace taková, že lidé vypouštějí do přírody stále 

více fosforu a dusíku, než všechny přirozené přírodní zdroje dohromady. Ve vyspělých 

zemích tyto hodnoty stagnují, avšak například v Jižní Americe a Asii byl zaznamenán velký 

vzestup. V některých zemích je více než 50 % dávek fosforu a dusíku spojeno s chovem 

dobytka [15]. 
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Sedimenty a zvýšená tvorba kalů v důsledku eroze působené dobytkem 

Eroze půdy může být způsobena člověkem, zvířaty nebo přírodními procesy. Pokud je 

tvorba půdy intenzivnější než její úbytek, nejedná se o problém, avšak většinu tomu je 

naopak, kromě ztráty půdy se jedná i o zanášení vodních toků, tyto sedimenty jsou zároveň 

silně kontaminovány. Ve Spojených státek amerických na zhruba 90 % plochy polí 

v současné době zbývá půda. Část odplavené půdy odtéká do řeky, ale až 60 % se jí zachytí. 

Udupání břehů řeky kopyty zvířat proces eroze urychluje. Následkem pak je například zákal 

ve vodě a tvorba řas. Studiemi z USA bylo prokázáno, že chov dobytka má na erozi půdy 

zřejmý negativní vliv. [15] 

3.2.3. Vliv hospodářských zvířat na biodiverzitu  

Problémy a trendy 

Rozmanitost různých forem života v různých prostředích se označuje biodiverzitou. 

Z rozmanitosti člověk po tisíciletí těží, ale zároveň ji ovlivňuje například zemědělství a 

lovem. V současné době je biodiverzita ohrožena, spousta druhů je na pokraji vyhynutí. Z 24 

služeb ekosystémů, které jsou člověku prospěšné, jich je v současnosti 15 ohroženo. V roce 

1992 vedly obavy o zachování biodiverzity k podepsání mezinárodní Konvence o biologické 

diverzitě. Avšak úspěchy jednotlivých států při realizace této strategie nejsou příliš 

přesvědčivé. Tím, že se hospodářská zvířata podílejí na degradaci půdy, sehrávají zde velmi 

negativní roli, dochází k ničení přirozených habitů, globálním klimatickým změnám, 

zvyšování množství některých prvků v přírodě. Přesto však stále existuje řada technických 

opatření, která mohou tento trend zvrátit [16]. 

Rozsah biodiverzity 

Oblast biodiverzity se dělí do několika úrovní: 

 Mezidruhová biodiverzita - doposud bylo na světě popsáno 1,8 milionu druhů, avšak 

celkové množství je mnohokrát vyšší. Rozložení jednotlivých druhů po planetě není 

rovnoměrné, nejbohatšími oblastmi jsou tropické pralesy, popřípadě některé vodní 

plochy [16]. 

 Vnitrodruhová diverzita - pojednává o genetice rozmanitosti v rámci jednoho 

konkrétního druhu. Určuje také schopnost jednoho druhu reagovat na vnější podněty a 
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přizpůsobit se, tato skutečnost je podstatou šlechtitelství a křížení. U ohrožených 

druhů zajistí přísun nových genů zlepšení stavu izolované populace [16] 

 Diverzita ekosystémů - jde o vzájemné propojení jednotlivých prostředí. Pro 

fungování přírody služeb přírody, jako je koloběh vody, dusíku a uhlíku mají 

ekosystémy podstatný význam [16]. 

 

Všechny tři výše zmíněné principy tvoří určitou rovnováhu, jejíž porušení může mít 

závažné dopady. Například vymření predátorů vede k přemnožení býložravců a zničení 

vegetace. V současné době jsou ekosystémy ohroženy zejména v deštných pralesech, které 

postupně ustupují zemědělské půdě [16]. 

Ohrožení biodiverzity  

Aby se udrželo zdravé prostředí, je zapotřebí uchovávat v dobrém stavu všechny jeho 

složky, a to ekosystémy, společenstva, druhy a genetickou variabilitu. Ohrožení jakékoliv 

složky, může v konečném důsledku vést až k jejich ztrátě. Jakmile nějaký druh vyhyne, pak je 

nenávratně ztracena jedinečná genetická informace obsažená v jeho DNA a speciální 

kombinace vlastností, kterou tato informace reprezentuje [8]. 

Biodiverzita je ohrožena především destrukcí stanovišť, fragmentací stanovišť, 

zhoršování kvality stanovišť, včetně jejich znečištění, globálními klimatickými změnami, 

nadměrným lovem druhu pro lidské potřeby, invazí exotických druhů a zvýšenou intenzitou 

šíření nemocí. Velká většina ohrožených druhů a ekosystémů čelí nejméně dvěma 

z uvedených faktorů. Tyto faktory se mohou navzájem podporovat a tím uspíšit vyhynutí 

druhu a ztěžovat snahy o jeho záchranu. Faktory ovlivňující ohrožení biodiverzity jsou 

výsledkem expanze lidské populace a jejího stále rostoucího využívání světových přírodních 

zdrojů [8]. 

Tropické lesy 

Tropické deštné lesy pokrývají 7 % povrchu všech kontinentů a odhaduje se, že v nich 

žije okolo 50 % všech druhů organismů. Tropické lesy mají v současné době lokální, 

regionální i globální význam. Lokální význam spočívá v tom, že jsou domovem četných 

domorodých obyvatel. Z regionálního hlediska zmírňují klima a chrání povodí. Globální 
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význam tkví v tom, že představují potenciální oblasti, které mohou absorbovat přebytek oxidu 

uhličitého [8]. 

Tropické lesy se nacházejí v oblastech s trvale teplým a vlhkým podnebím pod 1800 m n. 

m., kde většinou spadne, alespoň 100 mm srážek za měsíc. Tropické deštné pralesy jsou 

charakterizovány vysokým počtem druhů, složitostí mezidruhových interakcí a specializací, 

která nelze srovnat s žádným jiným společenstvem [8]. 

V současné době dochází každým rokem k vykácení 150 tisíc 𝑘𝑚2 tropických deštných 

pralesů, tahle rozloha je větší než bývalé Československo. Přestože je těžké získat přesná 

data, předpokládá se, že rychlost kácení tropických deštných lesů roste a stává se tak 

alarmující [8]. 

V globálním měřítku je 60 % destrukce deštného pralesa způsobeno zemědělskými 

aktivitami chudých rolníků, z nichž je většina do panenských pralesů vytlačována z nouze, 

nebo prostřednictvím vládou sponzorovaných přesídlovacích programů. Část země je tedy 

přeměněna na plantáže a pastviny. V praxi jsou stromy v deštných pralesech vykáceny, 

rostlinný materiál je spálen a v popelu, který je bohatý na živiny, se pěstují plodiny. 

Odlesněná území jsou obhospodařována po dobu 2 až 3 sezón, po nichž úrodnost půdy 

většinou poklesne do té míry, že další zemědělské obhospodařování je neekonomické. Po té je 

oblast opuštěna a je odlesněno jiné přirozené stanoviště [8]. 

České velkochovy a jihoamerické mega plantáže 

Velkochovy provozující v České republice zanechávají velkou stopu na druhém konci 

světa, odkud se k nám přiváží krmná sója. Krmná sója, obsahující velké množství bílkovin, je 

důležitým prvkem průmyslových krmných směsí [22]. 

České velkochovy dovážejí sóju především z Jižní Ameriky. Brazilskou, argentinskou a 

paraguayskou krajinou se tak díky českým drůbežárnám a vepřínům rychle šíří rozsáhlá pole 

chemizovaných sójových monokultur. Země tak přichází o poslední zbytky unikátních savan 

a pralesů, kde žijí vzácná zvířata [22]. 

Dopady pěstování sóji 

Plocha, na které je sója pěstována se od poloviny 80. let trojnásobně rozšířila. Plantáže 

vznikají záborem panenské půdy nebo spojením polí, z nichž jsou vytlačeni drobní rolníci. Jak 
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jsem zmínila v předchozí kapitole, hlavní producentské oblasti se nachází v Americe, kde 

nejsou výjimkou i několik kilometrů dlouhé plantáže [22]. 

Neustálé rozšiřování sójových plantáží má za následek odlesňování a ztrátu unikátních 

biotopů v důležitých oblastech Amazonie a savany Cerrado [22]. 

Brazílie, na jejímž území leží největší část Amazonie, oplývá okouzlujícím přírodním 

bohatstvím. Vyskytuje se zde bezmála 1300 druhů ptáků, 3000 druhů ryb a 40 000 druhů 

rostlin. Můžeme zde najít více než 300 druhů kolibříků, mnoho z nich se vyskytuje pouze 

v této oblasti. Jestliže bude současný vývoj pokračovat, kolem roku 2050 zmizí 40 % 

amazonského pralesa, následkem pěstování krmné sóji pro dobytek ve velkochovech [22]. 

Sojové plantáže jsou hlavní příčinou rychlého mizení unikátního biotopu savany Cerrado, 

která se rozkládá napříč Jižní Brazilií. Původní rozloha byla přes 200 miliónů hektarů, 

původně pokrýval čtvrtinu země. Podle vědců je považován za druhově nejbohatší typ savany 

na světě a řadí ho mezi ohniska biodiverzity. Cerrado pokrývá plochu srovnatelnou se západní 

Evropou, současné době však ztratila 70 % svého přirozeného vegetačního krytu (viz. obr. č. 

2). Do roku 2020 by mohlo kvůli pěstování sóji zmizet dalších 9,6 milionu hektarů [22]. 

 

 

 

Obr. č. 2  Důvody odlesňování deštných pralesů v Brazílii 

( http://kids.mongabay.com/elementary/504.html) 

 

 

 

 

http://kids.mongabay.com/elementary/504.html
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3.2.4. Hluk  

Dalším environmentálním problémem je hluk pocházející z farem intenzivního chovu 

hospodářských zvířat, tenhle problém je místní a musí se s ním počítat tam, kde je farma 

umístěna v blízkosti obydlených oblastí. Vysoká hladina hluku může na farmě negativně 

ovlivnit životní podmínky zvířat a také produkční výkonnost. Může také dojít k poškození 

sluchu obsluhujícího personálu [21]. 

Hladina akustického tlaku slouží k hodnocení úrovně hluku, to umožňuje porovnávat 

různé zdroje s různou intenzitou nebo zdroje přerušovaného hluku [21]. 

Pro farmy nebyla uvedena běžná hladina. Hluk, který vychází se zařízení je kombinací 

hluků vzniklých při jednotlivých faremních činnostech s korekcí doby trvání, různé faremní 

aktivity způsobují různé úrovně hluku [21]. 

Hluk způsobený v okolí farmy například dopravou, zpěvem ptáků, letadly nebo hluk 

vycházející z farmy nazýváme hlukovým pozadím [21]. 

Kvůli vyjádření všech možných nestálých hluků slouží hladina hlukového pozadí, což je 

hladina hluku trvající více jak 90 % doby měření. Vlivem změn okolních aktivit se hlukové 

pozadí mění, v běžné vesnické oblasti úroveň dosahuje 42 dB, v noci pak může klesnout pod 

30 dB [21]. 

Celkový dopad na citlivé objekty v sousedství farmy závisí na mnoha faktorech. Hladinu 

akustického výkonu určuje zemský povrch, objekty odrážející zvuk, konstrukce zasažených 

objektů a množství zdrojů hluku. S narůstající vzdáleností citlivých objektů od objektů farmy 

se hluk snižuje. Celková úroveň hluku závisí na provozu farmy, počtu a kategorii zvířat a 

provozovaných zařízení [21]. 
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4. Používané technologie (odstraňování, skládka exkrementů, 

doprava atd.) 

Kapitola používané technologie je zaměřena na exkrementy hospodářských zvířat a jejich 

zpracování. 

4.1. Odpady z hospodářských zvířat 

Tato kapitola popisuje základní charakteristiku odpadů vznikajících při chovu 

hospodářských zvířat. 

4.1.1. Exkrementy hospodářských zvířat a statková hnojiva 

Exkrementy hospodářských zvířat jsou nenahraditelným zdrojem organických živin, které 

jsou využitelné ke hnojení zemědělských půd ve formě statkových hnojiv. Mezi statková 

hnojiva se řadí chlévská mrva, močůvka, kejda, drůbeží trus, sláma a jiné zbytky rostlinného 

původu, které vznikají při zemědělské činnosti. Hnojivá hodnota tekutých i tuhých statkových 

hnojiv by měla být upřednostňována na úkor průmyslových hnojiv. Nicméně, byla 

zaznamenána i zkušenost z některých evropských zemí s intenzivní živočišnou výrobou, kde 

nadměrné hnojení statkovými hnojivy vedlo k vážnému poškození životního prostředí, 

zejména půd a vod [7]. 

Exkrementy hospodářských zvířat jsou v převážné míře tvořeny tuhými výkaly a močí 

skotu, prasat a drůbeže, v menším rozsahu i dalších hospodářských zvířat. Dále exkrementy 

mohou obsahovat také malé množství dalších tělesných sekretů, jako jsou výtoky, sliny, 

výhozy z tělesných otvorů, pot, krev, mléko, u drůbeže rozbitá vejce. Z hlediska ochrany 

životního prostředí je důležité zmínit, že exkrementy a posléze statková hnojiva jsou také 

potenciálním zdrojem mnoha škodlivin, zejména pachových látek, prachu, ale i vývojových 

stadií některých parazitů, choroboplodných mikroorganismů, reziduí veterinárních léčiv, 

čistících a dezinfekčních prostředků atd. [7]. 

Při skladování, ošetřování, přepravě a aplikování na půdu tvoří statková hnojiva bodové, 

liniové a plošné zdroje znečišťování životního prostředí, v nichž mohou být zmíněné 

škodliviny emitovány do jednotlivých složek životního prostředí a mohou tak ohrožovat 

zdravé životní podmínky pro lidi, zvířata a další organismy. Mimořádně závažným 

problémem je možné havarijní ohrožení vod v důsledku nesprávného uložení a nakládání se 
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statkovými hnojivy. Je třeba počítat i s neevidovaným znečišťováním vod statkovými hnojivy, 

které se projevuje snížením jejich jakosti [7]. 

4.1.2. Základní charakteristiky odpadů z živočišné výroby 

Chlévská mrva – chlévskou mrvu tvoří směs pevných výkalů, moče, steliva, vody a 

popřípadě zbytků krmiva a malé množství dalších používaných látek, které jsou používány 

k léčení zvířat, dezinfekci, odhmyzování. Chlévská mrva se používá pro výrobu chlévského 

hnoje nebo pro výrobu bioplynu [1]. 

Chlévský hnůj – je zfermentovaná chlévská mrva na polním hnojišti nebo na hnojišti u 

stáje. Pro výrobu kvalitního hnoje s minimálními ztrátami organických látek je hlavní zásadou 

správné skladování na hnojišti. Důležité je rychlé urovnání hnoje do bloků a vytvoření 

anaerobních podmínek. Průměrné ztráty hmotnosti, které vznikají skladováním chlévské mrvy 

při středně dobrém ošetření, se pohybuje od 30 do 40 %. Čím lépe je hnůj ošetřen, tím jsou 

menší ztráty. Dojde-li k neuspořádanému skladování chlévské mrvy, zvláště na polních 

hnojištích, ztráty mohou až k 60 % hmotnosti. Nesprávné uložení chlévské mrvy na polním 

nebo stájovém hnojišti je příčinou vysokých ztrát organické hmoty a živin, také má 

nepříznivý vliv na životní prostředí. Vyluhováním výživných látek do odtékající nebo půdou 

prosakující hnojůvky se může voda i půda snadno silně lokálně kontaminovat především 

dusičnany. Na ošetřování chlévské mrvy je potřeba klást velký důraz, aby se uchovalo co 

největší množství organické hmoty. Mimo ztrát na organických látkách při zrání hnoje 

dochází i ke ztrátě živin, ztráty dusíku činí 30  - 40 %, u fosforu je to 10 % a u draslíku 20 %. 

Kvalitu hnoje lze zlepšit přídavkem fosforu [1]. 

Tekuté výkaly (kejda) – kejda je směs tekutých a tuhých exkrementů hospodářských zvířat 

s podílem vody, s nežádoucí příměsí zbytků krmiva a malého množství dalších používaných 

látek. Voda se do kejdy dostává především ze špatně zařízených napáječek, často i z dojíren a 

z mléčnic. Pro získání kvalitní kejdy je potřeba ředění vodou omezit. Kejda vzniká většinou 

v provozech živočišné výroby s bezstelivovým ustájením zvířat. Její kvalita závisí na druhu 

zvířat, která ji produkují. Z hlediska obsahu živin a organických látek je nejkvalitnější kejda 

drůbeže, protikladem je kejda prasečí. Sklad kejdy musí být nepropustný, dále musí být 

vybavený kontrolním systémem a homogenizačním zařízením, schopných během 8 hodin 

promíchat skladovanou kejdu. Nadzemní jímky musí být opatřeny záchytnou vanou. Jakostní 

kejda je srovnatelná s ostatními statkovými hnojivy, obohacuje půdu o snadno přijatelné 
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živiny a organické látky. V našem zemědělství jsou problémy s kejdou spojeny s nadměrným 

ředěním a nedostatečným technologickým vybavením. Jedná-li se o nekvalitní kejdu, nelze 

doporučit její používání k cukrovce a k bramborám, jelikož obsahuje velké množství semen 

plevelů, která neztratila klíčivost a dochází k zaplevelení prostoru, proto je vhodnější používat 

kejdu ke kukuřici. Kejdu je také výhodné používat společně se zeleným hnojením nebo 

zaorávkou slámy. Dalším vhodným využitím kejdy je výroba kompostů nebo výroba bioplynu 

[2]. 

Močůvka – je dusíkato-draselné tekuté organické hnojivo. Je to moč hospodářských 

zvířat, která je většinou částečně zředěná s vodou. Kvalita močůvky je závislá na množství 

této vody a na způsobu skladování. V současném zemědělství má význam především 

močůvka ze stelivových stájí, jelikož u bezstelivových systémů je močůvka součástí kejdy. 

Hodnota močůvky spočívá v obsahu živin, ale velký význam má také obsah specifických 

růstových látek, které mohou rozhodujícím podílem přispívat k růstu a vývoji rostlin, a tím 

ovlivňovat výnosy. Jelikož je dusík v močůvce obsažen především ve formě snadno 

unikajícího amoniaku, může docházet až k 50 % ztrátám, také ztráty draslíku dosahují 40 až 

50 %. Při skladování jde omezit ztráty živin z močůvky zejména dokonalým uzavřením 

močůvkové jímky. Ztráty při aplikaci močůvky závisí hlavně na tom, jakým způsobem je 

močůvka zapravena do půdy, čím rychleji je močůvka zapravena do půdy, tím jsou ztráty 

nižší. Močůvka je vhodným hnojivem pro hnojení travních porostů [2]. 

Hnojůvka – je tekutina, která je uvolňována při skladování chlévské mrvy, při výrobě 

chlévského hnoje. Na statkových hnojištích je jímána do nepropustných jímek. Problémy 

vznikají na polních hnojištích, kdy dochází k prosakování do půdy, k vyplavování srážkovými  

vodami a k následnému znečištění povrchové a podzemní vody. Vhodným řešením je 

vybudování obtokového příkopu kolem skládky a dodržování technologického postupu pro 

ukládání chlévské mrvy na hnojiště za účelem výroby kvalitního chlévského hnoje [2]. 

4.1.3. Likvidace odpadů 

Při likvidaci odpadů se provozovatel stanice pohybuje v citlivé oblasti životního prostředí, 

pro kterou platí mnoho ustanovení, likvidace vzniklých odpadů musí být prováděna v souladu 

s těmito ustanoveními. Vždy se musí přesně stanovit, kdo za co ručí a odpovídá. Povinnost 

likvidace odpadu připadá povinné osobě stanovené v zákoně o odpadech (družstvu, respektive 

držiteli / výrobci odpadu) [7]. 



Jolana Bednářová: Velkochovy a jejich vliv na životní prostředí 

2015  28 

Z toho vyplývá, že v rámci smlouvy o likvidaci odpadů jsou zapojení zemědělci pouze 

nástrojem jejího technického provádění [7]. 

Povinné osobě tedy zůstává: 

 povinnost likvidace odpadů i při zapojení třetí osoby, 

 konečné ručení při vzniklých nehodách, nebo ručení za třetí osobu, jestliže při 

likvidaci odpadů nedodržuje předpisy, 

 vlastnictví věci [7]. 

4.2. Zpracování odpadů ze živočišné výroby 

V následujících podkapitolách jsou rozebrány technologie zpracování odpadů. 

4.2.1. Fermentace chlévské mrvy – výroba bioplynu 

 Princip fermentace spočívá v anaerobním ošetření organických hnojiv, které se může 

částečně kombinovat s aerobním ošetřením. V anaerobních podmínkách probíhá metanové 

kvašení za vzniku metanu, tedy hlavní součástí bioplynu. Po ukončené fermentaci je dalším 

důležitým produktem organické hnojivo. Účelem biologického ošetření a zpracování 

exkrementů hospodářských zvířat, je vytvořit takové formy organických látek a živin, které 

by se normálně tvořily až v půdě, po aplikování organických hnojiv [1]. 

Podstatou technologického zařízení na výrobu bioplynu a současně kvalitního hnoje je 

upravené betonové lože, na ně jsou postaveny koše, do kterých se vkládá chlévská mrva. Koše 

bývají překrývány plynotěsnými zvony. Plyn, který zde vzniká, se odvádí a jímá v plynojemu, 

z něhož je poté odebírán ke konkrétnímu využití například ke spalování, výroba elektrické 

energie, ohřev vody, vytápění.  Vyfermentovaný chlévský hnůj je možno porovnat s kvalitou 

hnoje, který vznikl uložením chlévské mrvy při běžném ošetření na hnojišti [2]. 

Manipulací se vždy vyzrálý hnůj provzdušní. Kvalita organického hnojiva v průběhu 

dalšího, třeba jen krátkodobého uskladnění může být vzniklými aerobními podmínkami 

ovlivněna. Anaerobní fermentace je vhodným způsobem zpracování a ošetření chlévské mrvy, 

protože vznikne hnůj kvalitnější, ale také se jej vyrobí více, než při běžném skladování 

chlévské mrvy na hnojišti. Anaerobní fermentací lze tedy zlepšit celkovou bilanci 

organických hnojiv [2]. 
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4.2.2. Využití kejdy ke hnojení rostlin 

Statková hnojiva, obzvláště kejda a hnůj, jsou za současné situace v českém zemědělství 

důležitým zdrojem organických látek a také rostlinných živin. 

Zásady používání kejdy ke hnojení 

Značná část dusíku kejdy je v amoniakální formě (45-70 %), proto lze kejdu považovat za 

účinné dusíkaté hnojivo. Amoniakální dusík působí v půdě stejně jako dusík z průmyslových 

hnojiv, je přijímán rostlinami a za vhodných podmínek se rychle přeměňuje na dusičnany [2]. 

Největší účinnost má kejda, pokud je aplikována před vegetací nebo v době intenzivního 

růstu plodin. Pro nebezpečí splachů kejdy při tání nelze doporučit její aplikace zejména 

v prosinci, lednu, únoru a ve vyšších oblastech i v březnu [2]. 

Technologie modifikovaného kompostování kejdy 

Základním principem této technologie je úprava fyzikálně-chemických vlastností kejdy 

práškovým činidlem tak, že je kapalina schopna vázat se ve zvýšené míře na pevný sorbet, 

čímž může být sláma, piliny, rašelina, drcená kůra. Sušina kejdy musí být okolo 3 – 4 %, doba 

míchání kejdy ve skladovací jímce s práškovým činidlem by se měla pohybovat v rozmezích 

0,5 -3 hodiny. Pro zpracování je nejvhodnější kejda do 14 dnů stáří s ohledem na zachování 

výživových látek [1]. 

Hnojením tímto substrátem se zvyšuje obsah humusu v zemědělské půdě a také se zvyšují 

výnosy plodin. Zvýšením obsahu humusu a organické hmoty se zlepšuje také sorbční kapacita 

půdy a snižuje se vyplavování živin do podzemních vod [1]. 

Výhody této technologie: 

 převádí kapalnou odpadní kejdu na pevný substrát, 

 během zpracování kejdy se odstraňuje nepříjemný zápach, 

 veškeré živiny obsažené v kejdě zůstávají zachovány v substrátu, 

 při aplikaci tohoto substrátu dochází k nárůstu zelené hmoty až v rozmezích mezi 20 – 

25 % oproti standardnímu hnojení, 

 produkovaný substrát obnovuje biologickou rovnováhu v půdě a množství humusu 
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 sorpční vlastnosti zabraňují průsaku dusíkatých a jiných anorganických látek do 

spodních vod a také udržují v půdě příznivou relativní vlhkost, 

 během zrání jsou fermentačním procesem ničena semena plevelů [2] 

 

4.2.3. Anaerobní stabilizace kejdy – výroba bioplynu 

Soudobé technologie umožňují dokonalejší využití organických odpadů. Jednou 

z nejpokrokovějších technologií je jejich anaerobní stabilizace, ta umožňuje, při zachování 

hnojivých účinků vstupní suroviny, využití části organické hmoty produkci bioplynu jako 

zdroje energie [2]. 

Anaerobní stabilizace - rozklad organických látek v prostředí bez přístupu kyslíku, je 

soubor na sebe navazujících biologických procesů, probíhajících v ustálených podmínkách 

současně, na kterých se podílí několik skupin anaerobních mikroorganizmů. Rozklad 

organických látek vyžaduje jejich koordinovanou metabolickou součinnost, kde se produkt 

jedné skupiny mikroorganizmů stává substrátem pro druhou skupinu. Kejda jakožto surovina 

s vysokým podílem biologicky rozložitelných organických látek, obsahující všechny živiny 

potřebné pro anaerobní mikroorganizmy, je velmi vhodným substrátem pro anaerobní 

stabilizaci. V provozních podmínkách jde anaerobní stabilizací transformovat na bioplyn u 

kejdy prasat asi 50 % a u kejdy skotu 25 -40 % organických látek [2]. 

Bioplynová stanice 

 Bioplynová stanice je zařízením, kde za rozkladu organických látek vzniká anaerobní 

fermentací v uzavřených nádržích bez přístupu vzduchu bioplyn, jenž je jímán a spalován 

v místě v kogenerační jednotce s výrobou tepla a elektrické energie. Teplo a elektrická 

energie jsou vyráběny obzvláště z organických odpadů, což je vhodný způsob jejich 

odstraňování. Kromě bioplynu je výstupným produktem anaerobní fermentace je také 

digestát. Digestát je směs pevného a kapalného fermentačního zbytku, je využívána jako 

hnojivo v zemědělství [5]. 

Dle zpracování substrátu jsou bioplynové stanice rozděleny na: 

 zemědělské, 

 čistírenské, 
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 ostatní [5]. 

V následující části budou přiblíženy zemědělské bioplynové stanice, jelikož jim bude 

věnována pozornost v praktické části. 

Zemědělské bioplynové stanice 

 Zemědělské bioplynové stanice jsou takové stanice, které jsou určeny ke zpracování 

materiálu rostlinného charakteru a statkových hnojiv. V zemědělských bioplynových stanicích 

je možné zpracovávat zejména tyto materiály: 

a) Živočišné suroviny – mezi živočišné suroviny řadíme kejdu prasat, hnůj prasat se 

stelivem, hnůj skotu se stelivem, kejda skotu, hnůj a stelivo z chovu koní, králíků a 

koz, drůbeží exkrementy atd. 

b) Rostlinné suroviny – mezi rostlinné suroviny můžeme řadit například slámu všech 

typů, obiloviny a olejniny, plevy a odpad z obilovin, bramborová nať a slupky 

z brambor, řepná nať z cukrové i krmné řepy, kukuřičná sláma a jádro kukuřice, 

travní biomasa, nezkrmitelné rostlinné materiály jako jsou siláže, kukuřice a 

obiloviny. 

c) Pěstovaná biomasa – obiloviny v mléčné zralosti silážované i čerstvé, celé rostliny 

kukuřice, krmná kapusta [5]. 

Zmenšení intenzity zápachu kejdy 

Pro většinu zemědělců je důvodem pro stavbu bioplynové stanice možnost snížení 

intenzity zápachu kejdy. Zápach je způsoben zejména biochemickými procesy při rozkladu 

prchavých, nepříjemně páchnoucích organických mastných kyselin. Intenzita zápachu bývá 

měřena olfaktometrem. Kejda z dobře fungující bioplynové stanice není sice úplně bez 

zápachu, ale jeho intenzita je obvykle tak nízká, že i nezemědělské obyvatelstvo ho vnímá 

jako značně méně obtěžující. Pří zpracování v bioplynové stanici dochází především 

k rozkladu nepříjemných a silně zapáchajících látek, přítomny hlavně v prasečí kejdě [9] 

Bioplyn a jeho využití 

Hlavními složkami bioplynu jsou metan (60 -80 %) a oxid uhličitý (20 -35 %). 

Výhřevnost bioplynu závisí na obsahu metanu a pohybuje se v rozmezích 21 – 24 MJ.𝑚−3 
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Bioplyn obsahuje také malé množství dalších sloučenin, z provozního hlediska je 

nejvýznamnější voda a sirovodík, které mají korozivní účinky [1]. 

Energie, která je ukrytá v bioplynu by měla být využita co nejintenzivněji, což se týká 

zejména schopnosti vyvíjet vysoké teploty a sílu. Kromě kotlů na spalování bioplynu se stále 

více využívá bioplyn k současné výrobě tepla a elektrické energie v kogeneračních 

jednotkách. V hrubém přiblížení platí, že jedna třetina takto získané energie je elektrická 

energie a dvě třetiny je teplo, přičemž polovina je spotřebována jako procesní teplo na ohřev 

reaktoru a zbývající teplo lze využívat k vytápění. Celková využitelná energie získána 

z bioplynu, tedy tepelná a elektrická je 80 – 90 % [1]. 

4.2.4. Aerobní zpracování kejdy – bioreaktory 

Účelem aerobního zpracování je vytvoření optimálních podmínek pro činnost aerobních 

termofilních organizmů, to znamená vytvoření aerobního prostředí. Optimální podmínky jsou 

zabezpečeny pomocí optimálního poměru C:N vstupních surovin (30-35 : 1), optimální 

vlhkosti materiálu (45 - 60 %), vhodnou zrnitostí a homogenitou substrátu, upravením pH 

v rozmezí 6 – 8, průběžným provzdušňováním substrátu, regulací teploty v průběhu 

fermentace. V průběhu kompostování dochází k velmi intenzivní humifikaci, ta je provázena 

výměnou biologického tepla, které způsobuje zvýšený odpar vody a současně likviduje 

nežádoucí mikroorganizmy, zárodky škůdců a semena plevelů. Teplotu je potřeba udržovat 

mezi 45 a 55 °C. Po 5 – 6 denní fermentaci je potřeba dokončit dozrávající proces klasickou 

kompostování technologií na hromadách a to po dobu 4 -8 týdnů [2]. 

Proces fermentace probíhá v tepelně izolovaných boxech, tunelech, kontejnerech, věžích 

nebo v bubnech. Použití biofermentorů se neobejde bez míchacího zařízení, dopravníků, 

nádrží a čerpadel na tekutý opad a další manipulace se substrátem předpokládá nakladač. Po 

krátkodobé fermentaci nemá substrát charakter vyzrálého kompostu s vytvořenými 

humusovými látkami, proto se tedy musí nechat během dalších 4 -8 týdnů nechat dozrát, jak 

již bylo zmíněno výše. Tímto způsobem je zajištěn kompost s různým obsahem živin pro 

použití v zemědělství, lesnictví nebo zahradnictví [2]. 
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4.2.5. Separace kejdy 

Cílem této technologie je oddělení pevného podílu od podílu kapalného ze surové kejdy a 

obě tyto frakce samostatně využít v zemědělském provozu.  K tomuto účelu se používají 

šnekové nebo bubnové separátory [1]. 

Výhody technologie separace kejdy jsou zřejmé. Používání přecezené kejdy k hnojení 

zabraňuje popálení rostlin a plstnatění travních porostů pastvin. Díky své tekutosti se rychle 

vsakuje do půdy, což snižuje ztráty dusíku vlivem uvolňování amoniaku. Umožňuje přesnější 

dávkování než kejda surová a tím můžeme omezit přehnojování půd a kontaminaci spodních 

vod.  Pevná frakce kejdy je typická tím, že nezapáchá, protože separátor převádí zhruba 

polovinu živin ze surové kejdy do pevné frakce, získá se tak kvalitní hnojivo, které zlepšuje 

kvalitu půdy [1]. 
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5. Návrhy a doporučení – praktická část 

V následující kapitole budou popsány techniky, které v současné době společnost 

uplatňuje a dále budou popsány návrhy a doporučení pro zlepšení dopadu na životní prostředí. 

5.1.  Techniky a postupy ve společnosti VEL s. r. o. 

V kapitole Techniky a postupy ve společnosti VEL s. r. o. bude rozebrána charakteristika 

společnosti a jednotlivé technické postupy, které společnost v současné době uplatňuje. 

5.1.1. Charakteristika společnosti 

Společnost, která poskytla informace pro zpracování diplomové práce, si nepřeje, aby 

její název byl uveřejněn, proto dále bude uváděna pod smyšleným názvem VEL s. r. o. 

Tato společnost byla založena v roce 1994 v Moravskoslezském kraji, praktická část je 

zpracována v jedné ze tří poboček. Mezi obory podnikání firmy VEL s. r. o. patří 

živočišná výroba se zaměřením na chov prasat. Společnost je relativně úspěšná, dosahuje 

středních obratů a zaměstnává desítky zaměstnanců. V současné době firmu vlastní dva 

majitelé. 

Společnost VEL s. r. o. v současné době vlastní 499 prasat z toho 179 prasnic, 220 

selat a 100 selat na porodně. Komplex je rozdělen do čtyř částí, v první části se nachází 

kancelář, druhá část sloužící k ustájení prasata, která jsou určená na výkrm a selata, která 

již nejsou odkázána na mateřské mléko. Ve třetí části se nachází porodna, kde jsou 

umístěny prasnice čekající na porod, prasnice, které již porodily a jsou kojící a malá 

selátka. Poslední část celku je určena pro uskladnění krmných směsí.  

5.1.2. Krmné techniky  

Výkrm prasat se provádí přes přístroj SYSTÉM PORCODE – 350 (obr. č. 2), který 

pomocí čipu -  elektronického indikátoru, který má každá prasnice umístěný na uchu. 

Elektronická náušnice je pasivní zařízení, tedy nemá vlastní napájení. Když se prasnice 

nachází v blízkosti elektromagnetického pole antény, vysílač krmné stanice je aktivován a 

zaznamená individuální kód.  Číselný kód se přenese do centrálního počítače. Pokaždé, když 

prasnice obdrží svou dávku krmné směsi, tato část se automaticky odečte z celé denní dávky 

určené pro prasnice. Tato denní dávka se načítá v paměti počítače pro každou prasnici 
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jednotlivě. Celý proces sledování a krmení se několikrát opakuje, dokud určená dávka pro 

prasnice nebyla spotřebována.  

 Systém se skládá z centrální řídící jednotky a z krmné stanice. Centrální jednotka 

SYSTÉM PORCODE – 350, je centrální jednotkou celého procesu kontroly chovných 

prasnic, včetně krmných stanic. Centrální jednotka je vybrána v závislosti na velikosti celého 

stáda, v případě společnosti VEL s. r. o. se jedná o systém s kapacitou až 350 prasnic s třemi 

krmnými stanicemi. 

Obrázek č.3 Systém porcode – 350 (foto autorka) 

 

 

 

 Krmná stanice (obr.č.3) je na centrální systém napojena přes kabel. Po vstupu prasnice 

do stanice se dveře zavřou a elektronická náušnice je aktivována v elektromagnetickém poli 

antény. 
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Obrázek č.3  Krmná stanice (http://www.remm.pl/) 

 

 

Pitný režim u prasnic je dodržován pomocí napájecího systému. 

Krmivo pro prasnice   

Základem celého krmiva pro prasnice je směs obilí, obsahující pšenici, ječmen a žito, 

které si společnost sama pěstuje. K tomuto základu je přimíchávána biskvitová moučka, což je 

krmná surovina vyrobená z drcených a šrotovaných cukrovinek z průmyslové výroby. 

Napomáhá k udržení tělesné kondice a zlepšuje chutnost krmných směsí pro selata. Další 

důležitou složkou krmné směsi obohacené o minerály. 

 Krmné směsi firma VEL s. r. o. odebírá od společnosti Tekro s. r. o., tato společnost 

působí na českém trhu od roku 1991, je specializována na výrobu a poradenství v oblasti 

výživy a chovu hospodářských a domácích zvířat. 

 Speciální minerální krmivo je podáváno zvlášť pro prasnice a zvlášť pro všechny 

výkrmové kategorie prasat. 

 Krmná směs pro prasnice obsahuje: 

 analytické složky (Ca, P, Mg, Na),  

nutriční doplňkové látky – vitamíny (A, D3, Alfatokoferol, B1, B2, B6, B12, K3, biotin, 

kyselinu listovou, niacinamid, pantotenan vápenatý, cholin-chlorid),  

nutriční doplňkové látky – stopové prvky (Cu, Zn, Mn, Fe, I, Se), 
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 nutriční doplňkové látky – aminokyseliny (Lyzin, Threonin, Methionin), 

 technologické doplňkové látky – antioxidanty (Butylhydroxy-toulen, Ethoxyquin).  

 

Minerální krmivo pro všechny výkrmové kategorie prasat obsahuje: 

 analytické složky (Ca, P, Na), 

 nutriční doplňkové látky – vitamíny (A, D3, Alfatokoferol), 

 nutriční doplňkové látky – stopové prvky (Cu, Zn, Mn, Fe, I, Se),  

nutriční doplňkové látky – aminokyseliny (Lyzin, Threonin, Methionin), 

 zootechnické doplňkové látky – enzymy. 

5.1.3. Systém ustájení 

Systém ustájení pro vysokobřezí a rodící prasnice se liší od systému ustájení pro 

prasnice na výkrm a odstavené selata. 

a) Ustájení vysokobřezích a rodících prasnic 

 Týden před vrhem selat jsou prasnice přemístěny z úseku výkrmu do porodní části, 

kde jsou umístěny do příslušných kotců s plně roštovou podlahou bez podestýlky (obr. č. 4). 

Prasnice jsou z důvodu opatření před zalehnutím selat omezeny ve svém pohybu. Porodna pro 

vrh selat je přizpůsobena pro 12 prasnic. V tomto kotci jsou chována selata, až do doby jejich 

odstavení, poté jsou přesunuta do výkrmové části. Kejda je skladována pod roštovou 

podlahou kotců v mělké jímce, odtud je pravidelně odklizena. Pro selata je přesně vymezena 

plocha, tato plocha není roštová a po dobu několika prvních dní po narození je vytápěná 

zářiči. Teplota v místnosti pro prasnice je okolo 18 °C, speciální podložka pro selata je 

vyhřívána na 37 °C. 

 V tomto uzavřeném ustájení je používán plně automatizovaný klimatizační systém, 

který udržuje teplotu a vlhkost v prostoru porodny na stálé úrovni.  

Obrázek č. 5 Způsob ustájení rodících prasnic (foto autorka) 
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b) Ustájení odstavených selat 

 Prasata jsou odstavena zhruba po čtyřech týdnech, poté jsou chována v menších 

skupinkách, které tvoří přibližně 10 prasat do 30 kg na jeden kotec. Prasata jsou chována 

v kotcích s plně roštovanou podlahou, tudíž se znečišťování kotců nestává tak velkým 

problémem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 6 Ustájení odstavených selat (foto autorka) 



Jolana Bednářová: Velkochovy a jejich vliv na životní prostředí 

2015  39 

 

 

c) Ustájení výkrmových prasat 

Od hmotnosti 30 kg jsou prasat přemístěny do výkrmové části, kde jsou vykrmeny až do 

porážkové hmotnosti. Prasata pro výkrm jsou ustájena na podestlané plně betonové podlaze. 

V tomto systému ustájení je používána jako podestýlka sláma a to z důvodů pohodlí zvířat. 

Budova, kde jsou prasata umístěny je s otevřeným čelem. Kaliště je umístěno na podestlané 

ploše. Odstraňování exkrementů se provádí dvakrát týdně. Tato část obvykle není vytápěna, 

vhodná teplota pro pohodlí zvířat je udržována pomocí tepla vysálaného ze zvířat. Větrání 

probíhá za pomocí přírodní ventilace. 

5.1.4. Systém vytápění 

Ve společnosti VEL s. r. o. je systém vytápění zajištěn vsázkovým kotlem na balíkované 

produkty zemědělské výroby. Jako palivo slouží sláma a seno v balíkové podobě. Díky 

účinnému spalování (až 87 %) umožňuje kotel spalovat všechny typy biopaliv 

s odpovídajícím výkonem, aniž by docházelo k produkci znečišťujících látek. V kotli není 

třeba přitápět kontinuálně, stačí přitopit jedním balíkem jednou denně, hmotnost balíku se 

pohybuje asi okolo 150 kg, v chladnějších obdobích společnost spotřebuje dva balíky denně. 

Přikládání se provádí pomocí nakladače. Systém vytápění je automaticky regulován. 
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5.1.5. Odkliz a skladování exkrementů 

V podniku VEL s. r. o. vzniká především odpad z ustájení prasat pro výkrm. Jak již bylo 

zmíněno výše, prasata jsou ustájena na plně betonové podlaze s podestýlkou ze slámy. 

Kombinací tuhých výkalů, moči a podestýlky vzniká chlévská mrva. V daném 

zemědělském objektu se chlévská mrva vyklízí pravidelně a to dvakrát týdně. Odkliz se 

provádí ručně, dříve byl odpad skladován v blízkosti objektu na volné půdě, jelikož došlo 

k prosakování chlévské mrvy do půdy, společnost zřídila betonovou jímku, kde se 

chlévská mrva skladuje a po té se vyváží na pole, vzdáleného asi 10 km. Odpad se vyváží 

za pomocí vlečky. Jelikož společnost nevlastní vhodný přepravní prostředek pro přepravu 

chlévské mrvy, dochází tak v okolí objektu k silnému znečištění půdy i cest (viz. Obr.č.5 ) 

Obrázek č. 7 Znečištění půdy v okolí zemědělského objektu (foto autorka) 
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5.2. Návrhy a doporučení  

Následující kapitola bude věnována nejlepším možným doporučením, které společnost 

může aplikovat ve svém podniku a snížit tak negativní dopady na životní prostředí. 

5.2.1. Krmné techniky  

Krmné postupy zahrnují velkou škálu technik a postupů, jednotlivě nebo společně 

zaváděných, dosahujících nejvyššího snížení produkce živin. Také zahrnují opatření 

týkajících se fázového výkrmu, připravených diet založených na využitelném a stravitelném 

obsahu živin, užití diet doplněných nízko proteinovými aminokyselinami, dále užití s nízkým 

obsahem fosforu, doplněných fytázou. Využitím krmiv s aditivy, by se mohla zvýšit 

využitelnost krmiva a tím i zlepšit zadržení a snížení živin unikajících z exkrementů.  

 Dle nejlepší dostupných technik jsou ve výživě prasat považovány tyto postupy: 

- fázová výživa, která se zabezpečuje buď dávkovači, nebo počítačovou jednotkou 

- používání esenciálních aminokyselin v krmivech (lyzin, metionin, threonin, tryptofan) 

- používání snadno stravitelného anorganického fosforu a fytázy v krmivech. 

 

Environmentální přínosy 

Společnost VEL s. r. o. splňuje většinu požadavků z vybraných nejlepších technik. Krmivo 

pro prasata obohacuje minerálním krmivem, které obsahuje esenciální aminokyseliny. Také 

využívají technik fázového výkrmu prasat, za pomocí dodržování těchto technik dochází 

k environmentálnímu přínosu a to snížení obsahu nezpracovaných bílkovin o 2 až 3 %. 

5.2.2. Hospodaření s vodou 

 Snížení spotřeby vody závisí obzvláště na dodržování zásad řádné zemědělské praxe. 

Spotřeba vody je ovlivněna způsobem provozu, způsobem udržování stájí a jejich vybavením. 

Dle nejlepších dostupných technik by pro společnost VEL s. r. o. bylo dobré, kdyby 

užívala vysokotlakých čističů. Je potřeba se také potřeba naleznout správnou rovnováhu mezi 

čistotou stáje a co nejmenším množstvím spotřebované vody. Dále by bylo vhodné provádět 

pravidelné nastavování napájecího systému tak, aby se zabránilo zbytečnému úniku vody. 

Jelikož je budova stará, vhodným doporučením by bylo vyhledání a opravení úniků vody 
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z důvodů závad na vodovodním potrubí. Pro dobrý přehled spotřebované vody by bylo 

příhodné nainstalování vodoměrů. 

5.2.3. Hospodaření s energií 

 Snížení spotřeby energie je možné dosáhnout za pomocí dodržování zásad správné 

zemědělské praxe, které začíná již u provedení systému chovu prasat, je ovlivňováno 

vybavením stájí a způsobem provozu. 

 Jelikož jsou budovy v celém komplexu společnosti VEL s. r. o. zastaralé, bylo by na 

místě zajistit tepelnou izolaci stájí, jak stropů, tak i bočních stěn. Dále by byla vhodná 

instalace ventilátorů s nízkou spotřebou energie a s vysokou účinností se spouštění teplotními 

čidly. Instalaci ventilátorů by měla být provedena hlavně v úseku ustájení prasat pro výkrm, 

kde je větrání pouze přirozené. U ventilátorů s nízkou spotřebou energie a vysokou účinností 

by společnost mohla ušetřit až 30 % energie. Výměnou obyčejných žárovek za fluorescenční 

svítidla by se uspořilo až 75 % energie. 

5.2.4. Technologie pro snížení emisí z uskladnění exkrementů 

 Jak již bylo zmíněno výše, společnost skladovala kejdu na otevřené půdě, kde došlo 

k prosakování do půdy, což způsobilo silné znečištění půd a podzemních vod. Ve společnosti 

tak vznikl problém se životním prostředím, který se musí neodkladně řešit.  

 Aby se snížilo nebezpečí úniku tekuté frakce exkrementů, byla v okolí areálu 

vystavěna betonová jímka.  

Emise amoniaku vzniklé během skladování exkrementů a emitovaných do ovzduší 

mohou být sníženy pomocí malého průměru zásobníku nebo snížením styku povrchové vrstvy 

kejdy s okolním vzduchem. 

Dalším opatřením je nízká úroveň plnění zásobníku, jelikož koruna hráze chrání 

zásobník před účinky větru. 

Cirkulace se měla provádět za takových klimatických podmínek, kdy je směr větru 

směřuje od citlivých objektů vyžadujících ochranu před zápachem. 

Ke snížení zápašných látek a emisí amoniaku, jež vycházejí z uskladnění kejdy, se 

mohou použít různé typy krytů. Pozornost se musí věnovat teplotě kejdy, při jejím nárůstu 
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dochází k rozvoji biochemických reakcí, při kterých vzniká nežádoucí tvorbě zápachu a 

snížení kvality kejdy. 

V případě společnosti VEL s. r. o. by bylo dobré na betonovou jímku aplikovat pevný 

kryt. Pevné kryty mohou být tuhé betonové pokryvy nebo laminátové panely s plochým nebo 

kónickým tvarem. Naprosto zakrývají povrch kejdy a tím brání vniknutí deště a sněhu.  

U nezakrytých jímek se kejda ředí srážkovými vodami a dochází tak ke snížení obsahu 

sušiny a živin. Rozdíly v obsahu dusíku u nekrytých a krytých jímek jsou nepatrné, proto 

dochází k určitým pochybnostem, zda-li pevné zastřešení může ovlivnit emise amoniaku. 

Bylo zaznamenáno emisí o 95 -98 %. 

5.2.5. Přeprava kejdy  

 Výše již bylo zmíněno, že společnost převáží chlévskou mrvu na hnojiště i na 

vzdálené pole pomocí vlečky a dochází tak k únikům tekutých exkrementů a je tak znečištěno 

okolí velkochovu a také pozemní komunikace, přes které je kejda převážena. Proto by hlavní 

investicí společnosti mělo být zakoupení speciálního pracovního stroje (cisterny) přípojného 

na traktor. 

Cisterny jsou navrženy tak, aby umožnily přepravit materiály velkých rozsahů to i ve 

velmi složitém terénu. Cisterny jsou zkonstruovány tak, aby byla zajištěna jejich dlouholetá 

životnost a všestranné použití. Jsou nejlépe využitelné v dopravních technologií farem 

s kejdovým hospodařením, ale tak jsou dobrý pomocníkem pro čerpání, manipulaci a aplikaci 

mnoha dalších tekutin. Cisterny bývají velice robusní a také bývají opatřeny vnitřními 

vyztužujícími obručemi. Součásti cisterny bývají také vlnolamy, které zabraňují nečekanému 

přelévání tekutiny. Plášť cisteren bývá vyroben z velmi silných ocelových plášťů. Kalové 

traktorové cisterny bávají uzpůsobeny pro zapojení do dolního i horního závěsu za traktor. 

Jsou nabízeny různé velikosti a typy tažného oka. Cisterny je možné osadit i 

vysokorychlostními nápravami do 60 km/hod. 

 Cisterny s horním plněním mají své plnění zajištěny pomocí horního plnícího otvoru. 

Každá cisterna může být vybavena širokým výběrem plnícího a aplikačního příslušenství 

podle individuálních potřeb společnosti. Povrchová úprava cisteren je nabízena v lakovaném 

provedení, kdy jsou naneseny dvě vrstvy barvy nebo v galvanizovaném provedení. Možná je i 

výroba cisteren z nerezové oceli, která odolá i velmi agresivním hnojivům. Cisterna může být 
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vybavena dalším příslušenstvím z volitelné výbavy podle individuálních požadavků 

společnosti. 

 Zakoupením cisterny by společnost vyřešila velký problém, což je hromadění kejdy na 

otevřeném prostoru. Pravidelně by vyvážela odpad z hospodářských zvířat a neznečišťovala 

by tak pozemní komunikace přepravou kejdy pomocí vlečky. 

Obrázek č. 6 Cisterna pro přepravu kejdy (http://www.nc-engineering.cz/) 

 

 

5.2.6. Zpracování odpadu 

 Spousta provozovatelů bioplynových stanic se potýká s nedostatkem surovin, což vede 

k neefektivnímu provozu bioplynových stanic na nižší výkon a s tím spojeným menším 

ziskem z prodeje elektrické energie. Tento problém se v budoucnu může týkat i dalších 

provozovatelů, kteří pod vlivem nově přijatých legislativních opatření nebudou schopni 

zajistit dostatečné množství surovin pro udržení chodu stanice na maximálním výkonu. 

Z tohoto důvodu by někteří provozovatelé mohli uvítat odkoupení kejdy od jiných zemědělců. 

Proto by pro společnost VEL s. r. o. bylo dobré, kdyby kejdu prodávala do nejbližší 

zemědělské bioplynové stanice v okolí. 

 Zemědělské bioplynové stanice zpracovávají materiály rostlinného charakteru a 

statkových hnojiv, respektive podestýlky. V zemědělské bioplynové stanici je možné 

http://www.nc-engineering.cz/
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zpracovávat živočišné suroviny (kejda a hnůj prasat se stelivem), rostlinné suroviny, 

pěstovaná biomasa. 

 Tím, že by společnost VEL s. r. o. prodávala chlévskou mrvu společnostem vlastnící 

bioplynovou stanici, by se nedopouštěla negativního vlivu na životní prostředí. U dobře 

navržených bioplynových stanic převažují pozitivní vlivy na životní prostředí.  

5.2.7. Monitoring  

 Základem pro kontrolu a hodnocení velkochovu je pravidelný monitoring spotřeby 

vody, energie, množství krmiva, vzniklého odpadu, zapraveného anorganického hnojiva a 

exkrementů. Monitoring by měl dokonce pomoci při odhalování mimořádných situací a 

umožnit zajištění příslušných opatření. 

5.2.8. Bezpečnostní plánování 

 Společnost VEL s. r. o. ve svém podniku nemá zavedený žádny bezpečnostní plán pro 

nepředvídatelné události, proto by bylo vhodné takový plán zavést.  Tento bezpečnostní plán 

by mohl ve společnosti pomoci při řešení nehod a neplánovaných událostí, jako je například 

znečištění vody. Musí se také uvažovat o možné nebezpečí vzniku požáru a i s vandalismem. 

Bezpečnostní plán by měl zahrnovat: 

 nákres velkochovu s vyznačením odvodňovacího systému a vodních zdrojů, 

 detaily o dostupném vybavení umístěném ve velkochovu nebo dostupném v blízkém 

okolí, které může být použito při řešení problémů, 

 telefonní čísla na záchranné služby, orgány státní správy atd., 

 plán postupu, který bude řešit daný problém. 

Po nehodě by se měly přezkoumat postupy prací a zhodnotit, které části by měly být 

zlepšeny a nacvičeny. 

5.2.9. Vzdělávání a školení 

Zaměstnanci společnosti by měli být obeznámeni s produkčním systémem, dále by měli být 

přesně vyškoleni k vykonávání úkonů pro jejich pozice, za které jsou zodpovědní. Měli by být 

schopni propojit své pracovní povinnosti a úkoly s úkoly ostatních zaměstnanců. To pak může 

vést k pochopení negativních vlivů technologie na životní prostředí a následků při poruše 
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nebo selhání zařízení. Pravidelné školení by se mělo provádět hlavně v případech, kdy je do 

podniku zaváděn nový systém nebo při změně produkčního postupu.  
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6. Závěr 

Masný průmysl má v dnešní době značné negativní důsledky na životní prostředí 

v celosvětovém měřítku. Avšak v rozvojových zemích kvůli omezeným zdrojům, 

obtížným klimatickým podmínkám a nepříliš dokonalé legislativě tyto dopady gradují. 

Najít pozornost tohoto problému v současné době, kdy na jedné straně ustavičně roste 

poptávka po živočišné výrobě a tedy po mastných výrobcích z ní a na druhé straně 

povědomí o negativním vlivu na životní prostředí a nutnosti udržitelného rozvoje, není 

vůbec jednoduché. 

 Návrhy na omezení rozpínání masného průmyslu se v rozvojovém ani rozvinutém 

světě netěší příliš velké oblibě. V dnešní moderní době je však k dispozici spousta 

vypracovaných technik, které tak zmírňují dopady na jednotlivé složky životního 

prostředí.  

 Cílem této práce bylo upozornit na znečištění pocházejícího z chovu hospodářských 

zvířat a možných nápravných opatření, které vedou ke snížení znečištění ovzduší, 

kontaminací půd a podzemních vod a ztrátě biodiverzity. 

 Praktická část byla věnována popisu současných technik, které uplatňuje společnost 

VEL s. r. o. Dále byly vyzdvihnuty nejlepší možné nápravy a opatření v oblasti s 

hospodaření s vodou a energiemi. Společnosti bylo navrženo zakoupení nové cisterny pro 

převoz odpadu vzniklého z hospodářských zvířat a odklizený odpad následně prodat 

podniku vlastnící bioplynovou stanici. Zavedením navržených technik a doporučení do 

svého systému může společnost snížit negativní dopady na životní prostředí. 

 K omezení ekologických škod a docílení lepšího stavu celé naší planety může přispět 

každý uvědomělý člověk a to pouhým snížením podílu masa ve svém jídelníčku. 

Omezením masných výrobků pomůžeme jak svému zdraví, tak snížení utrpení zvířat. 

Avšak nejprospěšnějším dopadem by bylo zachování příznivých podmínek života na Zemi 

pro následující generace.  
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