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ANOTACE 

The test was done at the rabbit farm of Velké Němčice. In total 112 individuals used 

for this experiment were divided into both the summer and winter feeding. Rabbits were 

kept in four sex groups (14 individuals in each group). 

Test results showed that there are very significant differences between both the feeding 

periods. Following differences were elicited from test outcomes: the range of total 

recorded weight gain of males for summer feeding period was 0.99-1.13 kg, whereas the 

gain range of winter period was 1.15-1.24 kg. As for the females there was a major 

difference in the winter period. The range of weight gain was 0.12-0-16 kg on behalf of 

winter period f eeding. 
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l. ÚVOD 

Králíci v ČR jsou cho án" "ak h v , v 1 Je o ospodářska, laboratorní ale i zájmová zvířata. Jejich 
výhodou je krátky' gene č , · 1 , , 

ra fil mterva a mala naročnost na prostor. z hlediska produkce je 
ceněna kůže, přičemž jsou chováni pro výborné maso. 

SyStém chovu a technologické postupy ve výkrmu králíků jsou především ve 

specializovaných velkochovech dostatečně propracovány a systém produkce v ČR je 

srovnatelný s ostatními zeměmi Evropské unie. 

V ČR je produkce králičího masa zajišťována především chovem masných plemen a 

speciálních vyšlechtěných hybridů, tzv. brojlerových králíků. Nejčastějšími nedostatky 

především v adaptovaných stájích pro chov králíků je nedodržení správných 

mikroklimatických podmínek, které jsou považovány za predispoziční faktory pro některá 

významná onemocnění zvířat. 

V roce 2003 se v ČR chovalo asi 12 milionů králíků, při čemž malochovy z tohoto 

počtu zastávají 11 mil., což je celých 91,6 %. Početní stavy v posledních letech klesají, 

avšak vzrůstá význam faremních chovů produkujících králičí maso. Celkové stavy od r. 

1999 klesly o téměř 28 %, avšak stavy ve faremních chovech se zvýšily o 29 %. Důvodem 

je především zvyšující se možnost uplatnění v zahraničním obchodě s králičím masem. 

Přesná data za rok 2004 nejsou dosud přesně známa, což je způsobeno také tím, že 

početní stavy králíků nejsou přesně sledovány, ale jsou pouze odhadovány. 

v roce 2005 lze předpokládat stagnaci celkových stavů, při čemž by mělo dojít ke 

,evýšení počtu králíků ve faremních odchovech. 

Králičí maso má vynikající stravitelnost, bílou barvu, je typické nízkým obsahem 

1 ( 100 g masa J. en 3 5 mg cholesterolu), tuku (2-1 O % dle stáří zvířete) a 
olestero u ve 

. Maso králíků je také ceněno pro příznivý obsah fosforu a vápníku, včetně 

. mikro k" (měd' kobalt zinek). Toto maso je velmi vhodné pro dietní 
tomnosti prv u ' ' 

. bo. • bezitou, při léčbě ateriosklerózy, vysokého krevního tlaku, 
vovánf, pfi ~1 so 

. další h horob. Velice vhodnou potravinou je pro děti, v jejichž potravě 
onvatescenc1 a c c 

k 
~ _x:x.wcb bflk.ovin společně s nízkým obsahem tuku a dobrou JMI být dostate 'I,! Vur,;,1.w.:,. 
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stravitelností. Stravitelnost . . . , masa Je velice vysoká především u mladých zvířat a je dána 

Jemnosti svalových vláken 

Tab. č. 1. Porovnání obsah V• • 1 u zzvm v kg masa jednotlivých druhů hospodářských zvířat 

(Tůmová 2002) 

hmasa Energie Vocla N-16tky Tuk Popeloviny 
(M.n (o\ (e) (2) (a:\ 

Králičí 8,1 70 21 8 1 
Kuřecí 16,0 67 19,5 12 1 
Vepřové libové 8,8 61 17 21 0,8 

Vepřové tučné 14,5 54,4 15 29,5 0,6 

Skopové libové 11,0 66 18 14,5 1,4 

Skopové tučné 13,9 53 15 31 1 

Hovězí libové 8,4 66,5 20 12 1 

Hovězí tučné 7,0 49 15,5 35 0,7 

Produkce králičího masa 

Výroba králičího masa dosáhla vrcholu v roce 1999. Právě v tomto roce činila nabídka 

66 250 tun. V roce 2000 nastal v produkci králičího masa zlom. Produkce poklesla na 

60 250 tun v roce 2001, v roce 2002 dosáhla nabídka 55 394 tun. Z celkového počtu 

nakoupených králíků je pouze 1 O % uplatňováno na tuzemském trhu. Celých 90 % 

brojlerových králíků je exportováno do zahraničí, především do zemí EU (Mze ČR). 

Ceny zemědělských výrobců za jatečné králíky jsou ovlivňovány možnostmi odbytu 

a cenami králičího masa na zahraničních trzích. Od roku 1991 do roku 1999 tak ceny 

vzrostly 
O 

54,7 %. Ke zlomu došlo v roce 2000, kdy ceny klesly v důsledku poklesu cen 

ědělských výrobců drůbeže a prasat. Oživení cen jatečných králíků nastalo v roce 2000 

nto trend trvá i v současnosti. Spotřebitelské ceny stouply od roku 1995 přibližně o 

9 % . v roce 2002 se pohybovaly v rozpětí 154, 75 - 149 , 98 Kč / kg (Náš chov, 
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2. LITERÁRNÍ PŘEHLED 

2. 1. TECHNOLOGIE CHOVU KRÁLÍKŮ 

2• l. 1. POŽADAVKY KRÁLÍKŮ NA USTÁJENÍ 

Efektivní chov králíků J. e podmíně · · · , · h d , b , h · k , · n mimo Jme 1 v o nym vy avemm tec ruc ym1 

proStředky, které v posledních letech zaznamenaly ve vyspělých zemích progresivní rozvoj 

směřující k výrazné intenzifikaci chovu (Lacina, 1994). V chovu králíků bychom neměli 
zapomínat, že ze všech druhů drobných hospodářských zvířat je králík nejvíce vázán na 

poměrně malou plochu chovného zařízení. To by proto mělo odpovídat jeho požadavkům 

na prostředí, neboť prostředí patří mezi důležité faktory ovlivňující úspěšnost chovu, 

včetně jeho ekonomiky. Největší požadavky na ustájení a hygienu chovu mají králíci 

s vysokou užitkovostí a králíci s mimořádnou exteriérovou hodnotou (Zadina, 2004). 

2. 1. 2. SYSTÉMY USTÁJENÍ 

Drobnochovatelé, kteří se zabývají chovem králíků především ze záliby a pro vlastní 

potřebu, využívají k ustájení králíkárny. Dle podmínek jsou umisťovány na volná 

prostranství nebo v krytých prostorách (Lacina, 1994). 

Počet pater králíkárny volíme s ohledem na úsporu zastavěné plochy. Nejlépe se osvědčují 

2 - 3 patra nad sebou. Jednopatrová králíkárna je luxus, protože při malém počtu kotců 

zabere mnoho m,ísta. Naopak u čtyřpatrových králíkáren může činit manipulace s králíky, 

evším jejich chytání ve spodní a horní řadě (Zadina, 2004). 

t. 2. 1. Chov na podestýlce 

Nejběžnějším způsobem chovu králíků je chov na podestýlce. Chov na podestýlce je 

ý pro malochovy z hlediska relativná jednoduchosti při jeho zakládání i provozování. 

• ,.,11 e srovnání s roštovými podlahami neumožňuje důsledné udržování 1vo ... , provoz v 

• Zcela nevhodný z hlediska zoohygieny je systém se stálým přistýláním bez 

m6ho odklizu výkalů z kotce (Lacina, 1994). 
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2. 1. 2. 2. Chov bez podestýlky 

Bezstelivové chovy jsou nejvhodnější ochranou králíků před stykem s výkaly a 

umožňují maximální dodržení čistoty. Avšak i roštové podlahy se musí pravidelně čistit a 

dezinfikovat. Tento typ ustájení je používán především u větších a specializovaných chovů. 

Tento typ králíkáren je konstrukčně složitější, než králíkárny se stlanými kotci. Kotce jsou 

řešeny dvojitým dnem. Vnitřní tvoří roštová podlaha, která musí umožnit propad výkalů. 

Pod ní je umístěna spodní podlaha, nepropustná, jako u stlaných králíkáren (Lacina, 1994 ). 

Rošty se vyrábějí z tvrdého dřeva. Králíci je často okusují, proto je nutné počítat 

s jejich častou údržbou a opravou. Šířka latěk má být 2-3 cm, mezery mezi nimi 1 - 1,5 cm. 

Rošty mohou být zhotoveny i z jiných materiálu, např. z plastů či pogumovaného kovu. 

V intenzivních velkochovech je roštová podlaha klecí kovová. Rošty jsou zhotoveny z 

bodově svařeného nerezivějícího drátu o tloušťce 1,5 - 2,5 cm, velikost ok je 1 - 1,5 cm. 

V drobnochovech tento chov není zatím rozšířen (Zadina, 2004). 

Výběhy 

Zařízení pro chov králíků může být doplněno i výběhy. Využívají se v některých 

vhodných případech, mezi které patří především výkrm na maso v drobnochovu, nebo 

v chovu výstavních králíků. 

Výběhy bývají nejčastěji přenosné, jsou konstruovány jako ohrada vyrobená z pletiva 

k 
'm víkem chránícím králíky před deštěm nebo vysokými teplotami (Zadina, s nepromo avy , 

. 3. STÁJOVÉ OBJEKTY 

. , bě králičího masa je tento systém chovu králíků nezbytný. Klece 
Při intenzivní vyro . , v • • , , 

. l"k tr ch nad sebou a jsou bezstehvove. To umozňuJe max1málm 
většinou v něko t a pa e 

"tf ploch hal (Zadina 2004). . . , . . , 
, h torách zabraňuje přímému vhvu vněJštch khmattckych 

Chov králíků v U7Jlvřenyc pros . . 
. ířat a tím umožňuje ovhvňovat životní podmínky, a tím 

nek na orgamsmus zv 

rodukti 
'ty intenzity a efektivity chovu. 

ut zvýšení P Vl ' 
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Úprava tepla světla v d š , 1 . 
' , z u ne v hkosti, větrání, intenzity osvětlení a obsahu škodlivých 

plynť1 ve stájovém vzduch • v 

, u Je predpokladem dobrého zdravotního stavu zvířat, nízkých 
ztrat, vysoké plodnosti a užitkovosti. 

Chov králíků lze řešit ve specializo , h f: , h . • v•v, h 1.k h V vv, vanyc armac o neJruzneJs1c ve 1 ostec . yss1 
koncentrace zvířat v těcht h h v • o c ovec vyzaduJe odbornou zootechnickou organizaci provozu 
i veterinárně - hygienickou ochranu. 

Řešení ustaiovacího ob,iektu · t · , h , h kr'l'k" h' , 
:i J pro m enz1vm c ov masnyc a 1 u vyc az1 ze 

specifických podmínek každého chovatele. Potřebný chovný prostor lze vybudovat 

rekonstrukcí stávajícího objektu nebo novou výstavbou. 

Rekonstrukce stávajících objektů umožňují vybudování ustajovacího prostoru s nižšími 

investičními náklady. V rekonstruovaných prostorách lze při vhodném technickém 

vybavení dosáhnout potřebných parametrů stájového prostředí. Při rekonstrukci je potřeba 

si uvědomit, že každý objekt má svá specifika, která jsou dána např. jeho umístěním 

v komplexu ostatních staveb, stářím a technickým stavem objektu, druhem použitých 

stavebních materiálů apod. Těmto podmínkám je potřeba se přizpůsobit (Lacina, 1994). 

Využívány jsou především kravíny a další budovy původně určené pro skot, v menší 

míře i objekty sloužící k jiným (nezemědělským) účelům (Mach, Majzlík, 1997). 

Novostavby objektů umožňují optimálně řešit stavebně technické požadavky chovu. 

Objekty lze realizovat v konstrukčních systémech s různými stavebními rozpony a 

délkami. Lze využít stavebně fyzikálních vlastností materiálů pro vytvoření optimálních 

podmínek chovu. Stavbu lze přizpůsobit dispozičním požadavkům instalované technologie. 

Trend řešení novostaveb pro ustájení králíků jde dvěma směry. Prvním směrem je 

lešení pavilónového objektu s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi obvodového i 

šního pláště. U těchto staveb je využíváno automaticky řízené větrání v závislosti na 

žadovaných hodnotách vnitřního klimatu. Druhou variantou jsou investičně méně 

očné lehké montované haly např. obloukového charakteru s nižšími hodnotami tepelně 

lačnfch vlastností. U těchto druhů staveb je využíváno přirozené větrání s mechanickým 

ládánfm, které však neumožní dokonalou regulaci vnitřních klimatických hodnot 

běhu celého roku. 
x..x· ě h • J·sou chovná i vykrmovaná zvířata chována společně v jedné hale. Ve v.:;;~tn c ovu 

. šak ostatné ustájení jednotlivých kategorií. Při vnitřním uspořádání, 
'šf JC V sam 

esmfm zapomínat na manipulační prostory. Jde především o obslužné 
· ména klecí, n e 
čky, jejíchž lffka musí být minimálně 90 cm (Lacina, 1994). 
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Součástí stájí jsou prost kl , , , v · , ory pro us adněm cca měs1čm potreby krmiv, pro podestýlku 

do hnízd (hobliny, sláma) pro ulozv ' hn' d k ' k ář d' č ě ' · · ·· h , em 1z , rmtte , n a 1, v etn mistnostL pro JeJ1c 
omytí a dezinfekci Nezbyt á · , v , ·, , , , · n Je m1stnost pro ošetřovatele s návaznym socialmm zařlzemm. 
Kvalitní příjezdová cesta · v • , , . v , , Je samozreJmostJ, vhodna Je rovněz nakladac1 rampa (Mach, 
Majzlík, 1997). 

2. 1. 3. 1. Technické parametry klecí 

Ustajovací klece jsou obvykle celokovové ze svařovaných drátěných roštů. Někdy i 

plastové nebo kovové s plastovým povlakem. Konstrukce drátěných klecí je tvořena dráty 

o průměru 2 - 2,5 mm. Tloušťka drátu druh a jeho povrchová úprava ovlivňují celkovou 

životnost konstrukcí klecí, na kterou působí agresivními účinky především moč a 

dezinfekční prostředky (Lacina, 1994). 

Klecová podlaha vytváří základ pro splnění hygienických požadavků. Je nejčastěji 

tvořena drátěnou mříží z drátů o průměru 2,5 mm s velikostí otvorů na propad trusu 12 x 

70 mm. Stěny a strop klecí se zhotovují nejčastěji z 2 mm silného drátu s velikostí ok 2,5 x 

2,5 cm. 

Pro zmenšení otlaků tlapek je vhodné do klecí vkládat „sedací talíře" z umělé hmoty, 

které zvířata ráda používají. Sedací talíř (kruhová destička) se vkládá volně na podlahu 

klece a při pohybu po podlaze se sám čistí (Lacina, 1994; Přikryl, 1997). 

Pokud má být dosaženo skutečně vysokých hodnot užitkovosti, musí odpovídat 

qtikost ustajovacího prostoru biologickým potřebám zvířat (Lacina, 1994). 

Králík je zvíře skupinové, proto mu při klecovém chovu umožníme vizuální kontakt 

ch, Majzlík, 1997) 

Velikost klecí pro jednotlivé kategorie zvířat by měla být v souladu s hodnotami, které 

uje Evropská konvence o ochraně obratlovců, popř. s náročnějšími požadavky, které 

f směrnice pro welfare králíků ve Velké Británii. V současné době se doporučuje pro 

fky chovný prostor na 1 kus podle doporučení Světové králíkářské federace (WRSA) 

ová, 2002). 
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V přirozeném prostřeď kr, li . . 1 se a c1 vyskytuji ve skupinách, proto jsou i klece pro ustájení 
mladých chovných a vy'krm , h kr'I'k· . ovyc a I u většmou řešeny jako skupinové. Vzhledem 
k tomu, že jatečnou zralost· v• • t · , • . . v v , , · pn m enz1vmm vykrmu dosahují jestě pred pohlavm dospělosti, 
není u nich nebezpečí soubojů mezi samci. 

Chovné králičí samice jsou ustájeny v klecích jednotlivě, při čemž se jim 

z etologických důvodů umožňuje vzájemný zrakový kontakt s dalšími samicemi. 

Uskutečňují se i pokusy se skupinovým chovem chovných králic. 

Chovní samci se ustajují v klecích vždy individuálně (Lacina, 1994). 

Z klecových systémů se nejlépe osvědčily jednopodlažní klece (FLAT-DECK), jejichž 

výhodami jsou především dobrý přehled o stavu zvířat, optimální možnost regulace 

výměny vzduchu, snadné udržování čistoty a hygieny chovu a snadná manipulace se 

zvířaty. Kaskádové (stupňovité, vícepodlažm) klecové baterie jsou vhodné pro odchov 

mladých králíků a pro výkrm. Pokud jsou používány pro chovná zvířata, je u nich 

podstatně obtížnější možnost provádění jednotlivých pracovních úkonů. 

Vícepodlažní klece se používají především pro výkrm z důvodu nižší investiční 

náročnosti. Jejich základními výhodami jsou vyšší plošné využití a lepší temperance 

stájového prostoru větším počtem zvířat v zimním období. Z hlediska náročnosti na 

pracovní obsluhu jsou vícepodlažní zařízení méně vhodná. Pro dvouetážové klece je 

'Yhodná světlá výška stájového prostoru 280- 320 cm, pro tříetážové klece 350- 380 cm. 

Podle počtu a rozměru klecí se výkrmové klece obsazují různým počtem mladých 

t (2, 4, 8 kusů) určených k výkrmu. U vícepodlažních klecí je účelné obsazovat horní 

samičkami a spodní etáže samečky. Spodní klece jsou méně osvětlené, což samečky 

uje v projevech pohlavního pudu. 

Klece a doplňující chovná zařízení jsou otevíratelná a přístupná shora. Je proto potřeba 

ovat je do vhodné pracovní výšky, která usnadňuje provádění pracovních úkonů. 

se napfiklad O vyjímaní samic k páření nebo inseminaci, provádění kontroly březosti 

(Lacina, I 994; Přikryl a kol., 1997; Zadina 2004). 
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Požadavky na velikost klecí 

Tab. č. 2- Doporučená velikost klecí pro králíky v zemích EU (Přikryl, 1997) 

rie Tilesn, hmotnost Plocha Výlka klece 

chovní králíci 

samice s mláďaty 

2. 1. 3. 2. Porodní hnízda 

(kg) (m1) (mm) 

do 3 

3-5 

5-7 

3 

3-5 

5-7 

0,15 

0,20 

0,25 

0,5 

0,7 

0,9 

400 

400-600 

400-600 

400 

400-600 

400-600 

Porodní hnízda vytváří přirozenou ochranu mláďat po narození, kdy jsou mláďata holá 

a slepá. Během vývoje zařízení pro chovy králíků byla vyvíjena i porodní hnízda. Dříve se 

hnízda vkládala do prostoru klece, v současné době se ve velkochovech více používají 

vnější hnízda, která se zavěšují na klece s chovnými samicemi. Porodní hnízda se zhotovují 

z různého materiálu (kovová, dřevěná, z umělé hmoty). Umělohmotná porodní hnízda mají 

celou řadu výhod. Jsou lehce čistitelná, nepodléhají korozi a poskytují dobrou tepelnou 

ochranu. V hnízdech z polyuretanu lze odchovat vrhy mláďat již při stájové teplotě + 1 O °C. 

Vyšší pořizovací náklady se navrací v úspoře tepelné energie. Nevýhodou je pouze to, že 

PUR hmota není odolná proti ohryzu. 

Dřevěné porodní truhlíky jsou hůře čistitelné s kratší životností, kovové mají horší 

ě - izolační vlastnosti. 

stupní otvor do hnízda z prostoru klece je uzavíratelný. Přístup do hnízda se samici 

prvních IOti dnů po porodu umožňuje pouze lx denně. Pro obsluhu je přístup do 

0 
chov se I 00 samicemi musí mít chovatel k dispozici asi 80 kusů porodních hnízd. 

odou 1z.e hnízda zavěšovat nebo ukládat do polic na štítové straně objektu, kde jsou 

chle k dispozici a při hloubce 35 cm zabírají minimální prostoj stáje. Jejich čištění, 

ekce a příprava k porodu může být prováděna přímo na této stěně nebo na pracovním 

Zadina, 2004). 
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2.1. 4. TECHNOLOGIE KRMENÍ 

Systém krmení začíná u všech variant chovů skladováním krmení. U menších chovů 
postačí způsob založený na pytlovaném krmivu. U chovů s vyšší koncentrací zvířat lze 

skladování řešit pomocí zásobníků volně loženého krmiva. Doprava krmiv je 

zabezpečována vozidly s pneumatickým zařízením pro vyskladňování. Pro skladování 

volně ložených krmiv lze použít skladovací zásobníky s různým skladovacím obsahem. 

Kovové zásobníky mají kratší životnost a jsou náročné na pravidelnou údržbu. Praktické 

jsou laminátové zásobníky, jsou však podstatně dražší. V praxi se osvědčilo zejména 

skladování v sudech z umělé hmoty o kapacitě 150 - 200 kg, kde je krmivo odolné proti 

hlodavcům. Je však nutno zabezpečit umístění mimo přímý dosah slunce (Lacina, 1994, 

Přikryl, 1997). 

Přípravna krmiv je místem, které umožňuje separaci granulí od prachových částí 

krmiva, např. instalací sít pod výpustmi sil ( Přikryl, 1997). 

Celková spotřeba krmiva na 1 klec pro chovnou králici, při zahrnutí podílu všech 

ostatních kategorií produkce vykrmených jatečných králíků činí 640- 650 g. 

Spotřeba krmiva na 1 kg přírůstku činí 3,2 - 3,8 kg. 

Velikost granuli: rostoucí králíci 2,5 - 3 mm, délka 3 - 4 mm, 

dospělí králíci 3 - 4 mm, délka 6 mm. 

Prašnost nebo rozpad granulí maximálně do 3 % (Přikryl, 1997). 

Tab. č.3. Spotřeba granulované krmné směsi na kus (Přikryl, 1997) 

g.den· 

35 12,8 

70 25,5 

í chovní samci do I . připouštění 80 29,2 

é chovné samice do 1. připouštění 90 32,9 

125 - 150 46-55 

160-200 58-73 

•ce kojící (včetně přídavku na trh) 175-250 64-91 

125 - 150 46-55 

115 -150 42-55 
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Neijednodušší a u nás ·č ě. , . v neJ ast JŠt Je rucní zakládání krmiva do krmítek. Krmítka jsou 
zhotovena z plechu n b ěl, 

e O um e hmoty, o objemu 1,5 - 3 kg krmiva. Spodní hrana je 
opatřena otvory o průmě 2 5 , . 

ru , mm, kterym1 vypadává odrol a prach z krmiv vyvolávají u 
králíků dýchací poruch án , . , 

Y a z ěty očruch sliznic (Přikryl, 1997). Výhodou je snazš1 
kontrola spotřeby krmiv v k vd, kl · 0 • , az e ec1 (Tumová, 2002). Doprava v ustaJovac1m prostoru se 

provádí pomocí krmného vozíku a chovatel zakládá krmivo do každého krmítka 

individuálně. Jde o pracovru' · kt , · v v , č , , šak 'h d operaci, era Je casove naro na, ma v vy o u 
v pravidelné kontrole prvi•J·mu krm. v, , · k, k 1 dr íh ,v t 1va a pnme optlc e ontro e z avotn o stavu zvira 
(Přikryl, 1997). 

Ve větších chovech je zakládání krmiva řešeno mechanizovaně pomocí dopravníků 

krmiva ze zásobníků přímo do klecových krmítek nebo do krmných žlabů. 

Způsobů mechanízovaného krmení je několik, nejčastějším je použití řetězových 

žlábkových dopravníků umístěných mezi protilehlé řady klecí, ze kterých je krmivo pro 

zvířata přímo přístupné. Další možností je doprava a dávkování krmiva pomocí trubního 

rozvodu s odbočkami do jednotlivých klecových krmítek. Jiným řešením jsou mobilní 

dávkovače se zásobníkem krmiva, pojíždějící po konstrukci klecí (Lacina, 1994). Jinou 

možností je krmný tunel, který využívá dopravy krmiva řetězy v otevřeném krmném 

žlabu. 

2. 1. 5. TECHNOLOGIE NAPÁJENÍ 

Králík má poměrně vysokou spotřebu vody, do hmotnosti 1 kg potřebuje asi 200 ml 

vody denně, do 2,5 kg 400 ml vody denně a kojící samice až 3000 ml denně. Příznivě 

p6sobí mírné okyselení do pH 5 (Šole, 1996). 

Spotřeba vody v konkrétním chovu závisí především na teplotě prostředí, zdravotním a 

. o logickém stavu zvířat (Přikryl, 1997). 

Napájení králíků v králíkárnách řeší chovatelé miskami na vodu, které však nejsou 

ienicky vhodné, nebo různými systémy, které většinou využívají jako zásobník vody 

nou skleněnou nebo plastovou láhev. 

U klecových chovů jsou jednotlivé kotce vybaveny napáječkami, které mohou být 

tlačftk é bo miskové Rozvod pitné vody je proveden napájecím potrubím, 
ové, ov ne · 

tro nebo zadní stěnu klece (Lacina, 1994). Součástí napájecího 
se ukládá na s P 
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systému je přerušovací nád v • • 

v, • rz vody o velikosti 5 - 1 O I, která je napojena na zdroj vody a 
slouz1 Jako zásobárna vod v . Y a přerušovac tlaku v přívodním potrubí. Z praktického hlediska 
Je možné tuto nádrž v v, • k . . ,v• 

. yuzivat 1 aphkac1 lec1v nebo preventivních látek (Tůmová, 2002). 
Napáječky se umisťu"í O 16 , ~ , m vysoko nad podlahou kotce, a tím jsou přístupné i pro 

mlád ata do 14 dnů stáří v kl , , · ecich pro vykrm se mohou umisťovat výše, a to cca O, 18 m 

nad podlahou kotce (Lacina, 1994). 

Tab. č. 4. Orientační spotřeba pitné vody na kus (Přikryl, 1997) 

rie Lden · Lrok" 

Mládě do 21. dne 0,025 9,13 

Mládě 21.-30. den 0,060 22,00 

Mladí chovní samci do 1. připouštění 0,44 160,00 

Mladé chovné samice do 1. připouštění 0,40 160,00 

Samice po 1. připouštění 0,30 110,00 

Samice březí starší 0,36 131,00 

Samice kojící 1,125 410,00 

Samci chovní 0,35 126,00 

Králíci ve výkrmu 0,190 70,00 

2. 1. 6. TECHNOLOGIE ODKLIZU VÝKALŮ 

Dospělý králík vyloučí denně kolem 200 g pevných výkalů a 450 ml moči, mladý 

ík přibližně 60 g pevných výkalů a 180 ml moči. Jedna králice středního plemene 

rodukuje ročně cca 1 m3 trusu. V tomto množství je zahrnuta i produkce trusu od cca 

kusů odchovaných a vyknnených mláďat od této samice (Tůmová, 2002). 

Chemické složení králičího hnoje závisí na technologii jeho odklízení. Čerstvé pevné 

y mají obsah sušiny kolem 50 % a obsahují cca 1,3 % N2, 1,18 % P2O5, 2, 90 % K2O 

, 7 % CaO. pfi splachování vodou se obsah živin i sušiny snižuje. U produkce tekutých 

-O. je potřeba počítat s určitým odpařením (Přikryl, 1997). 

Systém odklizu výkah\ lze řešit několika způsoby. Ve větších provozech se odkliz 

4 fešf n\mými systémy s IŮZllým podílem mechanizace. Odkliz výkalů z prostoru pod 
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klecemi se v menších cho h , , v v vec provad, rucne pomocí shrnovací lopaty a škrabky. Ve 
velkých chovech se nei v tě·· , · :.ocas ~' využ,vá odkliz pomocí mechanizované shrnovací lopaty, 
která se pohybuie v prostoru hno· éh k ,1• d kl - ,1 . v 'dV dkl" 

:i ~n o ana u po . eceffil. Da e Je mazné prova et o 1z 
výkalů pomocí pásove'ho dopra 'k kt , . , . · vm u, ery Je um1stěn pod kleceffil. 

Králíci kálí a močí zpravidla t, l , , v kt , · ě š" dl hl , v k na s a em miste, ere Je v t mou na o e e strane otce 

od krmítka a hnízda. Výkaly propadávají roštovou podlahou klecí do hnojného kanálu. 

Rešení kanálu musí zamezovat znečišťování obslužné chodby. Hnojný kanál je proto širší 

než klecový ustajovací prostor (Lacina, 1994). 

Četnost odklizu výkalů může být různá. Každodenní odkliz výkalů zabraňuje 
zvyšování vlhkosti v hale a uvolňování škodlivých plynů. U jednopodlažních klecí, kde 

padá trus a moč přímo na podlahu pod klece, je možné snižovat jejich vlhkost pomocí 

nasáklivých materiálů, např. slámy, rašeliny nebo hoblin. Při tomto řešení je vhodné 

vyklízet výkaly v intervalu 7 - 14 dní. 

Systém jednorázového odklizu po ukončení turnusového výkrmu a vyskladnění stáje 

nebo i systém dlouhodobého skladování v prostoru hnojného kanálu pod klecemi je možný 

pouze tehdy, když se skladují pouze pevné výkaly a tím se uvolňuje do prostoru malé 

množství vlhkosti. Je nutné zvolit takový systém větrání, který zajistí spodní odsávání 

vzduchu (Tůmová, 2002). 

Je vhodné, aby hnojný kanál měl jednostranný sklon ke střední močůvkové stružce 

s podélným spádem ke hnojné koncovce. Močůvková stružka umožňuje rychlý odvod 

moče a odkapové vody z napáječek mimo prostor stáje. 

v provozu se 100 samicemi a odpovídajícím výkrmem mláďat je potřeba vybudovat 

močůvkovou jímku o obsahu cca 40 m3
, která se musí 3 x ročně vyprázdnit (Lacina, 1994). 

VĚTRACÍ SYSTÉMY V HALÁCH PRO CHOV A VÝKRM KRÁLÍKŮ 

Vytvářeni podmfnek pro chovné králíky 

Č.stý _ _._vy, vzduch ve stájových prostorech, kde žijí zvířata a pracují lidé, je 
Péče o I a ;c.u1a 

u ze základních podmínek dobrého zdravotního stavu a využívání produkčnťho 

iálu bospodáfských zvířat a také dobrého pracovm'ho prostředí v zemědělských 

(Zeman, 1986). 
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Ustajovací prostor n , . 
lllSl umožnit vytvoření odpovídajících životních podmínek, 

respektive životní poh d 0 Y pro chovaná zvířata. Ve většině chovů ve společném 
usuljovacím prostoru do ház' k 

c I odchovu i výkrmu. Ve velkochovech se využívá 
výhodného oddělení J·ednotlivy' h k ., ,v •v , . v , c ategoru zv1rat s odhsnym1 pozadavky do samostatnych 
ustajovacích prostor Je vy ;, , án · , • . , 

• UZIV 1 turnusovy zpusob chovu, tJ. chov, odchov nebo vykrm 
prostorově oddělené skupiny zv•v t kt , • d , k1 dn , v · dn , v 1ra, era se Je norazově nas a í a tez Je orazove 
vyskladní (Přikryl, 1997). 

Projekt zařízení pro větrání a vytápění musí být již od začátku návrhu řešen spolu 

s tepelně - technickým řešením stavby, aby tvorba požadované kvality stájového vzduchu 

mohla být výsledkem nejhospodárnějšího řešení stavebních konstrukcí, řešení zařízení a 

provozu objektu (Jelínek 1994). 

Technické řešení stájového objektu musí zabezpečovat stálost vnitřního prostředí haly, 

zejména pokud se týká teploty, vlhkosti a proudění vzduchu i světla. Králíci reagují na 

horší stájové klima podstatně citlivěji než drůbež a prasata a jeho rychlé výkyvy mohou 

velmi snadno nepříznivě ovlivnit jejich zdravotní stav. Kvalita stájového vzduchu musí 

být zajištěna nepřetržitou výměnou vzduchu a v zimních měsících vzhledem k nízkému 

osazení haly a nízké produkci tepla králíky i vytápěním haly (Přikryl, 1997). 

V produkčních uzavřených chovech brojlerových králíků lze požadovaného stavu 

stájového vzduch dosáhnout regulovatelným organizovaným přítokem venkovního, 

zpravidla neupraveného vzduchu do zóny zvířat. 

V zimě je průtok vzduchu nejnižší, je třeba odvést zejména vodní páru a plynné 

škodliviny. 
v létě je naopak průtok nejvyšší, kdy k uvedeným škodlivinám vstupuje též citelné 

teplo, a to jak metabolické teplo od zvířat, tak venkovní zátěž konstrukcemi obvodového 

objektu při jeho oslunění (Brož, Kic, 1995). 

Optimální hodnota rozdílu teplot v hale je 2 - 3 °C v průběhu dne a má k ní docházet 

olna. Odvod vzduchu z haly i rozvod teplého vzduchu je vhodné řešit u podlahy haly. 

alé teploty nad 24 °C mohou u králíků snižovat plodnost (Přikryl, 1997). 

Typy vftracfch systémů 

se řídí požadavkem na udržení teploty vzduchu a 
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Maximální výměna · ž . 
Je mno stv1 vzduchu, nutné k zabránění přehřátí stáje teplem při 

nejvyšších předpoklťtdaných venkovních teplotách. To určuje kapacitu ventilačního 
systému. 

Minimální výměna vzduchu je množství vzduchu, které je potřebné k zajištění přívodu 
kyslíku a odvodu oxidu uhl · č·t 'h v v, • 1 1 e o, vodních par, cpavku, prachu, a dals1ch exkrementu a 
mikrobiálních vedleiších prod ktů T · k , d d · ·d w· v• , • h v 

:J u . yp1c ym stan ar em Je ox1 u 1c1tý, Je oz 

koncentrace by neměla přesáhnout 0,25 % až 0,35 % podle jednotlivých druhů zvířat. 
Amoniak by neměl přesáhnout 0,0026 objemových% (Jílek, 1998). 

Významným předpokladem pro potřebné větrání je zajištění příznivé tepelné bilance, 

resp. dostatečně vysoké teploty ve stáji, čímž se zvýší rozdíl teplot ve stáji a venku, jako 

jedna z hnacích sil přirozeného větrání . Dalším hlavním předpokladem je pak dostatečně 

výkonné a funkčně způsobilé větrací zařízení přiměřené charakteru stáje. 

Protikladem při větrání je zpravidla požadavek na poměrně intenzivní výměnu vzduchu 

a současně nutnost udržovat teplotu ve stájích na určité výši (Zeman, 1986). 

Požadavky na větrání jsou (Zeman, 1986): 

✓ dostatečná kapacita větracích zařízení, podle požadavku dané kategorie zvířat a 

podle způsobu ustájení 

✓ rovnoměrnost větrání, pokrytí stájového prostoru tak, aby nevznikaly 

neprovětrané, tzv. mrtvé kouty 

✓ nesmí vyvolat průvan, tj. rychlost proudění vyšší než 0,3 m . s-', proudění 

vzduchu má být vhodně usměrněno tak, aby zvířata nevdechovala čerstvý 

vzduch kontaminovaný plyny z výkalů, moče apod. 

✓ možnost regulace větrání, průběžná obsluha, údržba 

✓ možnost náhradního resp. havarijního větrání 

Větrání stájových prostorů se navrhuje přirozené, nucené a kombinované. 

firozené větrinf se doporučuje všude tam, kde je možné dosáhnout dostatečný 

vý rozdíl os přiváděcích a odváděcích otvorů vzduchu pro vyvození jeho vztlaku a 

období jsou zajištěny dostatečně velké otvory pro průtok vzduchu ( okna, vrata. 

). Velikost větracích otvorů musí být regulovatelná (Jelínek, 1994). Využívá pro 

u w.duchu tlakové ro7.dfly mezi vnitřním a venkovním vzduchem, způsobené 
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rozdílem teplot a hustot vzd h . v 

. , . . . uc u uvnitř a vně objektu, a účinky větru. Daný systém působí 
neJučmněJI v zimě (Kic B v 

' roz, 1995). Velkou výhodou je především úspora energie 
a z hlediska pohody zv,v t t v • 

Ira o, ze nezpusobuje hluk ve stáji (Kic, Brož, 1995). 

Nucená větrací zařízení se podle distribuce vzduchu rozdělují na jednotková 
a centrální. 

Jednotkové větrací zarv1'zen1' tvovr, ětr , · d tk · ·, v zákl d · ·1 • 1 v ac1 Je no a, JeJimZ a em Je ventl ator. 
Centrální větrací zarv1'zen1' vyuv, , vtr, , 1 v • b · d tk z1va pro ve aru spo ecnou stroJovnu ne o Je no u, 

většinou s rozvodem vzduchu potrubím, jímž se může vzduch přivádět a odvádět nebo jen 

přivádět.Výhodou je možnost rozvodu vzduchu co nejblíže dýchací zóně zvířat a možnost 

úpravy vzduchu (ohřev, chlazení, vlhčení, filtrace apod.) (Kic, Brož, 1995). 

Při ustájení králíků v klecích je vhodné umístit výústky pro přívod vzduchu přímo do 

blízkosti klecí. Výústky je nutné navrhnout tak, aby nebyla překročena doporučená 

rychlost proudu vzduchu v zóně zvířat při daných teplotních podmínkách a aby přiváděný 

vzduch nezvyšoval koncentrace plynných a prachových škodlivin. 

Větrací zařízení pro odchov králíků musí umožnit plné uzavření větracích otvorů 

v období dezinfekce stájového prostoru (Jelínek, 1994). 

Nucené větrání je možné rozdělit podle průtoku přiváděného a odváděného vzduchu 

na podtlakové, přetlakové a rovnotlaké. 

Podtlakové větrání se vyznačuje přebytkem hmotnostního průtoku nuceně odváděného 

vzduchu oproti přiváděnému, takže ve větraném prostoru je tlak nižší, než tlak 

atmosferický. Podtlak ve větrané místnosti zabraňuje tomu, aby škodliviny vznikající ve 

traném prostoru pronikaly do sousedních místností, stěnového a stropního pláště budovy. 

chovu králíků má využití hlavně při odsávání škodlivin z hnojného kanálu (Kic, Brož, 

95). 
pfi přetlakovém větrání vhánějí ventilátory vzduch do stájového prostoru, kde vzniká 

ativnf přetlak, který vytlačuje teplejší a vlhčí stájový vzduch. Je vhodné ve stájích, kde 

potřeba intenZivní proudění, resp. výměna vzduchu, zejména v letním období a vysokém 

stáje (Jílek, 1998). 
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Rovnotlaké větrání · e k b. , 
v J om mac1 podtlakového a přetlakového větráni, při kterém se 

vzduch z vetraného prostor v 

(Kic, Brož, 1995). 
u nucene odsává a čerstvý vzduch se nuceně ventilátory vhání 

2. 1. 7. 3. Chlazení stájového vzduchu 

Pro dosažení optimálních pod , k hl d. k l , h d v d ' ,. , mme z e 1s a tepe ne po o y prostre 1 pro ustaJena 

zvířata v letním období se v posledních letech rozšiřuje využití některých technických 

parametrů systémů úpravy vzduchu. Výsledné teploty nepřekračující horní hranici pásma 

pohody se nedají zabezpečit prostým větráním. Optimalizace vnitřního tepelně vlhkostm'ho 

mikroklimatu se může uskutečnit zařízeními pro chlazeni vzduchu. 

Chlazení může být rekuperační nebo evaporačni . 

Rekuperační chlazení se pro svou investiční a energetickou náročnost používá 

v živočišné výrobě jen zřídka. 

Evaporační chlazení (směšovací, mokré, kontaktní) je fyzikální podstatou procesu 

adiabatického chlazení. Voda se do proudícího vzduchu dodává buďto rozstřikem vody ve 

formě malých kapiček přímo do proudícího vzduchu nebo se využívá ochlazení a ovlhčení 

vzduchu průtokem vrstvou mokrého porézního materiálu (Kic, Brož, 1997). 

2. 1. 7. 4. Vytápění stájí 

Do stájového prostoru, ve kterém není možné dosáhnout požadované teploty ani při 

využití rovnotlakého větracího systému, je nutné navrhnout vhodné vytápěcí zařízení 

cPfikryl, 1997). 

Králíci snášejí poměrně dobře nižší teploty v chovu, ale přesto je vhodné počítat při 

~ektování hal s vytápěním. V nevytápěných objektech se zvyšuje nebezpečí nárůstu 

tivní vlhkosti (Tůmová, 2002)-

Při hledání možností jak zlepšit tepelnou bilanci stáje je třeba zároveň ověřit možnosti 

getických úspor, které mohu být dvojí: 

✓ 1 Šeru, tepelně izolačních vlastností stavebních konstrukcí úprava a z ep 

✓ úprava systémů určených k větrání a vytápění 



24 

Z hledisku využití en > • k , , 
ergettc Y uspornych větracích systémů v chladném období jsou 

nejvýznamněj š í způsoby v,. éh , , , , 

Brož, 1995). 
zpeu1 o z1skava111 tepla ze vzduchu, odváděného ze stáje (Kic, 

S výhodou je možné použít do systémů s nuceným větráním rekuperačních výměníků 
pro získání tepla z odváděného vzduchu. Rekuperační výměníky povětšinou nemají 

samotěsnící schopnost nebo nejsou vybaveny automatickým čištěním a proto je nutné je 

předřazovat před vstup výměníku vhodnou filtraci vzduchu. Při projekci větracího zařízení 

s rekuperací vzduchu je nutné zabezpečit rekuperátor proti zamrznutí teplosměnné plochy 

(Jelínek. 1994). Účinek rekuperačních výměníků na kvalitu prostředí stáje významně 

ovlivňuje distribuce předehřátého vzduchu v objektu. Dobře se osvědčil rozvod vzduchu 

perforovaným fóliovým rukávcem (Kára, 1996). 

Teplý vzduch by měl být přiváděn shora a studený spolu s amoniakem by měl být ze 

země odsáván ventilátory (Knížek, 1996). 

Protože chov králíků je turnusová záležitost, je vytápěcí zařízení dimenzováno tak, aby 

před naskladněním králíků bylo možné vytopit prostor stáje na minimálně povolenou 

teplotu (Jelínek, 1994; Přikryl, 1997). 

Tepelné výměníky 

Jedním z efektivních prostředků úpravy vzduchu se zdají být tepelné výměníky země -

h ač ' take' J·ako zemní výměníky nebo podzemní trubky. Podle ročního zduc , ozn ovane 
, . d h v• ádevny' do stáie ohříván nebo ochlazován průtokem v zemi uloženým bdob1 Je vz uc pnv ~ 

• bkl "ící potrubí slouží jako akumulátor tepla, který podle potřeby teplo 
trubim. Puda o opuJ 

h létě debírá a v zimě dodává. Půda má dostatečný potenciál k tomu, 
oudícímu vzduc u v 0 

, ě 'ženy náklady na vytápění a chlazení (Kic, 1996). 
y byly vyznamn srn 
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2. 2. STÁJOVÉ PROSTŘEDÍ 

Taková úroveň stáiovéh v d' , 
:i 

O prostre 1, ktera vyvolává pohodu zvířete, bývá označována 
jako pohoda stájového p tř d' J ros e 1. sou to takové podmínky, za kterých musí zvíře 

vynakládat minimální úsilí, aby udrželo své základní biologické funkce v normálním 
chodu (Kic, Brož, 1995). 

Podmínkou pro uplatnění genetického potenciálu hospodářských zvířat je odpovídající 

výživa, ošetřování a v neposlední řadě stájové prostředí, ve kterém zvířata chováme. Zde je 

nejvýznamnější bezprostřední okolí, které zvířata obklopuje, a to stájové ovzduší -

mikroklima (Jílek, 1998). 

Králíci jsou mimořádně citliví na stájové prostředí, a proto při zanedbání zásad 

zoohygieny a veterinární prevence velmi rychle dochází ke snížení plodnosti, užitkovosti a 

zvyšují se ztráty způsobené úhyny. Prevence spočívá ve správném umístění objektu, 

dodržení požadavků na vnitřní mikroklima stáje, denní kontrole zvířat a průběžné asanaci 

prostředí. Při dodržení požadavků na stájové prostředí a zoohygienickou prevenci by 

nemělo docházet ke stájové únavě a faremní chov bude prosperovat (Zadina, 2004). 

Mikroklima stájí je ovlivňováno působením: 

✓ fyzikálních faktorů- teplota a vlhkost vzduchu, proudění vzduchu, 

ochlazovací hodnota vzduchu, sluneční záření, osvětlení, hluk 

✓ chemických faktorů - chemické složení vzduchu, zejména koncentrace 

toxických plynů _ čpavku, oxidu uhličitého a sirovodíku 

✓ • 1 • ký h f:aktorů - mikroorganismy a prach rozptýlený v ovzduší (Jílek, 
b10 ogac c 

1998) 
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2. 2. 1. FYZIKÁLNÍ FAKTORY STA' JO , ŘE , VEHO PROST DI 

2. 2. 1. 1. Teplota 

Teplota vzduchu je neivy' znamně'ší c-1 . . ., v , k v• ě 
J J m 1i:U\.torem, neboť na JeJI zmeny mus1 o amz1t 

organismus živočichů s tál 1 . , e s ou tě esnou teplotou (stálotepelných, hom01otermmch) 

reagovat, což může v extrémních případech ovlivnit užitkovost, nebo dokonce zdraví zvířat 

(Jílek, 1998). Teplota je považována za vůbec nejdůležitější mikroklimatický faktor 

ovlivňující kvalitu života zvířat. Organismus je schopen pomocí fyziologických 

termoregulačních mechanismů reagovat na změny teplot okolního prostředí tvorbou nebo 

výdejem tepla. Při nárůstu teploty prostředí se ochlazuje vydáváním tepla (kůží, plícemi) 

a omezuje jeho produkci. Naproti tomu při poklesu teploty dochází k omezeni ztrát tepla 

a jeho intenzivnější produkci (Komárek, 1964). 

Výdej tepla z organismu je uskutečňován: 

✓ Vedením (kondukce) - teplo je předáváno přímo dotykem. Různé hmoty mají 

odlišnou tepelnou kapacitu a vodivost (Bukvaj, 1990). 

✓ Prouděním (konvekce) - teplo je předáváno v podstatě kondukcí, ale 

proudícímu vzduchu, jehož částice narážejí na povrch těla, kde přijímají Osou-li 

chladnější) nebo odevzdávají Osou-li teplejší) teplo. 

✓ Sáláním (radiace) - teplo je vydáváno vlnami infračervené části spektra, aniž 

se přitom zahřívá prostor. 

✓ Výparem (evaporace) - z povrchu těla a sliznic prostřednictvím skupenského 

tepla. 

✓ Výkaly a močí - představuje pouze 2 až 6 % z produkovaného tepla. 

✓ Ohříváním potravy a nápojů - u intenzivně chovaných králíků má 

z.anedbatelný význam. 

oregulace 
ýměna tepla mezi tělem teplokrevných organismů a prostředím je nepřetržitý a 

tý biologicko-fyzikální proces, závisející na mnoha objektivních a subjektivních 

rech. 1 poměrně malá odchylka od normální tělesné teploty vede k prudkému zhoršení 

pohody. K zachování tepelné rovnováhy a udržení relativně stálé tělesné teploty 
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využívá zvíře řadu ochran , h . . 
, . , nyc a fyz1olog1ckých specifických reakcí, které se souborně 

nazyvaJ1 tennoregulační (Klapzub K v a, oznarová, 2002). 

Zvláštnosti termoregulace u králíka 

Králíčata jsou v prvních h d. , h v• o mac z1vota poikilotermní, tzn. nestálotepelná, nejsou 
schopna trvale udržet stál vl ou te esnou teplotu. Termoregulace se ustaluje od věku, kdy 
kr'alíčata začínají vidět ť d 9 d 1 , v , v ., ' J. 0 • o 1. týdne veku. V tomto obdob1 potrebuJ1 teplotu 

v hnízdě 30 - 35 °C, teplota okolního prostředí by měla být 16 - 20 °C, ve větších 

objektech je důležité rozložení teploty v celém objektu. 

Vývoj termoregulace trvá delší dobu, neboť se mláďata rodí neosrstěná. Králíčata po 

narození nejsou schopna ani regulovat příjem knniva. Při narození však mají velmi dobré 

tukové rezervy, které jim pomáhají udržet tělesnou teplotu (Tůmová, 2002). Tělesná 

teplota dospělého králíka se pohybuje v rozmezí 38,5 - 39,5 °C. Termoregulační 

mechanismy chrání králíka především před chladem, hůře však již reaguje na velké výkyvy 

teplot a teplotu vysokou (Tůmová, 1997). Termoneutrální zóna pro 80 dní staré králíky leží 

mezi 15 a 25 °C (Blas, Wiseman, 1998). 

Požadavky kráh'ka na teplotu prostředí 

Optimální hodnota rozdílu teplot v hale je 2-3 °C během dne a mělo by k ní docházet 

pozvolna. Odvod i rozvod teplého vzduchu je vhodné řešit u podlahy haly. Při trvalých 

teplotách nad 24 °C může docházet u dospělých králíků k poruchám plodnosti a při teplotě 

nad 26 °C nastávají problémy s pářením. Teploty nad 30 °C zvyšují embryonální mortalitu 

a u samců produkci a kvalitu ejakulátu (Mach, Majzlík, 1997). Následky tepelného stresu 

mohou přetrvávat po dobu dalších 60 dnů (Tůmová, 1997). Při vystavení zvířat 

Jotám okolo 40 °C dochází během pár dnů k jejich úhynům (Blas, Wiseman, 1998). 

roti tomu v zimních měsících je nutné zajistit, vzhledem k nízké produkci tepla králíky 

• 
4 

W/h/ kg ž. hm.), vhodné vytápění haly (Přikryl). Teplota haly by neměla v zimě 

ou pod 8 oc (Konrád, 1996). 



2. 2. l. 2. \"lhko~t 

Vlhkosti vzJuchu se..- ro· . h 
• zu1111 ud' skutcč1 . b 

j:th, mc rn.i \'lhkos() nt:lx . . · 1Y O sah vodní páry ve vzduchu (vyjadřovaný 
l l,tko stupc11 nasy . , . 

rci uivni vlhk) t) ,1,,. • • • • ccnoSII vzduchu vodní parou (poměrná neboli 
l s ncvo I schop1 ·r d 

1
, 

1 
•I,,: . • • los I vz uchu přijímat další vodní páru (např. sytostní 

, p n • \ ť1drn .I imu, ost , zduchu) (Kl· . h K v 

. apz.u a. oznarová, 2002). 
\ lhk1.1s1 , ;,Juchu ic dún-i ob ·al 

. · ' s icm vodních par, které jsou ve vzduchu sice vždy, ale 
, prnmrnll\~'m nmu>.-;tv1 (Jíh . .-k, 1998). 

\ lhk1.ht st,ijml..'!10 m•;,duší · , ~ •. v • 

JC ve vetsme prípadů vyšší než klimatická vlhkost (Kursa 
I 9.'ť ). ' 

Ob. 'th 'lxlni páry ve vzduchu je podmíněn těmito zákonitostmi: 

✓ Obsah vodní páry ve vzduchu je omezen teplotou 

✓ Vzduch s vyšší teplotou mu.i<.: obsahovat více vodní páry než vzduch chladnější 

✓ Ph!b) tcčm: mno;t-;tví vodní p,Ír) J...ondcnzujc na chladnějších předmětech jako 

, ·oda (Klapzuba. Ko}.narm·á. 2002). 

lhko. I Hduchu ve stáji 

\'lhkl . t vzduchu není ve stájovém prostoru rozdělena rovnoměrně. Vyšší relativní 

vlhko ·t je u podlahy než u stropu. To je významné pro regulaci relativní vlhkosti, zejména 

vč tech. kde jsou umístěna mláďata (Tůmová, 2002). Pro udržení optimální vlhkosti ve 

aájích je tJcba doJrlovat 7-ásady technologie provozu, pravidelný odkliz hnoje, fungující 

bnali1..ační wří✓.cní. V zimním období se musí zajisti dostatečná výměna vzduchu, aby 

lo stále zajištěno odvětrávání přebytečné vodní páry (Jílek, 1998). 

2. I. 3. Výmina a proudění vzduchu 

Kvalita stájového prostfedí velmi závisí na ncpfotržité a intenzivní výměně vzduchu. 

být ajištm dostatečný pfívo<l 0 2, odvod ncMdoucích plynů a dodržena minimální 

odlivých látek. Intenzivní výměna vzduchu však nikdy nesmí být 

v:mikcm provanu (rychlost proudění vzduchu pf'esahujíci 0,2 m . s·'). který 

~ orpůsmu (Konrád. 1996). 
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Tab. č. 5. Požadavky br .1 , 
OJ erovych kr , lfk . • . 

a u pn klecové technolog ii (Zadina, 2004) 

Ukaz.atel Mlid6 ~ mladí Knliee • m1'tfaty 

Výměna vzduchu 
• ehovnf lamel do odltavu 

Výkrm 

(m3 I kg! hod) 2-3 3-4 3-4 

Rychlost proudění 

(m . s·1) 0,2 (max. 0,5) 0,2 (max. 0,5) 0,2 (max. 0,5) 

Tyto průměry se liší v t l •v, hl , 
ep eJsic etmch a chladnějš ích zimních měsících . Na léto se 

uvádí výměna až 4 m3 vzduch v• , • 

u na 1 kg z1ve hmotnosti a rychlost proudění max imálně 
0,3 m.s·1. V zimě musí byt' vy' v • • , v 3 mena m1mmalne 0,75 m předehřátého vzduchu na I kg ž. 

hm. a rychlost proudění do 0,1 m.s-1 (Přikryl , l 997). 

2.2. 1.4.Slunečnízáření 

Světlo patří svou povahou do rozsáhlé oblasti záření, které je vysíláno urč itým 

zdrojem. Z hlediska fyzikálního jde o elektromagnetické vlnění. Hlavním zdrojem záření 

pro život na Zemi je Slunce. 

Záření ovlivňující fyziologické funkce, můžeme rozdělit do 3 oblastí: 

záření ultrafialové (UV), vlnová délka 200 - 400 nm 

viditelné světlo, vlnová délka 400 - 800 nm 

záření infračervené (IR), vlnová délka 800 - 3 000 nm (Kursa, 1986). 

Osvětlení významně ovlivňuje reprodukci, růst a vývoj mláďat, psychiku a celkovou 

pohodu zvířat. Intenzita a délka osvětlení se řídí podle hlavních kategorií zvířat. 

V reprodukční části chovu by měl být světelný den dlouhý 14-16 hodin při intenzitě 

ětlení 40-50 luxů. Nedostatečné osvětlení negativně ovlivňuje reprodukci - snižuje 

odnost a produkci mléka (Tůmová, 1997). 

Hluk ve stájích způsobují zvuky, které pocházejí z technologického zařízení a zvuky 

k lí tá
.í Hluk může způsobit stresovou zátěž, podobně jako jiné stresory, až 

rovozu v o o s U • 
. . . tesáhne určitou hranici (Jílek, 1998). Negativní projevy stresových 
Jeho mtenzita p 
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sta\ u JSOU spojeny zvláště s reprodukcí, u samic jsou problémy se zapuštěním, může dojít i 

k ničení mláďat bezprostředně po porodu. Samci ztrácejí pohlavní aktivitu (Konrád, 1989). 
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2. 2. 2. CHEMICKÉ FAKTOR . . 
y ST AJOVEHO OVZDUŠÍ 

Složení stájového vzduch _ . 

1 
_ í d h u se v nekterych složkách liší od atmosférického Nejvíce je 

s ozen vz uc u ovlivňován 1 , , · 

k l
'k -· d, 0 

vy učovanim konečných produktů metabolismu a spotřebou 
ys I u pn ychání Dál . 

· e Jsou ve stájovém vzduchu plynné produkty z rozpadu 
organíckých hmot (Kursa, 1986). 

Tab. č. 6. Obsahy plynů ve vzd h /v uc u tl\..Ursa, 1986) 
plyn 

vzduch 

atmosférický vydechovaný 
dusík 78,09 % 78,09 % 
kyslík 20,95 % 16,40 % 

oxid uhličitý 0,035 % 4,24% 

2. 2. 2. 1. Kyslík 

Kyslík (02) je pro živý organismus nepostradatelný. Pokles jeho koncentrace ve 

stájovém ovzduší je poměrně malý a obvykle neovlivňuje sycení hemoglobinu. Teprve 

pokles kyslíku pod 15 % je kompenzován zrychlenou frekvencí tepu a dechu. Snížení 

koncentrace kyslíku ve vzduchu pod 11 % způsobuje hypoxii a vážné poškození 

organismu. Koncentrace kyslíku pod 7 % již vyvolává v organísmu smrtelné nebezpečí 

(Kursa, 1986). 

2. 2. 2. 2. Oxid uhličitý 

Oxid uhličitý (CO2) je bezbarvý plyn, bez zápachu, těžší než vzduch, ve vodě dobře 

zpustný. Ve stájovém prostředí je ho zpravidla desetkrát více než v atmosférickém 

uchu (Klapzuba, Kožnarová, 2002). Koncentrace oxidu uhličitého ve stáji nemá být 

šší než 0,25 obj.% (0,38 hmotn.%, 2500 ppm, 4500 mg/ m
3
) (Kica Brož, 1995; Přikryl, 

7). Vysoké koncentrace CO2 (>25-50 %) ztěžují nebo úplně znemožňují uvolňování 

z krve 
8 

tím i její nasycování kyslíkem a může dojít k udušení (Kursa, 1986). 
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2. 2. 2. 3. Amoniak 

Amoniak (NH3) je bezbarv, š . , Y, tiplavě pachnoucí plyn. Je lehčí než vzduch, dobře 
rozpustný ve vodě. Je velmi r akť , . e ivm. NeJvyšší přípustná koncentrace amoniaku je 0,0025 
obj.% (O 0015 hmotn o/ 25 3 ' .;,o, ppm, 18 mg/m) (Tůrnová,1997; Přikryl,1997). 

Již v nízkých koncentracích drážd' v • • • 1 cpavek shzmc1 dýchacích cest a spojivkového vaku, 
při delší expozici docház' k l , . 1 s zem. Vysoké koncentrace čpavku 0,1 - 0,15 obJ. %, 

vyvolávají při značných individuálních rozdílech hemoragie na sliznici dýchacích cest 

a emfysem plic. Projevují se též poškozením CNS a rozvojem křečí a komatosními stavy. 

Snížení obsahu čpavku ve stájovém ovzduší lze dosáhnout trvalým odklízením hnoje 

a zabezpečením rychlého odtoku močůvky do jímek (Kursa, 1986). 

2. 2. 2. 4. Sirovodík 

Je bezbarvý, v malých koncentracích plyn intenzivně páchnoucí po zkažených vejcích, 

silně toxický. Ve vodě méně rozpustný, těžší než vzduch, hořlavý (Kursa, 1986). Hodnoty 

sulfanu by neměly přesáhnout 0,0007 obj.% (0,008 hmotn.%, 7 ppm, 10 mg/ m
3

) (Kic, 

Brož, 1995; Přikryl, 1997). 

Otravy při vysokých koncentracích sirovodíku mají perakutní průběh s apoplektickým 

koncem. Smrt nastává v důsledku ochrnutí dýchacího centra a vyblokováním dýchacích 

enzymů vazbou na Fe (Kursa, 1986). 

Metan (Cf-Lt) je bezbarvý hořlavý plyn bez zápachu, lehčí než vzduch. Vzniká 

obním rozkladem celulozy. 

0 
toxicitě tohoto plynu nejsou údaje. Akutní toxicitu lze očekávat jen při tak vysokých 

centracích, které způsobují kritický nedostatek kyslíku (Kursa, 1986). 
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2. 2. 3. BIOLOGICKÉ FAKTOR , . . 
y Sl AJOVEHO OVZDUŠÍ 

2. 2. 3. 1. Prach ve stájovém prostředí 

Pmch je směs jemných čá t č k . 
. . . · s e e pevnych látek, rozptýlených v plynném prostředí. 

StaJovy prach je složen • áž 
. . prev ně z částeček krmiva a steliva, odloupaných kožních 

ep1tehí. 

Prach vznikající ve stá i i nebo .k . , , d . • • , . . . • . 
~ , prom aJ1c1 ovmtř s prumyslovym1 em1serm, zatězuJe 

zvířata a usazuje se na stájovém zařízení. 

Za ma,"Ximálni přípustny' obsah prach 1•· , d š' · • · 6 -3 u ve s aJovem ovz u 1 Je povazovano mg . m 

(Kursa. 1986). Biologická agresivita prachových částic je dána jejich dráždivým účinkem 

nu sliznice dýchacích cest, spojivky a kůže. Míra agresivity závisí na koncentraci, velikosti 

a složení částic prachu (Kic a Brož,1995). Za hygienicky významné jsou považovány 

částice menší než 5 µm, které pronikají hluboko do dýchacích cest a poškozují sliznici 

(Kursa.1986). 

K omezení prašnosti ve stáji je doporučováno nepoužívat silně prašné stelivo, nevířit 

usazený prach průvanem, včas odstraňovat výkaly a stelivo ze stáje a správně řešit větrací 

zařízení stájového prostoru (Vohradský,1987). 

Metody snižování prašnosti 

Celkové množství prachových částic ve stáji je výsledkem bilance, ve které na jedné 

straně dochází k produkci prachu z různých zdrojů uvnitř objektu a na druhé straně je 

komplex mechanismů působících k odstraňování prachu a tím vedoucích k snižování jeho 

koncentrace ve stájovém vzduchu. 

Snížení prašnosti ve stájovém prostředí lze uskutečnit jednak zásahem do zdroje 

✓ Technikou knnení a stavem krmiva 

✓ Uzavřením zdroje prašnosti 

✓ Zmenšením víření částic, zlomků srsti atd. 

f 
. od zdroie prachu k exponovaným subjektům (zvířata, 

jednak 7.ásahem do pole p enosu ~ 

vatelé, technika): 
b. kt rozdělením prostorů, oddělení zdrojů • Konstrukčními úpravami o ~e u, 

prašnosti do samostatných částí 
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• Účinným vi!Lránim 

• Filtraci vzduchu 

• Rozprašováním kapalného aerosolu (Kic, 1996). 

2. 2. 3. 2. Mikroorganismy ve stájovém ovzduší 

Průvodním jevem zvýšené prašnosti ve stáj i je zvýšení vzdušného bakteriálního nálezu. 

Prachové částice pro mikroby představují nosné, ochranné i živné médium. Společně 

vytváří mikroskopické orgruůsmy a částice hmoty v plynném prostředí tzv. aerosoly. Ty při 
zvýšené koncentraci v ovzduší stáje znamenají nebezpečí především pro plicní tkáň zvířat. 
Množství mikroorganismů ve stájovém prostředí je odvislé od hustoty osazení, intenzity 

větrání, velikosti ustájovacích prostor a od zdravotního stavu zvířat. Počty mikrobů ve 

stájovém ovzduší značně kolísají. Maximální přípustné množství vzdušných mikrobů by 

nemělo překročit hranici 250 000 zárodků na 1 m3 stájového vzduchu. Celkový počet 
hygienicky významných skupin mikrobů stájového ovzduší by měl být co možná nejnižší. 

Masivní přemnožení má negativní vliv na kvalitu vzduchu a zdraví zvířat. Mikroby 

ochuzují stájový vzduch o kyslík, infikují a brzdí hojení ran, způsobují respiratorní 

problémy. 
Při mikrobiologických kontrolách se soustřeďuje pozornost především na 

mikrobiologické indikátory, za které slouží koliformní zárodky (skupina gramnegativních 

odků) a zárodky čeledi Micrococacaea (skupina grampozitivních bakterií) 

ohradský,1987). 
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3. CÍL PRÁCE 

Cílem pokusného sledování bylo zhodnocení mikroklimatických parametrů klecového 

systému ustájení na soukromé farmě ve Velkých Němčicích a porovnání vybraných 

parametrů mikroklimatu a jejich vlivu zejména na výkrmové vlastnosti reprezentované 

průměrným celkovým přírůstkem . 

Na tomto místě byly sledovány a následně vyhodnocovány užitkové vlastnosti 

chovaných zvířat s ohledem na mikroklimatické podmínky v průběhu roku. 
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4. MATERIÁL A METODIKA 

Popis chovu 

Měření bylo prováděn 
. , 0 na soukromé farmě ve Velkých Němčicích, v chovu 

broJlerovych králíků HY PLUS . . · Pro chov Je využívána budova bývalého ZD Velké 
Němčice. Velkochov byl zah'. a.Jen v roce 1992. Měření probíhalo od léta roku 2004 do 

konce března 2005. 

Králíci zde jsou ustájeni kl , .. v ecove technologu. Celková kapacita je 200 kotců pro 

samice s mláďaty do odstavu 4 k t , • , 
0 

, o ce pro ustáJem samců a 238 kotců pro ustájení králíku 

ve výkrmu. 

Králíci ve výkrmu jsou ustájeni po dvou kusech. 

Klece pro chovné králíky mají tyto parametry: šířka 405 mm, hloubka 880 mm, 

výška 320 mm. 

Klece pro vykrmované králíky: šířka 300 mm, hloubka 420 mm, výška 300mm. 

Klece jsou celodrátěné z pozinkovaného pletiva, porodní hnízda jsou plastová. Klece 

jsou přístupné shora. Po vyskladnění se provádí desinfekce chloraminem a opálením 

plamenem. 
Chov je turnusový, po každém vyskladnění se provádí mechanická a chemická 

desinfekce. 
Pro krmení králíků je používána kompletní krmná směs pro kojící samice a kompletní 

krmná směs pro výkrm. Krmivo je zakládáno ručně do plechových samokrmítek. 

Napájení je zajištěno kapátkovými napáječkami s centrálním zásobníkem vody. 

Odkliz výkalů se provádí mechanicky pomocí ruční lopatky 2 x týdně. 

Ventilace je přirozená. 

V chladném období nebyla stáj přitápěna. 
v chovu se provádí pravidelná vakcinace proti myxomatóze a moru. 

působ měfenf Měřeni teplotních podmínek bylo prováděno registračním způsobem s pomocí tzv. 

atal 
ru Comet se záznamem hodnot v hodinových intervalech. 

mých skflněk - D ogge -

vý h 
... ammetrů bylo provedeno vždy v týdenních intervalech, pokus 

Hodnoceni užitko c .----

dni Do 
kuSU bylo 7.8fazeno 28 samic a 28 samců rozdělených do 4 

al vt.dy přesně 30 . po 
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skupin Byly hodnoceny parametry růstu a konverze krmiva. Zvířata byla vážena na vahách 

s pfosností O, 1 kg. 

Byla provedena statistická analýza výsledků a rozdily mezi naměřenými parametry 

byly vyhodnoceny t-testcm. Získané hodnoty byly zpracovány formou tabulek a grafů. 
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5. VÝSLEDKY PRÁCE A DISKUSE 

Pokusná sledování probíhal . a v chovu za kontrolovaných mikroklimatických podmínek. 

Registračně byla měřena te lot , , . P a a relativní vlhkost vzduchu. V době založení pokusu 

, letních měsících byla p • ě á . , rum rn teplota 20,2 °C, při relativní vlh.kosti 51,3 %. V průběhu 
z1mntho sledování byla ptůměrná tepl t 7 9 oc . , o a , , a relattvru vlhkost 78%. 

5.1. Vyhodnocení pozorování 

Průměrná počáteční hmotnost ve skupinách v letním období byla u samců 1,28 kg ve 

skupině samců A a ve skupině samců B činila počáteční hmotnost 1,27 kg. U samic byla 

průměrná počáteční hmotnost nižší, u samic A to bylo 1,22 kg, u samic B 1,23 kg. 

V zimním období byla hmotnost samců A na začátku pokusu 1,20 kg, u samců B 

1 J 8 kg. U samic A se pohybovala počáteční hmotnost okolo 1,23 kg a u samic B to bylo 

1.17 kg. 
Pro možnost dalšího porovnání parametrů výkrmu je nutno vyloučit vliv případného 

rozdílu počáteční hmotnosti zvířat v jednotlivých skupinách. Ze statistické analýzy 

uvedené v tab. č. 7 (graf č.I.), vyplývá, že mezi počáteční hmotností zvířat stejného pohlaví 

a stáří nebyly průkazné rozdíly. Rozdíl středních hodnot průměrné hmotnosti jedinců ve 

srovnatelných skupinách na začátku pokusu není na základě hladiny významnosti rozdílu 

středních hodnot průkazný (t-test od 0,15 do 0,44). Z tohoto důvodu lze konstatovat, že 

počáteční průměrná hmotnost jednotlivých skupin neovlivní jejich další srovnávání, což 

nám umožnilo další objektivní sledování vlivu mikroklimatických podmínek na užitkovost 

sledovaných zvířat. Zejména je možno dále porovnávat přírůstek jednotlivých skupin 

v rozdílném období, protože případné rozdíly v průměrném přírůstku nejsou ovlivněny 
rozdilem ptůměmé hmotnosti na začátku pokusu. 
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Tab. Lr_ 7. l lmutnust na .,, ~ . 1,.,. • 

~a, at11.a vykr mu 
Samci Samci Samci A· léto A ·Zima Samci Samice 

Prům. B · léto B-zima Samice Samice Samice 
A - léto A-zima B - léto B-zima 

hmotnost 1,28 1,20 1,27 1, 18 
MS (kg2) 0,020 

_ __1,22_ - ~ 1 23 1, 17 
0,014 0,032 0,022 

SD (kg) 
0,034 O 041 O 027 0,032 

0,142 0,117 0,179 Var. 0,147 0,1_85 0,202 
koef. (%) 

- O 163 0,179 
11 ,06 9J7 14,15 12,49 1514 16 45 13 30 15,37 

SE (kg) 0,041 0,034 0,050 0,042 O 051 O 058 0,044 0,050 
T-test 0,1475 0,2176 0,4409 0,3703 

Pokus byl založen mozaik · ů b . . ,v • , ovym zp so em, tzn. rozrrustěrum zvrrat na ruznych 

Stano i tich v rámci stáje. V letních měsících byl zaznamenán celkový přírůstek u samců 

dle jed. skupin 0,99 - 1,13 kg s variabilitou od 14,22 do 19,71 %. Naproti tomu v zimních 

měsících byl přírůstek u samců na úrovni I, 15 - 1,24 kg s variabilitou od 5,66 do 8,21 % 

(tab. č. 8. 9). V druhé polovině výkrmu (nad I kg hmotnosti zvířat) byly zaznamenány 

Y)'ŠŠÍ přírůstky u samců v zimním období, přičemž tato skupina vykazovala přibližně 

poloviční variabilitu. Z toho je možno usuzovat na rozdílnost oproti ostatním zvířatům, 

jako jsou např. prasata ve výkrmu, kde se propagují optimální teploty pro výkrm na úrovni 

18 . 20 °C. že výkrm králíků může probíhat i v podmínkách nižších teplot. Na základě 

tohoto výsledku není třeba vynakládat další finanční prostředky pro zbudování vytápěcích 

1,ařízení ve výkrmu, stejně jako prostředky na otop. Vždy je však nutno myslet na zajištění 

optimálních hodnot chemického složení vzduchu. 

. • byl v kategorii samic zjištěn rozdíl v průměrném celkovém 
Podobně Jako u samcu 

. . bd b' y'krmu V zimních měsících byl zjištěn statisticky vysoce 
pff růstku v záv1slost1 na o O I v · , . , , 

O 16 
k c prospěch zvířat vykrmovanych v zunruch měsíc1ch. 

významný rozdíl o O, 12 - , g v 
. h ·mnfho vy'krmu byla přibližně stejná s průměrem, 

Variabilita uvnitř skupin letní O a 21 
• • • 

0 

( b č 12). U skupin pak byla vanab1hta 1 O, 78 1/o a 
13 16 •/. ( . ) 13 66 % (léto) ta · · 

, 7• zima 8 ' 5 o/« 15 65 % (tab. č. 8, 9). 
. . letního výknnU pak I O, 9 o a ' 

I 5.,3 % (zima). U skupan . --""áteční hmotnosti zvířat nebyl mezi zkoumanými 
k f.e z hlediska 1-"""'" 

Vzhledem tomu. (fata byla knnena stejně, je z tohoto výsledku 
lkupinmů statisticky pnlk&ZDÝ rot.díl a zv 
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možno usuzovat na to v , ze v tomto v , 

daném stanovišti. Pnpadě hrály největší ror , 1 pravě podmínky působící na 

Tab. č.8. Porovnání lk ce ového v, o prirusiku v rám . ku . c,s IJ}mst,· 'h e1ne o pohlaví v období léta 

Průměrný celk. 
Samci A - léto Samci e _ léto Samice A _ léto Samice B - léto 

pfirůstek (ka\ 
1, 13 

MS (kg2
) 

0,99 1,06 

0,026 

1,02 

0,038 0,013 0,025 
SD (ka\ 
Variační 

0,161 0,195 0,116 0,159 

koeficient (%) 14,22 19,71 10,95 15,65 

SE (ka) 0,047 0,054 0,032 0,042 

T-test 0,0640 0,4526 

Tab. č. 9. Porovnání celkového přírůstku v rámci sku t . 'h 'Pln s e1ne o pohlaví v období zimy 

Samci A - zima Samci B - zima Samice A - zima Samice B - zima 

Průměrný celk. 
Pffrůstek (ka\ 1,24 1, 15 1, 19 1, 18 

MS (ka2
) 0,005 0,009 0,033 0,016 

SD (ka) 0,070 0,094 0,182 0,128 

Variační 
koeficient (%) 5,66 8,21 15,30 10,78 

.SE (ka) 0,020 0,027 0,053 0,035 

T-tNt 
0,0136 0,9149 

Z údajů v tabulkách č. 8 a 9 a komentáře v textu je zřejmé, že bude vhodné vyhodnotit 

statistickou významnost rozdílu celkového průměrného přírůstku u jednotlivých skupin pro 

n1zná klimatická období. V tab. č. 1 O jsou obsaženy hodnoty celkového přírůstku zvířat. 
I když jsou jednotlivé hodnoty výsledků popsány již výše, zajímavými se jeví být výsledky 

t-testu, které ukazuji na statisticky velmi vysoce významný rozdíl mezi skupinou samic B 

chovaných v závislosti na ročním období. Vysoce významný rozdfl pak byl nalezen ve 

vztahu k zum a létu tak6 u samic~ 
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Naproti tomu u samců tyto ta . . 
s ttsticky velmi , 

Byl nalezen statisticky vys , vysoce vyznamné rozdíly nalezeny nebyly. 
oce vyznamný rozdíl u sk . . • . 

tomuto vysoce významn, , upmy samcu B. Skupma A se pak 
emu rozd1lu pouze přibližovala. 

Tab. t 10. Pn,měrný celkovy'pv' o k, nruste porovnání v , . I zav1s osil na ročním období 
Samci Samci Samci Samci A - léto A-zima B -léto 

Samice Samice Samice Samice 

Prům. celk. 
B -zima A- léto A-zima B- léto B -zima 

přir. lkal 1, 13 1,24 0,99 1, 15 1,06 1, 19 1,02 1, 18 

MS 0,026 0,005 0,038 0,009 0,013 0,033 0,025 0,016 

SD 0,161 
Var. koef. 

0,070 0,195 0,094 0,116 0,182 0,159 0,128 

(%) 14,22 5,66 19,71 8,21 10,95 15,30 15,65 10,78 

SE 0,047 0,020 0,054 0,027 0,032 0,053 0,042 0,035 

T-test 0,0531 0,0218 0,0450 0,0072 

Průměrný denní přírůstek (tab. č. 11, graf č. III.) po stránce variability a hodnocení 

rozdílu kopíruje průměrný celkový přírůstek (tab. č. 10), protože délka sledovaného období 

byla vždy stejná, tedy 30 dní. Tato tabulka je uváděna jen pro prezentovaní absolutní 

velikosti průměrného denního přírůstku. Jak je patrné z tabulky č. 11, je zřetelný rozdíl 

hodnot průměrného denního přírůstku podobně jako u průměrného celkového přírůstku 

v zimních a letních měsících. Zatímco v letních měsících se průměrný denní přírůstek 

pohybuje v rozmezí od 0,035 kg do 0,038 kg, v zimním období je tato hodnota vyšší, tedy 

od 0,038 kg do 0,041 kg. 

Tab. č 11 Průměrný denní přírůstek 

Samci Samci Samci Samci Samice Samice Samice Samice 

A-Nto A-zima s-Nto e-zlma A- léto A-zima B - léto B-zima 

Pn,m. dennf 
O 041 0,033 0,038 0,035 0,040 0,034 0,039 

Dlfrťlat. llra' 0038 

Ml 11ra21 O 00001 O 00004 0,00001 O 00001 0,00004 0,00003 0,00002 

0.00003 

0.0023 0,0065 00031 0,0039 0,0061 0,0053 0,0043 

8011ml 00054 
v •. 1roe1. 19.71 8 21 10 95 15,30 15,65 10 78 

1%1 14.22 566 

0,0018 00009 O 0011 00018 0.0014 00012 

!I.ant 00016 o~ 
00218 

0,0450 00072 

~ 
00631 
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I když každá sledovaná skupina zvířat (v závislosti na pohlaví a klimatickém období) 

vykazuje jinou variabilitu celkového průměrného přírůstku a existují významné rozdíly 

mezi skupinami u samců (tab. č. 8, 9) v rámci stejného klimatického období. Jeví se jako 

vhodné pro dokreslení závislosti vlivu pohlaví a sledovaného období na celkový průměrný 
přírůstek obě skupiny zvířat stejného pohlaví pro dané klimatické období sloučit a posoudit 

pouze rozdíl mezi pohlavími a klimatickým obdobím. Je však nutno konstatovat, že 

zejména u samců, byť výsledek je statisticky významný, není možno průkaznost výsledku 

plně přijmout, neboť jsme se dopustili výše uvedeného zjednodušení. Výsledky jsou 

uvedeny v tab. č. 12 a č.13, graf č. II. ač. IV .. 

Tab. č. J 2. Porovnání celkového přírůstku při sjednocení skupin stejného pohlaví, věku a 

kategorie 

Samci -léto Samci-zima Samice - léto samice - zima 

Průměrný celk. 
1, 19 1,04 1,19 pfirůstek (ko\ 1,06 

MS fka2
) 0,037 0,009 0,020 0,024 

S fka) 0,194 0,096 0,141 0,156 

Var. koef. 1%) 18,30 8,01 13,66 13,16 

SE (kal 0,039 0,020 0,027 0,031 

0,0038 0,0007 
T-test 

Tab. č. 13. Průměrný celkovy prirus e 
v , h sku•nin A a B porovnání dle pohlaví , v, 0 t k sloucenyc r ' 

Samci-zima Samice - zima 
Samcl-16to Samice léto 

1, 19 1, 19 Prům. celkovj 
1,058 1,036 

1 offrůstek lkn\ 
0,009 0,020 0,024 

0038 MS(ka2) 
0,096 0,141 0,156 

O 194 SDlka\ 
9,2 11,84 13,16 

18 3 
Var. kNf. ''" 0029 O 031 

O 018 
senm, 0039 

0,8718 
0,646 

T ... 
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Při pozorování byla zjištčna v letn' , , 
• ě ,

1 
,,, • tk . tch měSicich vysoká variabilita (18,30 %) celkového 

prum rne 10 pnrus u Jednotlivých . edin • 
. . , J ců u samcu chovaných ve dvou pokusných 

skupinách hšíc1ch se pouze umístěn' .. 1m ve stáji (tab. č. 8). Uvnitř skupin byla variabilita na 
úrovni 14,22 % a 19,71 %. Vžd se ·ednal ,v • , , Y J O o zv1rata steJne věkové, hmotnostní kategorie i 
pohlavi. Ambulantním způsobem vv , h mereru a odnocením mikroklimatických parametrů byly 

zjištěny rozdíly v proudění vzduch , · o -1 u na urovru , 1 m.s u skupiny samců B s variabilitou 

19,7l %. Třebaže teploty a vlhkosti byly podobné, výsledná tzv. efektivní teplota (vnímaná 

teplota) byla rozdílná, což může být vysvětlením jak vysoké variability celkového 

průměrného přírůstku uvnitř skupiny, tak statisticky významného rozdílu středních hodnot 

celkového průměrného přírůstku mezi skupinou A a B. 

I s přijatým omezením v průkaznosti výsledků uvedených v tab. č. 12 ač. 13 je možno 

konstatovat, že analýza vlivu pohlaví a klimatického období kopíruje výsledky při 

sledování jednotlivých skupin odděleně. Zatímco u vlivu klimatického období na hodnotu 

celkového průměrného přírůstku je rozdíl středních hodnot statisticky velmi vysoce 

významný (t = 0,0007 - 0,0038) u vlivu pohlaví není statisticky průkazný rozdíl (t = 0,646 

- 0,872). Takto dramatický rozdíl ve statistické významnosti vlivu sledovaných faktorů 

potvrzuje závěry uvedené v komentáři k tab. č. 8 ač. 9. 

Srovnání konečné hmotnosti jedinců jednotlivých původních skupin na konci výkrmu 

ád
, b č 14 J ., ve' že variabilita hmotnosti zvířat na konci výkrmu (4,79 % -

uv 1 ta . . . e z.a.J1ma , 
• • I t'vně nižší než u počáteční hmotnosti (tab. č. 7) i celkového 

9,64 %) u všech skupm Je re a 1 

S 
• ě 'ako není prokázán statisticky významný rozdíl středních 

pffrústku (tab. č. 8, 9). teJn J , , 
. . výkrm · ak by se dalo očekávat z předchoz1ch srovnaní, kromě 

hodnot hmotnosti na konci u, J . 
. létě Uvedené výsledky proto dokumentuJí nutnost 

srovnání samic A v zuně a v · . edk. analýzy v tab. č. J 2 s omezením. Rozbor přičm tohoto 
prezentovat prokaz.atelnost výSI u 
jevu je však nad možnosti provedeného sledováni. 



44 

ab. č. I./. Průměrná hmotnost ,v zvzrat na konci výkrmu 
Samci Samci Samci 
A - léto A - zima B -lét Sam~i Samice Samice Samice Samice 

Prům. 
0 B -zima A- léto A-zima B - léto B -zima 

hm. k 2,42 2,44 2,25 2,33 2,28 2,42 2,24 2,35 

MS 0,038 0,014 0,012 0,023 0,040 0,029 0,047 0,039 

SD 0,195 O 117 0,1 08 
Var. 

0,152 0,201 0,171 0,216 O 198 

koef. % 8,07 4,79 4,79 6,54 8,81 7,08 9,64 8,43 

SE 0,056 0,034 0,030 0,044 0,056 0,049 0,058 0,055 

T-test 0,7189 0,2013 0,0866 0,2092 

Charakteristika konverze krmiva je obsahem tab. č. 15. Grafické vyjádření konverze a 

průměrného celkového přírůstku je v příloze, graf č. V„ I když bylo směsné krmivo přesně 

navažováno, je třeba k těmto hodnotám přistupovat jako k údajům orientačním, neboť 

v uvedeném chovu nebylo přistoupeno na krmení zvířat pouze kompletní krmnou směsí. 
Chovatel navíc přidával zvířatům kvalitní vojtěškové seno, jehož množství nebylo vždy 

stejné, a tudíž se ani nedala odhadnout jeho skutečná hmotnost a tedy podíl v krmné dávce. 

Proto se hodnoty charakterizující konverzi krmiva mohou zdát poněkud nízké (2,68 - 3,05 

kg směsi / 1 kg přírůstku). Snahou chovatele bylo ušetřit finanční prostředky na krmné 

směsi a nahradit je vlastním krmivem. V současné době probíhá pokus s rozdílným 

přístupem krmení jehož výsledky budou k dispozici v podzimních měsících. 

Tab. č. J 5. Konverze krmiva 
Samice-

samci-zima 
Samice - léto zima 

I- l6t0 

Hmotnost 79,59 79,59 

adraMho 80,75 
80,75 

krmiva 
Konverze 35 37 

35 
krmiva(%) 33 

Polftlba 282 
285 268 

(ko)na1 kg 305 
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6. ZÁVĚR 

Většina velkochovů králíků v Če 
. ské Republice m, , 

po roce 1990 a to Jako náhrad , . , a poměrně kratkou historii. Vznikaly 
,. . ál . m využiti stájí pro jiná zv'V N 

staJ s optim ním1 parametry „ v irata. e vždy se podařilo získat 
a proto J tz v současné d v , 

z různých důvodů zanikl. y naše v, v obe zname případy kdy chov králíků 
m pnpade se jednalo o , . . . 

\ybavcní vždy neodpovídal ž • 
st

aJ pro doJmce, kdy technologické 
o po adavkum kladen , 

o nedostatky které nebyly lim·t ., , ym na chov králíků. Šlo však 
l UJ1c1 (systém odtoku močůvk 

mohlo být považováno b , Y apod.). Za nedokonalost by 
za ezpečeru stáie · ~ proti hmyzu jelikož ' v, , , , 

v otevřených oknech kt , • v ' nem vyuz1vano s1t1 
' era JSOU predevším v letní h v , , v v• , 

d h J dná 
, . c meSicich vetsmovym zdrojem přívodu 

vz uc u. e se tedy o stáJ s přiro ,. • . , , zenym zpusobem ventilace, kdy zvířata jsou umístěna 

v chovnych a vykrmových klecích a podmínky prostředí jsou většinou odvislé od 

podmínek vnějšího prostředí. 

. y prove en vy movy pokus Cílem bylo zhodnotit rozdíly letních a zimních vy'krmu· B l d 'kr , 

králíků vždy ve čtyřech skupinách zahrnujících vždy 14 zvířat rozdělených podle pohlaví, 

umístěných v různých částech výkrmové haly. Při výběru zvířat do pokusu byli vybráni 

jedinci dle hmotnosti, přičemž bylo snahou zajistit a vybrat maximálně vyrovnanou 

skupinu zvířat, která se v žádném případě statisticky hmotnostně neodlišovala od jiné 

skupiny. Průměrná hmotnost při zařazení zvířat do pokusu byla cca 1,20 kg. Teplotně -

vlhkostní parametry byly sledovány registrační měřící jednotkou datalogger firmy Comet 

vždy v půlhodinových intervalech. Pokus probíhal v letrúch měsících při průměrné denní 

teplotě 20,2 °C a relativní vlhkosti 51,3 %. V zimních měsících se naměřená průměrná 
denní teplota pohybovala okolo 7 ,9 °C, a relativní vlhkost byla 78%. 

Získané výsledky naznačují na rozdíly nejen v růstu zvířat, ale i v konverzi krmiva, což 

je možno považovat za jeden z faktorů ovlivňující ekonomickou prosperitu chovu. Při 
· • , h 'k , h cyklů byly získány staticky vysoce významné rozdíly 

porovnáni Jednothvyc vy nnovyc 
• . , kd letní vy'krm zaznamenal celkový přírůstek u samců 

mezi Zimním a letním vyknnem, Y 
3 

k ariabilitou od 14 22 do 19,71 %. Naproti tomu 
dle jednotlivých skupin O, 99 - 1, 1 g s v ' . . . 

11 
úrovni 1, 15 - 1,24 kg s vanab1htou od 5,66 

v zimních měsfcfch byl pflr6stek u samc na . ,v 

I 
. ě vy'lcrmU (nad 1 kg hmotnosti zv1rat) byly 

do 8 „ o 8 9) v druhé po ovm ~ 1 ¼, (tab. č. ' · . období, přičemž tato skupina vykazovala 

7.8Znamenány vyšlí pffr6stkY u samcd v zimnÍ11l 

pfibliW poloviční variabilitU-
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V zimních měsících byl u samic z„šC .. 11 en statiSticky vysoce významný rozdíl o O 12 -
o 16 kg ve prospěch zvířat vykrmovan · ch • , ' , Y v ZlIIUlích měsících. Variabilita uvnitř skupin 

l tť'liho a zimního vy'krmu byla pr"1'bl'žn" · , euu 1 e steJna s průměrem, 13,14 % (zima) a 13,66 % 

(léto). U skupin pak byla variabilita 10,78 a 15,3 % (zima). U skupin letního výkrmu pak 

10,95 % a 15,65 %. 

Zjištěné výsledky týkající se parametrů výkrmu králíků v poslední fázi výkrmu ukazují 

na vhodnost výkrmu této kategorie při nižších teplotách prostředí. V letních měsících byl 

výkrm narušen nižším příjmem krmiva s dopadem na nižší přírůstky. Mikroklimatickým 

parametrům je nutno věnovat patřičnou pozornost, nejenom z důvodu užitkových vlastností 

zvířat, neboť nedostatky v mikroklimatu stájí patří k významným predispozičním faktorům 

pro vzplanutí infekčních bakteriálních, ale i virových onemocnění. 
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GRAF č. I. 

Počáteční hmotnost zvífut, hmotnost na konci výkrmu, celkový prům. přírůstek 
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GRAF č. 11. 

Prů,něrný celkový přírůstek skupin A a B dohromady, porovnání dle pohlaví 
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GRAF ě. IV. 
Celkový průměrný pffmstek, skupiny A a B sloučené„ 
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c;RAF č. V. 

Konverze krmiva, průměrný celkový přírůstek 
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