
Testace finálních hybridů prasat v „novém“ zařízení 
 

 Biologická testační stanice Lípa U Havlíčkova Brodu, provozovaná Ústředním 

kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) se stala v březnu roku 2010 

„novým“ testační zařízení pro testování finálních hybridů prasat. Ministerstvo zemědělství ji 

vyhlásilo na základě § 6 odst.4 písm.g) zákona č.154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě 

a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 Jednou z podmínek činnosti chovatelských podniků je jejich povinnost pravidelně 

testovat. Chovatelský podnik poskytuje k testování finální hybridy podle schváleného 

šlechtitelského programu do 1 roku od zahájení prodeje na domácím trhu, poté vždy do 3 let 

od ukončení předchozí testace.  

 K tomu, aby bylo možné provádět testování finálních hybridů prasat na Biologické 

testační stanici v Lípě, bylo nutné provést rozsáhlé stavební úpravy (zejména vybudování 

nového podroštového kanálu, vzduchových kanálů, atd.), se kterými se započalo v listopadu 

roku 2009. K samotnému dokončení, včetně montáže nových kotců a vzduchotechniky došlo 

zhruba v březnu roku 2010, kdy se také konal v tomto zařízení kontrolní den za přítomnosti 

zástupců ÚKZÚZ, Ministerstva zemědělství ČR, Krajské veterinární správy a Plemenářské 

inspekce. 

 Na základě vyhlášky č.208/2004 Sb. o minimálních standardech pro ochranu 

hospodářských zvířat, kdy na prase o hmotnosti vyšší než 100kg musí připadat podlahová 

plocha prostá překážek minimálně 1m
2 

, vznikla přestavbou stanice nová kapacita až 90 kusů 

vykrmovaných prasat. 

 Z důvodu ověření funkčnosti nově zrekonstruované stáje a jejího technologického 

vybavení se uskutečnil jeden zkušební výkrmový turnus.  

 Do testace bylo zařazeno 50 kusů zvířat v poměru pohlaví 1:1 z Agro družstva 

Sebranice. Dle metodiky testování finálních hybridů prasat probíhá výkrm od průměrné živé 

hmotnosti testované skupiny 30 kg do dosažení průměrné živé hmotnosti 113 kg (± 4kg). 

V tomto případě začala testace při průměrné počáteční hmotnosti 30,22 kg a ukončena byla 

při průměrné konečné živé hmotnosti 112,45 kg. Po celou dobu testace byla prasata krmena 

ad-libitním způsobem, suchou, granulovanou kompletní krmnou směsí TESTA. Pro napájení 

byly prasatům v každém kotci k dispozici dvě kolíkové napáječky. Kromě výkrmové části 

testace, byla také následně sledována a vyhodnocena jatečná hodnota prasat. Po porážce byla 

prasata zvážena a zatříděna přístrojem UFOM  podle klasifikační stupnice SEUROP.  

Uskutečněný výkrmový test ukázal, že nově zbudovaná stáj a její technologické vybavení 

může plně sloužit pro testace finálních hybridů prasat. 

 Již dříve byla biologická testační stanice plně vybavena pro chov drůbeže a díky 

přestavbě pro účely testování finálních hybridů prasat, se z této budovy stal v podstatě 

„multifunkční“ objekt, pravděpodobně jediný svého druhu v republice. Další náplní její 

činnosti je totiž možnost biologického zkoušení krmiv, krmných surovin, nebo premixů 

používaných při výrobě krmných směsí pro nosnice, případně brojlery, kachny a králíky 

ve výkrmu.  

 V minulosti probíhalo ověřování produkční účinnosti krmných směsí pro drůbež jak 

pro domácí firmy, tak pro zahraniční společnosti. V současné době je hlavně díky osvědčené 

spolupráci z minulých let zájem o testace především ze strany zemědělských univerzit. 

V říjnu roku 2010 byla provedena testace topinamburu v krmivu pro výkrm brojlerů, aby se 

ověřila technologická způsobilost k tomuto typu zkoušení. I zde se ukázaly prvotřídní 

parametry testační stanice. V příštím roce by mohla být provedena testace u nosnic 

ve spolupráci s ČZU Praha.  
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