
 

Název projektu: Modernizace farem pro drůbež 

Cíl projektu: Investice vedoucí ke zlepšení životních podmínek zvířat  

Společnost Výkrm Třebíč, s.r.o. ve spolupráci s Evropským zemědělským fondem pro rozvoj 

venkova a Ministerstvem zemědělství uskuteční v roce 2017 důležitou modernizaci 3 

drůbežích farem a rozšíření kapacity líhně brojlerů. Výsledkem projektu bude zajištění 

optimálních zoohygienických a mikroklimatických podmínek pro vykrmované brojlery, snížení 

spotřeby elektrické energie a plynu, lepší konverze krmiva, snížení obsahu nežádoucích 

stájových plynů a zlepšení ekonomické efektivity farem. 

 

Farma Slatina 

Investičním záměrem je výměna částí technologie a stavební úpravy dvou hal pro výkrm 

brojlerových kuřat. Farmu tvoří 5 hal pro výkrm brojlerů o celkové kapacitě cca 280 000 ks. 

Technický stav ventilačního systému na halách č. 1 a 2 je v současné době zastaralý. Vlivem 

výměny a doplnění technologie včetně provedení stavebních úprav se zvýší pohoda 

ustájených hospodářských zvířat, zlepší se mikroklima stájového prostředí a konverze 

krmiva. Další investicí je pořízení nové výkonnější techniky - rozebírače balíků slámy. 

Rozdružování slámy bylo dosud prováděno ručně s ohromným podílem lidské práce.  

 

Farma Střelice 

Předmětem investice je výměna částí technologie a stavební úpravy dvou hal pro výkrm 

brojlerů. Na farmě se nachází 5 hal pro výkrm brojlerů o celkové kapacitě 330 000 ks 

drůbeže. Výsledkem projektu bude modernizace stávajících hal č. 1 a 4, kde bude instalován 

nový moderní ventilační systém včetně izolačních prvků. Předpokládá se celkové zlepšení 

ekonomické efektivity farmy.  

 

Líheň drůbeže v Chropyni 

V Chropyni se na ploše 7 200 m² nachází jedna z nejmodernějších líhní kuřat v Evropě, která 

je v provozu od roku 2013. Líheň má produkční kapacitu až 40 miliónů kuřat ročně. Kuřata 

jsou určena k následnému výkrmu a zpracování v dalších společnostech skupiny Agrofert.  

Nyní je naplánováno rozšíření stávajícího areálu o další kapacity líhně kuřat, tzv. II. etapa, 

která je realizována od března 2017. Kapacita líhně bude zdvojnásobena na 80 miliónů 

násadových vajec ročně. Cílem je pokrýt potřebu výroby jednodenních kuřat pro výkrmové 

farmy. Součástí investice je také pořízení přepravníků násadových vajec a jednodenních 

kuřat. Dalším důvodem pro rozšíření líhně je uzavření celého procesu výroby drůbežího 

masa, tj. od kontroly kvalit násadových vajec až po kuře určené k porážce.  


