
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

MASNÝ SKOT 
 

Know - how a projekční činnost 
Společnost AGROMONT VIMPERK tradičně 
zaujímá postoj maximální komunikace a 
efektivní spolupráce s chovateli na řešených 
projektech. Při přípravě projektu nabízíme 
ZDARMA vypracování studie. Na jejíž 
základě, mnohdy konzultujeme s investorem 
vícero řešení tak,aby byl projekt připraven 
maximálně dokonale. Zajišťujeme následně 
veškerou dokumentaci nutnou k provedení 
stavby, což má za následek výraznou úsporu 
financí. V případě, že provádí stavební 
dokumentace před tím, než je zcela jasná a 
precizně provedená koncepce projektu. 
 
Zimoviště a haly  
Na základě více než 20letých zkušeností 
navrhujeme nosné konstrukce a vnitřní 
technologické prvky pro bezproblémový chov 
masných plemen. Základní portfolio nosných 
konstrukcí tvoří následující varianty: 

 
 

 Ocelové (natírané, žárově zinkované) 

 Kombinace ocelových sloupů a 

dřevěných vazníků 

 Celodřevěné 

 

Ať už preferujete klasickou celoocelovou 
konstrukci, nebo konstrukci v kombinaci se 
dřevem, která má svůj osobitý charakter a 
skloubí výhody obou materiálů, či 
celodřevěnou konstrukci, která se pro chov 
masného skotu přímo nabízí, z naší nabídky 
si určitě vybere každý chovatel. 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
Ventilační systémy 
Jednoznačným trendem současnosti je 
„lehkost“ a funkčnost. Není důvod se tomuto 
trendu bránit, naopak se ho snažíme podpořit, 
protože to je podle našeho názoru krok 
správným směrem. Kde jinde by se měl tento 
trend projevit než v chovu masného skotu. 
Ventilace je řešena individuálně v závislosti 
na typu stavby. Musí však splňovat 
nejpřísnější parametry funkčnosti tak, aby 
z pohledu welfare zajistila zvířatům optimální 
chovné prostředí (mikroklima). Většinou se 
jedná o systém provětrání s použitím 
kombinace bočních svinovacích plachet a 
protiprůvanových sítí na dlouhých stěnách 
stáje. Krátké stěny stáje jsou nejčastěji 
opatřeny štítem s výdřevou a vrata na těchto 
stěnách se nejčastěji řeší jako plachtové 
svinovací.  
 
Napajedla 
Již po mnoho let dává AGROMONT 
VIMPERK přednost tomu využívat jako zdroj 
napájení ve stavbách pro masný skot 
napájecích žlabů. Nejpřirozenější je pro 
zvířata přijímat vodu z volné hladiny. Tak proč 
jim to neumožnit? Je to tak snadné! I během 
zimy je možné zajistit dostatečné množství 
kvalitní vody pro chovaná zvířata 
prostřednictvím vyhřívaných nerezových 
variant. Kromě již zmíněného přirozeného 
příjmu vody, které žlaby zvířatům umožňují 
v dostatečném množství, je hlavní výhodou 
jejich jednoduché čistění a údržba. 
 
Stájová technologie 
Musí splňovat dvě hlavní kritéria: funkčnost a 
bezpečnost, a to nejen pro chovaná zvířata, 
ale i pro ošetřující personál.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Pro nás je samozřejmostí také vysoká kvalita 
produkovaných technologií. Na základě 
dlouholetých zkušeností se snažíme 
maximálně přizpůsobit a navrhnout optimální 
technologii pro danou chovanou kategorii 
zvířat a plemene. 
 
Fixační a manipulační zařízení 
Tyto zařízení jsou nedílnou součástí chovu 
masného skotu. K tomu, aby byly chov a 
práce se zvířaty rychlé, pohodlné a bezpečná, 
je nutné zajistit kvalitní a koncepčně dobře 
řešený systém těchto zařízení. 
V zásadě se jedná o variantu pevného nebo-li 
stacionárního systému fixačního a 
manipulačního zařízení většinou napevno 
instalovaného přímo ve stájích, nebo v jejich 
blízkosti. Zde je jednoznačná snaha o 
precizní naplánování tohoto systému včetně 
analyzování možných rizik, která by mohla 
ohrozit celkovou funkčnost. Dále nabízíme 
širokou škálu mobilních prvků, které je možné 
kombinovat a skládat v závislosti na 
konkrétních potřebách chovatele.   
 
Další doplňky 
Kromě výše uvedených technologií pro chov 
masného skotu nabízíme celou paletu dalších 
výrobků využitelných v chovech masného 
skotu. Jedná se především o různé typy 
krmelců, přístřešků, atd. Navíc jsme schopni 
díky vlastní výrobě uspokojit i jiné speciální 
požadavky ze strany chovatelů, které běžně 
nevyrábíme.  

 

 


