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Stavby pro chov ovcí a koz v ekologickém 
zemědělství 
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Atelier 5 FA VUT Brno 

 

1. Úvod – chov ovcí a koz v režimu ekologického zem ědělství v minulosti a  
dnes 
S podporou a rozvojem pastvinářství se objevuje i návrat tradičních druhů 

zvířat jako jsou ovce a kozy na naše pastviny. Ideální podmínky pro návrat těchto 
druhů užitkových zvířat skýtají právě ekofarmy a režim ekologického zemědělství. 

Ekologické zemědělství je  způsob hospodaření, které dbá na životní prostředí 
a které svým šetrným působením zachovává a respektuje přirozené vztahy mezi 
organizmy a člověkem. Podporuje zemědělskou činnost s kladným vztahem ke 
zvířatům, půdě, rostlinám a přírodě bez používání umělých hnojiv, chemických 
přípravků, postřiků, hormonů a umělých látek.  

Domovem těchto zvířat se v našich podmínkách obvykle po velkou část roku 
stává pastvina, ale i zde musí být vytvořen vhodný prostor sloužící jako  úkryt zvířat 
před nepříznivými klimatickými jevy. 

Návrat těchto zvířat do původních prostor již většinou není možný, protože tyto 
stavby byly buď dočasného charakteru (přístřešky na pastvinách a salaše) nebo byly 
v dobách před rokem 1989 zdevastovány necitlivými zásahy vedení zemědělských 
družstev či rozděleny na díly a přestavěny na bydlení (velké  historické ovčíny). 

Vytvořit nové prostory pro chov zvířat a zpracování tradičních produktů není 
dnes již tak jednoduché jako tomu bylo v minulosti, přitom jednoduché historické 
stavby na pastvinách  po staletí svým účelům dostačovaly. Způsobují to především 
přísné hygienické, požární aj. normy na tyto zemědělské nebo případně i 
potravinářské provozy (sýrárny, mléčnice..). Hygienické normy v ČR jsou jedny 
z nejtvrdších v Evropě, což většinou háže klacky pod nohy nejen ekologickým 
zemědělcům. Nekonečné keramické obklady v nových provozech, všude přítomný 
nerez, vzduchotechnika a protipožární chemická úprava konstrukcí z přírodních 
materiálů nejsou zdaleka  ani levné ani ekologické. To co je možné vybudovat 
v zahraničí funkční, estetické a za poloviční cenu je u nás dvojnásobně drahé, 
nefunkční a mnohdy i legislativně nemožné. 

Rekonstrukce dochovaných staveb pro opětovné účely chovu a nebo 
případného zpracování produktů z chovu je v Českých legislativních podmínkách 
poměrně drahá a komplikovaná. Přitom některé z těchto architektonicky zajímavých 
a v minulosti obvykle osamělých staveb dotváří velmi malebně tradiční ráz venkovské 
krajiny – např. historický ovčín u obce Hroška. 

Chov ovcí býval v Čechách značně rozšířen od nepaměti. Chovaly se 
hrubovlné ovce, které poskytovaly kromě vlny i mléko. Sukna z této vlny byla sice 
pevná, avšak hrubá a proto velmi vhodná na vojenské uniformy. Za vlády císařovny 
Marie Terezie roku 1770 zaznamenalo ovčáctví velký rozmach, vzhledem k nízké 
ceně kaprů dokonce započalo na řadě míst vysoušení rybníků a jejich postupná 
přeměna na pastviny. Za zlatou éru českého ovčáctví lze považovat 30. léta 19. 
století. Ceny vlny byly poměrně vysoké a pro řadu statků to byl tehdy nejvýznamnější 
zdroj prostředků. Se změnami hospodářských poměrů po roce 1848, úbytkem luk na 
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úkor obilí, modernizací zemědělské výroby a v neposlední řadě vlivem australské a 
jihoamerické konkurence se počet ovcí neustále tenčil až téměř vymizel. 

 

     
Historický ovčín u obce Hroška , zal. 1790 [3]                                       Část bývalého ovčína v Hostimi,  

přestavěno na 3 rodinné domy[3] 
 

Podpora ekologického zemědělství České republiky z EU je na rozdíl od jiných 
členských zemí (Polsko, Španělsko) více zaměřena na údržbu krajiny (pastvinářství), 
ochranu přírody a rozvoj venkova než na produkci potravin.  Což by nahrávalo rozvoji 
chovu těchto tradičních hospodářských zvířat na ekofarmách především v méně 
příznivých horských a podhorských oblastech.  

V ČR má ekozemědělství především regionální charakter a je východiskem z 
pokračujícího procesu  vylidňování venkova a odchodem pracovníků z prvovýroby. 
Perspektivou pro malé biofarmy se stává rozvoj agroturistiky. Ovce a kozy nejsou 
zdaleka turisticky atraktivní a na chov náročné, proto se většinou stávají doplňkovým 
chovem k některému z výnosnějších chovů ( především koní a skotu). Investice do 
založení chovu je relativně nízká a vhodná i pro začínající ekozemědělce. 
Neznamená to ovšem, že by tento doplňkový a poměrně nenáročný chov 
nepotřeboval adekvátní vyhovující stájové a doplňkové prostory. 

2. Zásady pro ekologický návrh nové a rekonstrukci stávající stavby pro 
chov ovcí  

 
Urbanismus a architektura 
Rekonstrukce stávajících stájových  budov se objevuje především u menších 

chovů a je často prostorově omezující a poměrně finančně náročná. Zdařilá 
rekonstrukce však obvykle  v okolním prostředí působí mnohem přirozeněji než 
novostavba. 

U větších specializovaných chovů je novostavba velkoprostorové stáje  
s potřebným napojením na technologické linky, dojení a  zpracování produktů 
obvykle nutností. 

Stájové stavby a přístřešky se často objevují osamoceně uprostřed pastvin  i 
ve zcela nedostupných místech v horském terénu. Obvykle nejsou náročné na 
energie ani dopravní cesty. Pouze by měly být přístupné pro stádo ze všech okolních 
pastvin. 

Doplňkové a zpracovatelské prostory (dojírny, mléčnice, sýrárny, stříhárny, 
třídírny, porážková místa, sklady krmiv, hnojiště atd.) je nutné budovat v blízkosti 
farmy (obydlí), energetických zdrojů a  dopravního napojení. 

Pastevní areál je obvykle dělen na několik pastevních bloků tzv. „oplůtkový 
systém“, který je založený na tom, že zvířata se pasou volně v oplůtkách pouze na 
části pastviny kvůli  dorůstání pastvy. 

Pro návrh novostavby stáje  je klíčový výběr staveniště z hlediska 
geografických (poloha vůči usedlosti, dostupnost ze všech pastvin), topologických 
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(velikost a členitost pastviny, orientace ke světovým stranám), klimatických a 
geologických podmínek (směry větru, déšť, kvalita půdy, dostatek vody a porostu). 

Nové objekty by  měly být urbanisticky a architektonicky šetrné ke krajině i 
regionální tradici, vhodně začleněné do terénu a okolní krajiny. 
 

Funkce a dispozice  
Zaměření chovu na maso nebo mléko obvykle rozhoduje o typu stáje popř. 

zimním přístřešku a vzdálenosti stáje od pastevního areálu. Celoroční stáje 
s výběhem jsou typické pro mléčné chovy. Velmi časté, ale poměrně náročné na 
práci a lidské zdroje jsou také pastevní chovy s dokrmem a každodenním přiháněním 
2x denně  na dojení.  

Při celoročním pobytu stáda na pastvině, může sklad sena sloužit i pro 
dočasné zimní ustájení. Tento způsob chovu je využíván především v masných 
chovech. Bahnice po porodu však potřebují v obou případech oddělený dobře 
osvětlený, odvětraný ,  chráněný a suchý prostor. 

Stájová stavba je vždy maximálně přizpůsobena nárokům zvířete na prostor a 
jeho přirozené životní projevy.   

Nejobvyklejší formou ustájení tohoto druhu malých přežvýkavců je volné 
stelivové ustájení na hluboké podestýlce po celé ploše stáje ve  skupinových kotcích 
popř. dočasných individuálních kotcích - choulech (berani, bahnice po porodu). 

Modifikace vnitřního prostoru a technického vybavení se řídí  podle 
produkčních fází zvířat. Proto by měl vnitřní  prostor stáje zajišťovat maximální 
variabilitu. Tomu by měla být přizpůsobena i technologická zařízení stáje  – jesle, 
žlaby, napaječky, lízání, mobilní hrazení z dílů. 

Mělo by být dostatečným a snadným způsobem umožněno  přistýlání a 
vyvážení hnoje 2x – 3x ročně.  

Nejlepším oplocením a ochranou pastvin je  kvalitní porost nebo přírodní 
materiál – např.  posbírané kamenné snosy.  

Mezi pastvinami jsou obvykle  nutné manipulační ohrady s vytvořenou úzkou a 
dostatečně dlouhou třídící uličkou.  

Ovce chované kvůli vlně potřebují mít na pastvině dostupné koupaliště, kvůli 
čištění a změkčení vlny. 

Pokud jsou produkty z chovu zpracovávány v prostorách přímo na ekofarmě je 
nutno myslet na to, že se obvykle jedná o poměrně náročné potravinářské provozy 
s umístěním jednotlivých technologických zařízení a je nutné na ně mít prostorovou 
kapacitu, vhodný zdroj energie v dosahu a dostatečně dimenzované dopravní cesty. 

 
 
Konstrukce a stavební materiály 
Pro účely zemědělské výroby se preferují konstrukčně nenáročné halové 

objekty, lehce demontovatelné a průvzdušné, poskytující ochranu  před nepříznivými 
vlivy prostředí.  

Pro prostory stájí je velmi důležité osvětlení a odvětrání přirozeným 
způsobem, aniž by vznikal průvan. Do konstrukcí střechy jsou pak vsazovány různé 
prosvětlovací pásy, ve střeše bývá často řešeno horní odvětrání pomocí lucernového 
světlíku. 

Nejvhodnějším konstrukčním materiálem je dřevo, popř. i betonové panely. Je 
třeba ho však chránit nejen klasicky proti škůdcům a houbovým chorobám, ale i proti 
okusu, oděru a devastaci samotnými chovanými zvířaty nebo jejich výkaly. 
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Konstrukce staveb  by měla být tudíž  odolná proti agresivnímu prostředí měla by být 
řešena tak, aby nedošlo k  poranění zvířat. 

Je lépe dát přednost  použití regionálních stavebních materiálů z místních 
zdrojů, a tím i zkrácení  dopravní cesty materiálu  na minimum. Použití místních 
přírodních a energeticky nenáročných stavebních materiálů – dřevo, kámen, hlína, 
sláma, nepálená cihla, vlna souvisí nejen s konstrukcí, ale správně řešeným 
energetickým konceptem stavby. 

Stáje se nevytápí, ani není nutné je v našich klimatických podmínkách nijak 
tepelně izolovat, přesto mohou být za určitých podmínek polní plodiny i skladované  
krmivo – sláma nebo píce -  z produkce samotné ekofarmy nebo materiály 
produkované samotnými zvířaty – vlna - velmi dobrou tepelnou izolací jiných objektů 
na ekofarmě. 
 

Energie 
Nároky na energii při provozu samotného stájového objektu jsou poměrně 

minimální a nevyžadují často žádný energetický zdroj ani dopravní cestu. Nutností je 
mít na pastvině v dostatečné provozní vzdálenosti pouze vhodný zdroj krmiva a 
vody, který bude možné dle potřeby doplňovat . 

Naproti tomu produkční a zpracovatelské prostory mohou mít dle použité 
technologie poměrně vysoké nároky na energie a není od věci stavbu umístit poblíž 
zdroje energie, nebo zdroj energie umístit přímo v ní nebo na ní. Což nahrává použití 
alternativních zdrojů energie pramenících z místních přírodních podmínek. 

3. Referenční příklady  

Sanace alpské kozí stáje „STGEGGIA“, Val Medel / Lu cmagn (CH) / 
Graubünden  / arch. Marlene Gujan, Konrad Pally / 2001-2003 

Původní budovy z přírodních kamenů byly zachovány a sanovány. Hlavní 
budova  byla očištěna a střecha obnovena. Vedlejší objekty  se suchým zdivem byly 
uvnitř vylity misaporovou betonovou skořepinou, která zaručuje statiku stavby a 
mezera mezi ní a původním zdivem  je odvětraná. Vestavby jsou provedeny z 
modřínového dřeva. 

     
                       
Vzdálený pohled na kompozici stavby, řez a  detail původního zdiva stáje [1] 

 

Novostavby ov čína Hanspeter Bundi, Via Lucgmagn/ 7184 Curalgia (C H) / 
arch. Marlene Gujan, Konrad Pally / 1998 

Novostavba stáje provedená v r. 1998 leží v oblasti s nebezpečím lavin, proto 
má provedená stabilní záda z betonu. Tyto betonové lamely byly spojeny předem  s 
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dřevěnými dílci z několika vrstev smrkových desek. Dřevostavba byla postavena 
během jednoho týdne prefabrikovaným způsobem. 

      
 
 
Čelní pohled na hmotu stavby, půdorys a pohled do interiéru stáje [1] 

 
 
Sanace Alpské kozí farmy Puzetta Val Medel / Lucmag n (CH) /  
Graubünden / arch. Marlene Gujan ,  Conrad Pally / 2005            
Alpská kozí stáj pro 350 koz s doprovodnými zpracovatelskými a obytnými 

prostory u Fourns v blízkosti Lukmanierpassu v nadmořské výšce 1852 m.n.m. stojí 
v drsném horském prostředí. Staré budovy sloužící již po několik generací 
nevyhovovaly moderním požadavkům investora a byly asanovány. Byla vybudována 
nová patrová budova stáje a zpracovatelských prostor, která je stupňovitě a s velkým 
citem pro okolní krajinu velmi citlivě osazena do terénu. V přízemí objektů se nachází 
stáj a v patře pak místnosti v nichž se zpracovává mléko, jogurt a tvaroh. Nosná 
dřevěná konstrukce je  zahalena do  dominantního červeného plechu. Nová moderní 
stáj tohoto typu je pilotním projektem. 
 

 

 

    
Pohled na hmotu stavby a pohled do interiéru ubytovacích prostor[1, 2] 

4. Závěr 
Zařazení malých přežvýkavců, jako jsou ovce a kozy do společné pastvy 

zvyšuje diverzitu ekosystému na pastvinách a je také dokázáno, že v kombinaci se 
skotem může být u mastného skotu vyprodukováno až o 20% víc masa. Se 
vzrůstajícím důrazem na údržbu a zachování  krajiny  i rozvojem pastvinářství v ČR i 
EU by se mohl zvýšit i podíl chovu  těchto zvířat. Především na ekofarmách, kde jsou 
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pro toto soužití velmi vhodné podmínky. Nelze však pastvinu ani zvířata na ní 
ponechat vlastnímu osudu. Nesmíme zapomínat na to, že i v našich podmínkách pro 
chov velmi vhodná a poměrně nenáročná plemena potřebují důstojné podmínky pro 
život – welfare, ke kterým patří i zřízení popř. úprava pro tento účel vhodných  
stájových staveb, přístřešků i doplňkových a zpracovatelských prostor. I tyto čistě 
provozní stavby z velké části vytváří  architekturu ekofarmy a měly by být nejen 
funkční, ale měly by i lahodit oku diváka v vhodným způsobem dotvářet prostředí 
ekofarmy.  

Velkým přínosem pro zvýšení zájmu o tuto  problematiku zemědělských 
staveb je i to, že  tento typ staveb zpracovávají již několik let studenti fakulty 
architektury VUT v Brně  v rámci ateliérové výuky pod vedením Doc. ing. arch. Hany 
Urbáškové Csc. 

 

 
kozy pasoucí  se na zelené střeše…. 

 

5. Abstrakt 
Rozvoj a podpora pastvinářství vede stále častěji k návratu tradičních 

v minulosti téměř „vymizelých“ druhů zvířat jako jsou ovce a kozy na naše pastviny. 
Ideální podmínky pro návrat těchto druhů užitkových zvířat skýtají právě ekofarmy a 
režim ekologického zemědělství. I tato poměrně nenáročná pastevní zvířata nelze na 
pastvině ponechat vlastnímu osudu a je třeba jim vytvořit vhodné podmínky pro život, 
pohodu, umožnit jim přirozený pohyb a vývoj = welfare. Jako jedna z mnoha 
podmínek k dosažení pohody chovaných  zvířat slouží mimo jiné také příslušné 
zemědělské objekty -  přístřešky na pastvinách, stájové objekty a na ně navazující 
doplňkové  a zpracovatelské provozy. Návrat těchto provozů do historických prostor 
již není obvykle z hygienických, požárních, kapacitních i jiných důvodů většinou 
možné, proto je nutné upravit stávající nebo postavit tyto objekty nově způsobem, 
který nebude narušovat tradiční ráz okolní krajiny a stane se fungujícím i estetickým 
doplňkem stavebního fondu ekofarmy. 

6. Soupis použité literatury, legislativy a zdroj ů 
Vyhláška 191/2002 Sb. o technických požadavcích  na stavby pro zemědělství 
Zákon 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství , PV 53/2001 Sb.  
Mátlová,Věra. Ovce a kozy v ekologickém zemědělství. MZČR:2005. ISBN 80–7084–
479-5 
[1]http://www.gujanpally.ch/ 
[2] http://www.nextroom.at  
[3] vlastní archiv autorky 
 
 




