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Níže uvádíme dopis k chovu pštrosů, který obdržel Krajský úřad 
Ústeckého kraje.
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e-mail: camilla.driscoll333@gmail.com
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Vážení drobní, strední i veľkí farmári,

Radi by sme vám prostredníctvom Agrárnej komory predstavili Nadnárodný projekt, ktorého 
základnou činnosťou je chov zvierat – pštrosov za účelom porážky. Tento projekt bol
vypracovaný v období 2011 až 2015 a bol finalizovaný v 02/2016 získaním investície na jeho 
celkové financovanie. V priebehu vypracovania sa jeho manažment snažil vziať do úvahy 
všetky negatíva vplývajúce na jeho zdravú existenciu, znižovane rizík tohto typu podnikania 
ako i ekonomické nastavenie v Európe. 
V súčinnosti s dlhoročnými odborníkmi z praxe a špecialistami sa nám podarilo úspešne 
dotvoriť nami pripravovaný veľkoplošný projekt model, ktorý už funguje v Južnej Afrike 
v Juhoafrickej Republiky už viac než 50 rokov, kde sú rovnaké klimatické podmienky ako 
v strednej Európe.
Myšlienka projektu vznikla v období, keď Juhoafrická Republika, ako najväčší a hlavný 
dodávateľ surového mäsa zo pštrosa dostal zákaz dovozu od Európskej únie na dovoz 
vzhľadom k dlhotrvajúcej vtáčej a opakujúcej sa vtáčej chrípke. Juhoafrická Republika tak 
ročne od roku 2011 prišla o viac než 20% svojich ziskov a do dnešnej chvíle nemohli dovážať 
surové mäso. Toto mäso má prakticky nulový obsah cholesterolu, je veľmi zdravé. Dopyt po 
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tomto produkte je na prepočet na množstvo zvierat – ročne približne 100 000 kusov. Ponuka 
nami vyprodukovaných zvierat je pri finálnom plánovanom množstve nie viac než 20 000 ks 
celkovej produkcie v roku 2026. Dopyt teda výrazne prevyšuje ponuku. 
Spojením nášho manažmentu sme využili túto príležitosť na trhu a vznikol tým tento 
nadnárodný projekt, na ktorom sa spolupodielali i práve už spomenutý Juhoafrický partner, 
tak i nemecký obchodný partner a odborník na predaj a chov pštrosov v Európe pán René 
Heinecke.

Po celú dobu sme sa snažili nájsť z hľadiska konečných zákazníkov strategické miesto na 
lokalizáciu projektu. Nebolo to jednoduché, nakoľko sme museli pozerať i na povolenia 
chovu  v jednotlivých krajinách. Krajiny odbytu sú Nemecko a Švajčiarsko, ktoré 
zabezpečovali dodávky 20 rokov na daných trhoch v spolupráci s obchodným partnerom 
z Juhoafrickej republiky – spracovateľom a dodávateľom tohoto produktu, ktorý sa stal 
i našim obchodným partnerov z hľadiska odbytu.

Ďalej sme sa museli zamerať na pomoc regiónu a vypracovať projekt takým spôsobom aby 
to nebola len jedna fabrika tvoriaca zisky  ale vybudovala  i sieť farmárov, ktorý by sa aktívne 
podielali na tomto projekte, nakoľko sme zabezpečili financovanie cez fondy financujúce 
Socio – ekonomické projekty po celom svete so zameraním na rozvoj a pomoc slabým alebo 
upadajúcim regiónom. Na začiatku sme vytypovali niekoľko najvhodnejších krajín ( ako sú 
Maďarsko, Česká Republika a Španielsko ) – sú to krajiny, v ktorých nájdete aspoň jeden 
región, ktorý je výrazne slabší než sú ostatné. Za najvhodnejšiu krajinu z hľadiska niekoľkých 
ukazovateľov ( ako podnebie, množstvo zrážok, nezamestnanosť, transport a normy spadajúce 
pod chov ) sme vybrali Ústecký región v Českej republike.   Už v roku 2012 sme v Českej 
Republike oslovili  niekoľko strategických partnerov na poskytnutie pozemkov pre našu 
základňu, čo sa nám úspešne podarilo zvádnuť.
Vzhľadom k tomu, že získanie pozemkou bola iba jedna časť a podmienka založenia 
podnikania, je treba vedieť, že náš projekt svojou rozsiahlou činnosťou zabezpečuje pracovné 
miesta v celkovom predpokladanom množstve 150 až 250 nových pracovných miest v danom 
regióne, a našou snahou je oslovenie a motivácia farmárov na spoluprácu. Nakoľko farmári 
majú vzťah ku zvieratám, čo je pri tomto projekte veľmi dôležité. A či ide o pštrosy alebo iné 
chovné zvieratá, vo svojej podstate nemá vplyv na chov a úspešnosť produkcie. Zohľadnili 
sme i problematiku postupného útlmu chovu iných poľnohospodárskych zvierat v regióne 
Ústeckého kraja pre nízku ekonomickú efektivitu.
Práve preto pokladáme za dôležité nadviazať a vybudovať spoluprácu s vami, vážení farmári. 
Rozhodli sme sa osloviť váš región cez kanceláriu hejtmana Ústeckého kraja, pána Ing. 
Luboša Trojnu, za účelom navrhnutia spolupráce s regiónom a Agrárnou komorov.
Spustenie financovania projektu, samotnej výstavby a chovu je naplánovaná v roku 2016, 
s ukončením a spustením do prevádzky v roku 2020. V dubnu 2020 majú byť k dispozícii 
prvé zvieratá umiestnené už aj k lokálnym „drobným“ farmárom. Hovoríme o drobných len 
z dôvodu, že naša základňa bude produkovať až 60% z celkovej produkcie, pričom okolitý 
farmári v regióne ( ktorí prejavia záujem a budú chcieť chovať tieto zvieratá ) by mali 
vyprodukovať spoločne zvyšných 40% z celkovej ročnej produkcie.
Cieľové množstvo zvierat na porážku v jednom roku na porážku od „drobných“ lokálnych 
farmárov v  Ústeckom regióne je nasledovný:

„Drobný“ farmári                Chovná základňa s liahňami    Celkom na porážku/ročne
Rok 2020....  3 100 ks 4 740 ks           7 840 ks
Rok 2021....  4 480 ks 6 720 ks         11 200 ks
Rok 2022....  6 270 ks 9 410 ks         15 680 ks
Rok 2023....  6 270 ks 9 410 ks         15 680 ks
Rok 2024....  8 000 ks             12 000 ks         20 000 ks

Množstvo zvierat u jednotlivých farmárov sa určuje podľa plochy, ktorá je potrebná na chov 
zvieraťa. Jedno zviera potrebuje 25 m² pre zdravý vývoj a rast. 
Je potrebné vedieť, že v jednom výbehu odporúčame 30 až 34 zvierat. 



U jedného farmára môže byť samozrejme niekoľko takto veľkých jednotiek i v bezprostrednej 
blízkosti. Nemá to na zvieratá a ich chovanie žiaden negatívny vplyv, nakoľko v prvom roku 
nie sú ešte vo veku reprodukcie.
Základňa garantuje svojim zazmluvneným farmárom dodávku zvierat vo veku najskôr po 
dovŕšení    2-ého mesiaca ( pričom vo veku 0 – 2 mesiace je najvyšší prirodzený úhyn zvierat 
– až 20% ) za cenu 50 eur čo je pri dnešnom priemernom kurze 26,- CZK / 1 eur .... 1 300,-Kč 
. 
Po tomto období je úhyn maximálne 5% zo 100 ks zvierat.
Na základni bude prebiehať spracovanie a príprava suchého granulového krmiva pre zvieratá 
počas celého obdobia ich chovu. Farmári, ktorým budeme dodávať zvieratá budú musieť 
odoberať krmivo len od základne, ktorá garantuje ich zloženie a kvalitu (nakoľko ide 
o receptúru vytvorenú pod dohľadom viac než 50 ročného výskumu, sledovania týchto zvierat 
a laboratórnych testov) i najnižšiu trhovú cenu za 1 kg. Zloženie krmiva je nasledovné: 
vojteška, kukurica, sója. Najväčší podiel z toho tvorí vojteška – 60 až 80% v závislosti od 
veku zvieraťa. Je potreba vedieť, že zvieratám nie sú počas chovu podávané žiadne 
antibiotiká ani lieky!
Celkové množstvo vojtešky potrebnej na výrobu krmiva pre jedno zviera po dobu až do 
porážky je celkom  500 kg / 1 zviera. Zvieratá budú načipované a dohliadať na ich zdravý 
vývoj bude veterinár, ktorý bude zamestnancom základne. Všetky náklady spojené 
s veterinárom, úhynom i prepravou zvierat uhynutých alebo na porážku bude hradiť základňa.
Cieľom manažmentu je spolupráca s 30 až 50 lokálnymi farmami v Ústeckom regióne, pri 
začiatočnom počte zvierat 100 ks na jednu farmu a s každoročným pozvoľným zvyšovaním 
množstva zvierat na farmách.
Projekciu, dotačné tituly týkajúce sa výstavby a výstavbu realizuje, kontroluje, vybavuje 
a riadi manažment základne.

Cieľom a úlohou je dochovať zvieratá do veku 9 až 10 mesiacov na váhu 90 kg.

Jedná sa o nenáročný chov. Starostlivosť o pštrosa vo veku 3 až 10 mesiacov pokrýva 
z denného pracovného času 3 až 4 hodiny. Pričom sa jedná o kŕmenie a čistenie.  
3 až 4 mesačné zvieratá   ...... 3 x denne podávanie stravy (ráno, na obed, večer)
5 až 10 mesačné zvieratá ...... 2 x denne podávanie stravy (ráno a večer)
Nemôžeme zabúdať ani na vodu a jej nezávadné zloženie.

Náklady na krmivo ( a vodu ) pre farmára na dochovanie zvieraťa sú 150 eur / 1 zviera čo činí 
4 050,- Kč pri dnešnom priemernom kurze 26,-CZK/1 euro.

Garantujeme výkupnú cenu za 1 kg živej váhy zvieraťa pri dnešných cenách 3,50 eur, čo 
predstavuje pri dnešnom kurze a pri dosiahnutí 90 kg zvieraťa celkom 315 eur / za jedno 
zviera čo činí v prepočte 8 190,- Kč.

Farmár si môže v prípade vlastnej iniciatívy požiadať o zvýšenie množstva v prípade, že mu 
to jeho plochy použiteľné na výbehy budú umožňovať. Základňa mu v tom nebude brániť.

Všetky ďalšie otázky vám radi zodpovie zodpovedný tím manažmentu projektu v zastúpení :
Technický poradca – Josef Calta
Odborník na chov a predaj pštrosých produktov – pán René Heinecke
Hlavný manažér projektu a poverený zástupca investora – Camilla 
Driscoll

Tešíme sa na osobné stretnutie s vami

Camilla Driscoll a jej manažérsky tím

Dňa 5.5.2016




