
Projekt: 

MODERNIZACE A NAVÝŠENÍ KAPACITY VÝROBY 

VKS BATELOV A NA SILECH BATELOV A JIHLAVA 
je spolufinancován Evropskou unií. 

Cílem jsou investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty 

zemědělských produktů. 
 

Společnost ZZN Jihlava, a.s. se sídlem Na Hranici 4039/8, 586 01 Jihlava, IČO: 49455851, oznamuje, že 

ve svém výrobním areálu na adrese ZZN Jihlava a.s., středisko Batelov, Jihlavská 290, 588 51 Batelov a 

na adrese ZZN Jihlava a.s., Na Hranici 4039/8, 586 01 Jihlava realizuje projekt s názvem Modernizace 

a navýšení kapacity výroby VKS Batelov a na silech Batelov a Jihlava. Projekt je spolufinancován 

Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, v rámci Opatření 4 

Investice do hmotného majetku, Podopatření 4.2 Podpora investic, které se týkají 

zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů, Operace 4.2.1 Zpracování a 

uvádění na trh zemědělských produktů, Záměr d) Zpracovatelské podniky velké. 

 

 

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU, CÍLE A VÝSLEDKY PROJEKTU: 

Některé technologie používané společností ZZN Jihlava, a.s. ve výrobně krmných směsí a na silech 

Jihlava a Batelov jsou již zastaralé a nesplňují požadavky odběratelů na separace a kontrolu kvality 

surovin, hotových výrobků, jejich přepravu a na monitoring procesu během příjmu a skladování. 

Projekt se zaměřuje na odstranění problematických míst při příjmu, skladování, výrobě a transportu 

krmiv, krmných směsí a surovin. Projekt lze rozdělit do těchto částí: 

1. Navýšení kapacity zpracování a modernizace výrobny krmných směsí Batelov 

2. Modernizace sila Batelov 

3. Modernizace sila Jihlava 

4. Dopravní prostředky 

5. Modernizace laboratoře Jihlava a provozního měření Batelov  

Modernizace umožní celkové navýšení kapacity, zefektivnění výroby a zlepšení monitoringu stavu 

skladovaného materiálu, bude zlepšena kontrola kvality na příjmu surovin s možností čistit přijímaný 

materiál. Nově pořízený dopravní prostředek pro rozvoz krmných směsí umožní lepší obslužnost ve 

špatně přístupných lokalitách včetně navýšení přepravní kapacity vlastní autodopravy. Vybavení 

laboratoře v Jihlavě a provozního měření v Batelově umožní kontrolu kvality surovin a hotových 

výrobků operativněji a vlastními silami s možností rozšíření rozsahu kontrolovaných vzorků. 


