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Zásady pro vypracování 
 
- výkresy budou zpracovány na bílém papíře s využitím výpočetní techniky 
- výkresy budou opatřeny jednotným popisovým polem a k obhajobě budou předloženy složené do 
příslušných složek 
- textové a vypočtové přílohy budou napsány technickým písmem, strojopisem, případně PC 
- úprava hlavní složek formátu A4 viz. příloha 
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- dílčí složky formátu A4 budou opatřeny popis. polem 
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Abstrakt 
Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci novostavby stáje s dojírnou v zemědělském středisku 
v Horní Kalné v Královehradeckém kraji. Ve stáji bude ustájeno 340 krav. Stáj bude propojena 
s dojírnou spojovacím krčkem. Cílem je za jednoduchého technického řešení a za použití kvalitní 
technologie vytvořit velice dobré podmínky pro pobyt zvířat (welfare). 
 
Abstrakt 
Master’s thesis deals with a project documentation of a farming building. It is situated in agrarian 

farm in Horní Kalná in Královehradecký kraj. There will be 340 cows. Stable will be connect with 

milking house by connecting tunnel. Head mission is  with simply solving and with useing high 

technology create very good conditions for stay of animals (welfare). 
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ÚVOD 

Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci novostavby stáje s dojírnou v zemědělském středisku 
v Horní Kalné v Královehradeckém kraji. Ve stáji bude ustájeno 340 krav. Stáj je propojena s dojírnou 
spojovacím krčkem. Cílem bylo za jednoduchého technického řešení a za použití kvalitní technologie 
vytvořit velice dobré podmínky pro pobyt zvířat (welfare). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

a) Identifikační údaje 
 
     Zpracovatel projektové dokumentace: 

Zpracovatel projektové dokumentace  Bc. Petr Lenoch 
Projektant     Bc. Petr Lenoch 
Adresa projektanta    Horní Sloupnice 176, Sloupnice 565 53 
Autorizoval:     Ing. Petr Klusoň 
      Mýtská 5, 798 62 Brandýs n. Orlicí 
Autorizace:      číslo 0007403 
 

 
     Identifikační údaje stavb a investora: 

název stavby:     Stáj s dojírnou 
stavebník     Kalenská zemědělská a.s. 
místo stavby     Horní Kalná 
okres      Trutnov 
katastrální území    Horní Kalná (643050) 
parcelní čísla     511/1, 511/3, 511/5, 511/7, 2331/2 
vlastník parcely     Kalenská zemědělská a.s. 
charakter stavby    Zemědělská stavba 
účel stavby     Stavba pro chov skotu 
stavební úřad     Horní Kalná 

 
 
b)  Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních 

vztazích 
Pozemky, určené k novostavbě stáje s dojírnou a nádrže na kejdu se nachází na jihozápadním 

okraji stávajícího zemědělského areálu, který leží západně od obce Horní Kalná mimo zastavěné 

území. Na místě uvažované stáje, dojírny a nádrže nejsou v současné době žádné objekty. V těsné 

blízkosti uvažované investice jsou stávající objekty zemědělského areálu (stáje pro chov skotu).  

Údaje o pozemcích : 

Katastrální území – Horní Kalná (643050) 

Parcely: - 511/1, 511/3, 511/5, 511/7 trvalý travní porost 

 - 2331/2 ostatní plocha 

Pozemky jsou ve vlastnictví investora.  

Dochází k novému záboru zemědělské půdy ze ZPF.  

 
 
 
 
 



c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní technickou infrastrukturu 
  

Zaměření staveniště bylo provedeno v březnu 2012. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Objekt bude napojen na stávající vodovod, rozvod el. energie, odvod dešťových vod bude z části 

volně na terén a z části do dešťové kanalizace (stávající odvod dešťových vod). Příjezd na 

staveniště bude po vnitrofaremních komunikacích ze silnice Horní Kalná – Zálesní Lhota. 

 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Způsob a místa připojení jednotlivých přípojek byly dány předem, protože všechny přípojky 
byly připraveny a přivedeny na vlastní stavební pozemek. Proto se žádné další požadavky od 
majitelů inženýrských sítí neočekávají. 
 Architektonické řešení bylo několikrát předem konzultováno s OPP Horní Kalná. Požadavky 
zpracovány do projektové dokumentace a navržené řešení odsouhlaseno. 
 

 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 V projektové dokumentaci jsou zohledněny požadavky zejména těchto předpisů : 
 
Vyhláška č. 137/1998  o obecných technických požadavcích na výstavbu 
Vyhláška č. 191/2002  o technických požadavcích na stavby pro zemědělství 
 

 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, případně územně 

plánovací informace u staveb podle §104 odst. 1 stavebního zákona 
 Na dané území je zpracován regulační plán, jehož požadavky byly zpracovány do návrhu.  

 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 

území 
Jedná se o novostavbu stáje s dojírnou, která se nachází v areálu zemědělského střediska a 

tudíž neovlivní nijak okolní objekty. V souvislosti se stavbou lze předpokládat dočasné zvýšení 
hlučnosti a prašnosti v bezprostředním okolí pozemku a rovněž zvýšenou dopravní zátěž na 
příjezdových komunikacích. 

Jistou podmínkou úspěšného provozu stavby je provedení navržených přípojek inženýrských 
sítí. 

 
g) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Předpokládané zahájení stavby  04/2013 
Předpokládané ukončení stavby  04/2014 
 

Zpřesnění termínů výstavby je nutné provést ve vazbách na termín vydaného stavebního 

povolení a ve vztahu k eventuálnímu uplatnění a využití dotační politiky státu (EAFRD). 

Nejdříve se provedou zemní práce a přípojky inženýrských sítí, dále hrubá spodní stavba, 
hrubá vrchní stavba a nakonec práce vnitřní a dokončovací. 

 
 
 



h) Statistické údaje 
zastavěná plocha    4822 m² 
obestavěný prostor    22820 m³ 
náklady na stavbu orientačně  30 000 000 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve Sloupnici dne 4.1.2013        Vypracoval: Bc. Petr Lenoch 
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A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

a) Identifikační údaje 
 
     Zpracovatel projektové dokumentace: 



Zpracovatel projektové dokumentace  Bc. Petr Lenoch 
Projektant     Bc. Petr Lenoch 
Adresa projektanta    Horní Sloupnice 176, Sloupnice 565 53 
Autorizoval:     Ing. Petr Klusoň 
      Mýtská 5, 798 62 Brandýs n. Orlicí 
Autorizace:      číslo 0007403 
 

 
     Identifikační údaje stavb a investora: 

název stavby:     Stáj s dojírnou 
stavebník     Kalenská zemědělská a.s. 
místo stavby     Horní Kalná 
okres      Trutnov 
katastrální území    Horní Kalná (643050) 
parcelní čísla     511/1, 511/3, 511/5, 511/7, 2331/2 
vlastník parcely     Kalenská zemědělská a.s. 
charakter stavby    Zemědělská stavba 
účel stavby     Stavba pro chov skotu 
stavební úřad     Horní Kalná 

 
 
b)  Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních 

vztazích 
Pozemky, určené k novostavbě stáje s dojírnou a nádrže na kejdu se nachází na jihozápadním 

okraji stávajícího zemědělského areálu, který leží západně od obce Horní Kalná mimo zastavěné 

území. Na místě uvažované stáje, dojírny a nádrže nejsou v současné době žádné objekty. V těsné 

blízkosti uvažované investice jsou stávající objekty zemědělského areálu (stáje pro chov skotu).  

Údaje o pozemcích : 

Katastrální území – Horní Kalná (643050) 

Parcely: - 511/1, 511/3, 511/5, 511/7 trvalý travní porost 

 - 2331/2 ostatní plocha 

Pozemky jsou ve vlastnictví investora.  

Dochází k novému záboru zemědělské půdy ze ZPF.  

 
 
 
 
 
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní technickou infrastrukturu 
  

Zaměření staveniště bylo provedeno v březnu 2012. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Objekt bude napojen na stávající vodovod, rozvod el. energie, odvod dešťových vod bude z části 

volně na terén a z části do dešťové kanalizace (stávající odvod dešťových vod). Příjezd na 

staveniště bude po vnitrofaremních komunikacích ze silnice Horní Kalná – Zálesní Lhota. 

 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Způsob a místa připojení jednotlivých přípojek byly dány předem, protože všechny přípojky 
byly připraveny a přivedeny na vlastní stavební pozemek. Proto se žádné další požadavky od 
majitelů inženýrských sítí neočekávají. 
 Architektonické řešení bylo několikrát předem konzultováno s OPP Horní Kalná. Požadavky 
zpracovány do projektové dokumentace a navržené řešení odsouhlaseno. 
 

 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 V projektové dokumentaci jsou zohledněny požadavky zejména těchto předpisů : 
 
Vyhláška č. 137/1998  o obecných technických požadavcích na výstavbu 
Vyhláška č. 191/2002  o technických požadavcích na stavby pro zemědělství 
 

 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, případně územně 

plánovací informace u staveb podle §104 odst. 1 stavebního zákona 
 Na dané území je zpracován regulační plán, jehož požadavky byly zpracovány do návrhu.  

 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 

území 
Jedná se o novostavbu stáje s dojírnou, která se nachází v areálu zemědělského střediska a 

tudíž neovlivní nijak okolní objekty. V souvislosti se stavbou lze předpokládat dočasné zvýšení 
hlučnosti a prašnosti v bezprostředním okolí pozemku a rovněž zvýšenou dopravní zátěž na 
příjezdových komunikacích. 

Jistou podmínkou úspěšného provozu stavby je provedení navržených přípojek inženýrských 
sítí. 

 
g) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Předpokládané zahájení stavby  04/2013 
Předpokládané ukončení stavby  04/2014 
 

Zpřesnění termínů výstavby je nutné provést ve vazbách na termín vydaného stavebního 

povolení a ve vztahu k eventuálnímu uplatnění a využití dotační politiky státu (EAFRD). 

Nejdříve se provedou zemní práce a přípojky inženýrských sítí, dále hrubá spodní stavba, 
hrubá vrchní stavba a nakonec práce vnitřní a dokončovací. 

 
 
 
h) Statistické údaje 

zastavěná plocha    4822 m² 
obestavěný prostor    22820 m³ 
náklady na stavbu orientačně  30 000 000 Kč 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve Sloupnici dne 4.1.2013        Vypracoval: Bc. Petr Lenoch 
 

 

 

 

 



B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 



Hlavním cílem investičního záměru je pomocí jednoduchého technického řešení a za použití 
kvalitní technologie vytvořit velice dobré podmínky pro pobyt zvířat (WELFARE) a současně zajistit 
příznivé pracovní prostředí pro obsluhu s důrazem na efektivitu práce. 
 

Projekt řeší novostavbu stáje pro chov dojnic s rybinovou dojírnou 2x12 stání a nádrží na 
kejdu a odpadní vody z dojírny na farmě Horní Kalná. U jihozápadního štítu bude odizolovaná 
manipulační plocha pro odkliz chlévské mrvy. 

Dojnice budou ustájeny ve čtyřech skupinách na lehacích boxech. Kapacita stáje je 340 ks. Do 
dojírny budou dojnice procházet spojovacím krčkem mezi stájí a dojírnou. 

Uvažovaný záměr je v souladu s Oznámením podle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v rozsahu dle přílohy č.3 zpracovaném 
v lednu 2006.  

 
 

a) Urbanistické řešení 
 

          Novostavba stáje s dojírnou a nádrží na kejdu je uvažována na jihozápadním okraji stávajícího 
areálu střediska živočišné výroby v Horní Kalné. Středisko leží cca 500m jihozápadně od obce Horní 
Kalná mimo zastavěné území. Od obce Horní Kalná je novostavba odstíněna stávajícími stájemi pro 
chov skotu a objekty pro skladování.  Novostavba stáje pro chov dojnic má obdélníkový půdorys o 
rozměrech 33,0x81,96m, novostavba dojírny má obdélníkový půdorys o rozměrech 9,0 resp. 
11,2x55,35m. U jihozápadního štítu bude manipulační plocha pro odkliz chlévské mrvy do mobilních 
kontejnerů. Skladovací nádrž je kruhová s rozměry prům. 14,5 a výšky 7,0m. Zpevněné plochy 
(komunikace) budou novostavby napojovat na stávající komunikace v areálu.  
    

 b) Architektonické řešení stavby 
 

Navržená novostavba stáje SO-01 na stávající volné ploše má navržený obdélníkový půdorys, 
ocelovou nosnou konstrukci do patek a pasů se sedlovou střechou sklon 20° s vlnitou střešní 
krytinou šedé barvy s prosvětlovacími pásy. Štíty stáje budou do výšky cca +2,00 betonové, výše 
bude provedeno opláštění trapézovým plechem tmavozelené barvy. Podélné stěny budou do 
výšky cca +1,00 betonové, výše bude svinovací průsvitná plachta. Dřevěné pohledové prvky 
budou opatřeny nátěrem LUXOL – kaštan, ocelové konstrukce budou tmavě zelené.    

  
Objekt řeší stáj pro chov dojnic s kapacitou 340 ustájených ks. Zvířata jsou ve stáji ustájena ve 

4 skupinách v lehacích boxech oddělených technologií hrazení.  
 
Objekt SO-01:                            
A) Dojnice laktující                         90 
B) Dojnice laktující                         78 
C) Dojnice laktující                         92 
D)  Dojnice laktující                         80 
 
Celkem                     340 
Navržená novostavba dojírny SO-02 na místě stávající volné plochy má navržený obdélníkový 

půdorys. Obvodové stěny budou vyzděny z cihelných bloků na betonové pasy. Střecha bude 
sedlová se sklonem 20° z vlnité střešní krytiny šedé barvy na ocelových vaznících. 

Čekárna dojírny bude mít betonové obvodové stěny na betonové pasy s konstrukcí střechy 
z ocelových vazníků se sklonem 20°. Střešní krytina je vlnitá šedé barvy. 

          



Dřevěné pohledové prvky jsou opatřeny nátěrem LUXOL – kaštan, ocelové konstrukce budou 
tmavě zelené. Střešní okapy a svody budou z titanzinku. 

 
Navržená novostavba čerpací jímky je monolitická betonová obdélníková jímka zapuštěná 

pod terén. Jímka je zastropená a bude vybavená technologií čerpání a míchání. 
 
Navržená novostavba skladovací nádrže je monolitická kruhová nádrž betonovaná na místě 

(např. firma WOLF). Nádrž je betonovaná na místě do mobilního bednění. 
Nádrž je částečně zapuštěná pod terén. Nádrž je otevřená a bude vybavená technologií 

čerpání a míchání. 
 

c) Stavebně-technické řešení 
 

Nejsou plánovány žádné přípravné práce. Nedochází k demolici stávajících objektů ani ke 
kácení vzrostlé zeleně. 

V první fázi dojde k odkopávkám na HTÚ, dále k provedení patek a pasů pod podélnými 
stěnami a pod štíty objektů. Bude osazena a smontována ocelová konstrukce stáje a vyzdění 
obvodových zdí dojírny. Dále bude provedeno vybetonování podélných a štítových zdí mezi 
sloupy do požadovaných výšek a montáž vlnité střešní krytiny. Bude proveden profil podlahy 
z betonu. Na závěr budou osazeny svinovací plachty a tvorové prvky. Nezávisle na stavbě stáje a 
dojírny bude provedena skladovací nádrž. 

         Střešní konstrukci budou tvořit dřevěné krokve po vlašsku na ocelové rámy. Krytina je 
navržena vlnitá typu „PAMA“ šedé barvy. 

 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Objekty budou napojeny na stávající komunikace areálu střediska zpevněnými plochami. 
 
e) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 

Provoz novostaveb bude mít vliv na životní prostředí ve dvou oblastech:  
 

1/ pachové emise ze stájí 
Je řešeno dostatečnou vzdáleností od zástavby a nepřekročením povoleného počtu 
chovaných zvířat. 

 
2/ produkce statkových hnojiv 
Jsou navržena technická opatření v souladu s vyhláškou 268/2009 o technických požadavcích 
na stavby, tak aby nedošlo k znečištění podzemních vod.  

 
Podlaha stáje je nepropustná. U nádrže na kejdu a čerpací jímky bude provedena zkouška 
nepropustnosti. Provoz stáje je stlaný a veškerá chlévská mrva bude skladována na stávajícím 
hnojišti v areálu farmy, kam bude od stáje dopravována mobilními kontejnery.  

 

 

g) řešení bezbariérového užívání 
Není řešeno. 
 
 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 
 
Byl proveden inženýrsko-geologický průzkum. 



 
 

 i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém 

 

Pro účely projektu bylo provedeno základní geodetické zaměření objektu. Výškový systém je 
místní, P.B. 100,00 (horní líc rampy). 
 
 

 j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory 

 

SO -  01  Stáj pro dojnice 
SO – 02  Dojírna 
 
 
k) ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. 
jejich minimalizace 
 
Staveniště bude zřízeno, uspořádáno a vybaveno přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, 
aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nebude docházet k ohrožování a nadměrnému 
obtěžování okolí, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a jejich 
znečišťování.  

 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 
Při výstavbě a provozu  je bezpodmínečně nutno dodržovat zákon č. 309/2006  o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  
 
Dále jsou v platnosti : 
       Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
        Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na  pracovištích a nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
         Nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 

Při běžném provozu stáje nedochází k ohrožení zdraví pracovníků. Všechny pohyblivé části 
jsou zakryty a elektrická zařízení chráněná ochranou samočinným odpojením od zdroje  /ČSN 33 
2000/. Opravy a údržby zařízení Je možno provádět pouze při jejich odpojení od elektrické sítě a 
s mechanickými částmi v klidové poloze. Opravář a údržbář musí mít předepsanou kvalifikaci ve 
smyslu ČSN 34 3100. 
        Z hlediska prevence je nutno nechávat technolog. zařízení prohlédnout servisním technikem 
alespoň 2x ročně. Podrobné pokyny pro uvádění do provozu, obsluhu a údržbu zařízení jsou 
součástí průvodní technické dokumentace. 
 
 
 

2. Mechanická odolnost a stabilita  
 
Před realizací je nutné statické posouzení konstrukcí od specializovaného projektanta.  
 



 

3. Požární bezpečnost  
Byl zpracován projekt Požárně bezpečnostního řešení (příloha) 
 
 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  
 
Pro obsluhu bude k dispozici nové hygienické zařízení v objektu SO-02 Dojírna. Při práci budou 
používány základní ochranné prostředky. 
 

 
5. Bezpečnost při užívání  
Všichni pracovníci musí být proškoleni dle příslušných předpisů. 
 

6. Ochrana proti hluku  
Nejsou třeba žádná zvláštní protihluková opatření. 
 

7. Úspora energie a ochrana tepla 
Topení v objektu stáje se neuvažuje.  V objektu dojírny budou instalovány sálavé panely pro 
temperaci mléčnice a samotné dojírny. V hygienickém zázemí budou instalovány elektrické 
přímotopy. 
 

8. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 
ochranná pásma 
Objekt neleží v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu. 
 

9. Ochrana obyvatelstva  
Není řešena. 
 

10. Inženýrské stavby, přípojky inženýrských sítí 
1/ Odvod odpadních vod 
 

Kejda a odpadní vody z dojírny budou odváděny splaškovou kanalizací do čerpací jímky a dále 
pak čerpána ke skladování do Skladovací nádrže. Pro odvod kontaminované vody z manipulační 
plochy u jihozápadního štítu budou odváděny splaškovou kanalizací do čerpací jímky a dále pak do 
Nádrže na kejdu.  
Nádrž na kejdu bude pravidelně vyvážena dle schváleného plánu. 
 
2/ Zásobování vodou 
 

Bude vybudována vodovodní přípojka. Přípojka bude napojena na stávající vodojem na 
středisku. V rámci technologie ustájení a dojení bude proveden rozvod vody k napájecím žlabům a 
do objektu dojírny (dojení, hygienické zázemí).  
 
3) Zásobování elektrickou energií 
 



Napojení na rozvodnou síť NN bude provedeno přípojkou NN ze stávajícího trafa na středisku. Po 
stáji, dojírně a nádrži na kejdu bude proveden rozvod elektro. 
 
 

11. Technologie provozu  
 
Výrobní program 
 
Hlavním výrobním programem stáje pro dojnice SO-01, bude produkce mléka, dalšími produkty 
budou narozená telata od dojnic, produkce chlévské mrvy kejdy pro potřebu rostlinné výroby 
(hnojení) a jatečných dojnic po jejich vyřazení z chovu. Objekt nádrže na kejdu bude sloužit pro 
skladování kejdy, která bude následně aplikována na zemědělské pozemky investora.  
 
Hlavním produktem tedy bude syrové kravské mléko.  
Jako vedlejší produkt bude chlévská mrva a kejda pro hnojení na zemědělských pozemcích 
investora. 
Tomuto výrobnímu programu bude podřízena i struktura rostlinné výroby. 
 
Kapacita objektu 
Kapacita objektu vychází ze zvolené technologie ustájení a stavebně-dispozičních parametrů 
navrhovaného stájového objektu. 
 
Kapacita objektu je dána množstvím ustajovacích míst pro dojnice. 
 
A) Dojnice laktující                         90 
B) Dojnice laktující                         78 
C) Dojnice laktující                         92 
D) Dojnice laktující                         80 
 
Celkem                 340   
 
Jako vedlejší produkt bude chlévská mrva a kejda: 
 
Roční produkce chlévské mrvy viz. Vyhl. 399/2044 (změna 274/1998 Sb.) 
 
počet kusů:  340ks 
produkce mrvy: 12,1 t/VDJ/rok 
prům. hmotnost:  600kg  
 
VDJ v objektu:  340*600/500 = 408 VDJ 
Produkce mrvy:  408*12,1 = 4936,8t  ztráta 25%   4936,8*075 = 3702,6t 
 
Přepočet na m3:  3702,6t / 0,85 = 4356m3/rok   
 
Roční produkce kejdy z čekárny dojírny viz. Vyhl. 274/1998 Sb. 
 
Počet kusů:  340ks 
Produkce kejdy:  65l/den * 0,1 = 6,5l/den 
 
Kejda celkem m3:  340*6,5*365/1000 = 806,65m3/rok   
 



Odpadní vody z dojírny 
 
Oplach podlah a zdí m2:  395m2 
Potřeba vody prům. l:   1,7l*2/den        395*1,7*2*365/1000 = 490m3/rok  
 
Dojení:  2x / den 
Spotřeba vody l/den:  1080                 1080*2*365/1000 = 789m3/rok  
 
Hygienické zázemí:  3 osoby 
Spotřeba l/den:   120 l                           120*3*365/1000 = 132m3/rok  
 
Kontaminovaná dešťová voda 
 
m2 plochy:  363m2 
srážky mm/rok: Jilemnice 860mm 
 
QR = 363*0,7*0,860 = 218,5m3/rok 
QP = 363*130/10000*0,9*900/1000 = 3,9m3/rok 
                                                          222,4m3/rok      
Odpadní voda + kejda celkem 
 
806,65+490+789+132+222,4 = 2440m3 = 6,685m3/den  
Kapacita nádrže 1040m3:  1040/6,685/30 = 5,18 měs. 
 
Nádrž postačuje pro skladování odpadních vod a kejdy na dobu 5,18měs. 
Min.skladovací kapacita na kejdu dle Vyhl. 274/1998 Sb. a následných změn je 4 měsíce. 
Nádrž vyhovuje minimální době skladování kejdy a odpadních vod. 
 
Technologie provozu 
 
Návrh technologie provozu vychází ze stavebního a technického uspořádání objektů. 
 

Ustájení: 

Objekt je určen pro ustájení 340 ks dojnic ve 4 technologicky oddělených skupinách. Dojnice 
budou ustájeny v lehacích boxech 
Skot bude ustájen volně ve skupinách.  
Pohyb zvířat ve stájí a jejich přesun mezi skupinami je umožněn systémem branek pro bezpečnou 
manipulaci obsluhou.  
 
V jednotlivých sekcích bude místo pro individuální péči. 
 
Dojení: 

Dojení bude probíhat v objektu SO-02 dojírna na 2x12 rybinových stání. Mléko bude do odvozu 
skladováno v mléčnici.  
 
Krmení: 

Krmení pro dojnice bude zakládáno na oboustranný krmný stůl (adlibitum) obsluhovaný taženým 
krmným vozem. 
 
Napájení: 

Zvířata mají celodenní přístup k vyhřívaným napájecím žlabům s nezávadnou pitnou vodou. 
 



Odkliz chlévské mrvy: 

Odklízení hnoje bude zajištěno pomocí manipulační techniky. Hnůj bude pomocí manipulační 
techniky přes manipulační plochu nakládán do přepravních kontejnerů a odvážen k uskladnění na 
hnojiště.  
 
Větrání a vytápění 
 
Větrání ve stáji je přirozené podélnými stěnami (po stažení svinovacích plachet) a hřebenovou 
větrací štěrbinou. 
Větrání v dojírně je zajištěno v čekárně přirozeně po stažení plachet a hřebenovou štěrbinou, 
v dojírně nucenou ventilací a v zázemí přirozeně okny. 
Topení v dojírně je zajištěno sálavými panely a elektrickými přímotopy. 
 
Pracovní síly 
 
Vzhledem k charakteru stájového provozu (zakládání krmení a odkliz hnoje mechanizací 
s přirozeným větráním),  jde o pracoviště s občasnou obsluhou.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Sloupnici dne 4.1.2013        Vypracoval: Bc. Petr Lenoch 
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E1 – ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

Úvodem 
 

Plán zásad organizace výstavby (ZOV) je zpracován na základě v tuto chvíli dostupných údajů 
a informací a je stanoven pouze v základních rysech. 

Požadovaný zpřesněný plán realizace stavby, harmonogram jednotlivých stavebních prací, 
nasazení stavebních mechanismů a využívání přepravních tras v podrobném členění musí být 



stanoven po výběrovém řízení na dodavatele stavby v rámci projektové dokumentace pro provádění 
stavby. 
 

Charakteristika staveniště 
 

Staveniště, respektive objekty určené k výstavbě, se nachází v areálu živočišné výroby 

jihozápadním směrem od obce Horní Kalná mimo zastavěné území. V sousedství novostaveb se 

nacházejí další stávající zemědělské objekty (kravíny, skladovací objekty,… ). Staveniště je svažité 

jihozápadním směrem. 

Staveniště (parcelní číslo 511/1, 511/3, 511/5, 511/7 a 2331/2) je napojeno stávajícími 

zpevněnými vnitrofaremními komunikacemi na silnici Horní Kalná-Zálesní Lhota. 

 

Průzkumy a podklady 

 

Jako geodetický podklad slouží výškopisné a polohopisné zaměření z roku 2011 a katastrální 

situace 1:2880, předaná investorem stavby. 

 

Příprava pro výstavbu 

 

Před realizací stavby není nutné vyklizení stávajících sousedních objektů. Stavba nevyžaduje 

kácení žádné vzrostlé zeleně a demolici stávajících objektů. 

 

 Inženýrské sítě 

Zůstávají stávající faremní rozvody vody, rozvody NN, dešťové kanalizace,.. z kterých budou 
provedeny nové přípojky k uvažované novostavbě. 

 Překážky v území 

Nejsou známy. 

Ochranná pásma 

Obvod staveniště dle dostupných informací není zatížen žádnými ochrannými pásmy. 

 

 



Kapacita a využití objektů dosavadních a nově budovaných pro účely 
zařízení staveniště 

 

Na území staveniště mohou být vybudovány krátkodobé úložiště stavebních materiálů a 

úschovny stavební mechanizace 

           

Společné objekty, sdružené zařízení staveniště 
 

 Nepředpokládají se. 

Zajištění vody, energií, spojení 
 

Elektrická energie pro stavbu bude získávána z rozvodů sousední stáje pro chov skotu. 

Vypořádání nákladů za elektrickou energii bude řešeno v rámci dodavatelských smluv. 

 Voda pro stavbu bude zajišťována z rozvodů sousední stáje pro chov skotu. Vypořádání 

nákladů na vodu bude řešeno v rámci dodavatelských smluv. 

Telefonní spojení je zajištěno mobilními telefony.  

Dopravní trasy 
 

Stavební materiály, kamenivo, zdící materiály budou dopravovány pomocí nákladních 

automobilů s příjezdem z místní komunikace. 

Zvláštní opatření 
 

Před zahájením zemních prací je nutno ověřit veškerá podzemní vedení   (včetně zařízení ve 

správě investora) a požádat jejich správce o přesné a úplné vytýčení a dozor při provádění prací ! 

Opatření na ochranu  životní prostředí 
  

Při realizace stavby musí být splněny podmínky dle zákona č. 100/2001 Sb. z hlediska 

hodnocení vlivů posuzované stavby na životní prostředí . 

             

  



Podmínky vyplývající ze stanoviska a hodnocení vlivů na ŽP: 

 

obecné požadavky dle obdobných staveb: 

 

 

Zajistit nakládání s odpady z výstavby v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. 

Odpady produkované při výstavbě je nutné hodnotit v souladu s platnou právní úpravou. V případě 

možnosti preferovat formu recyklace využitelných složek odpadů z demolic a stavebních prací nebo 

jiný způsob využití před jejím odstraněním. 

Dodavatel stavby povede evidenci odpadů produkovaných při výstavbě ve smyslu platné 

právní úpravy. Doklady o zneškodnění všech odpadů vzniklých při výstavbě budou předloženy ke 

kolaudačnímu řízení. 

Po dobu výstavby je třeba vyloučit pojíždění nákladních automobilů a ostatní stavební techniky 

ve volné krajině a zejména v okolních polních porostech. 

Při provádění stavebních prací je nutné uplatňovat důsledné dodržování ČSN DIN 18920 

Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.. 

 

 

  Odpady vzniklé při realizaci stavby: 

 

(ve smyslu Vyhl. č. 381/2001 Sb-Katalog odpadů) 

 

                                                                                                       předp.objem 

- dřevo                                 17 02 01           O – ostatní odpad ….. …      5 t 

- beton                                 17 01 01           O – ostatní odpad …..        5 t 

- cihla                                   17 01 02           O – ostatní odpad……       5 t 

- železo a ocel                     17 04 05           O – ostatní odpad…….        5 t 

- zemina nebo kameny        17 05 01           O – ostatní odpad……..    25 t 

- ostatní izolační materiály   17 06 02           O – ostatní odpad  ….          0,5 t 

- zářivky                                20 01 21           N – neb.odpad  . …….         0,01 t          

 



Předpokládané  celkové množství výše uvedených odpadů je cca 50 t. 

 

Stavební suť je možné po přetřídění použít na zásyp stávajících nevyužívaných jímek v areálu. 

Kapacity těchto jímek jsou odhadnuty celkem na cca 400 m3. 

 

Předpokládané odpady kategorie „N“ (např. nefunkční, případně mech. poškozené zářivky, 

obaly halogenových rozpouštědel apod.) budou do doby řádné likvidace odbornou firmou uloženy 

v nepropustných obalech v uzavíratelné místnosti. 

 

Odpady z bourání budou zčásti recyklovány (kovy, beton, zdivo), zčásti odvezeny na řízenou 

skládku a uloženy v souladu s platnými předpisy. Na základě požadavku investora bude vhodný 

recyklovatelný materiál uložen na mezideponii, následně předrcen a vhodně užit k podkladním 

násypům a zásypům v nových podlahových konstrukcích. 

 

Evidenci odpadů vzniklých při stavbě vede dodavatel stavby. 

 

 

 

Podmínky vyplývající ze stanoviska a hodnocení vlivů na ŽP: 

 

 

1) Zajistit, aby nedocházelo ke znečišťování nebo poškození veřejných komunikací využívaných 
k přepravě materiálů v průběhu výstavby. V případě, že by došlo ke znečištění nebo 
poškození komunikace během výstavby, uvést komunikace i přilehlé prostory do původního 
stavu 

2) Veškerá manipulace s odpadními vodami a nebezpečnými látkami musí být řešena tak, aby 
neohrozila kvalitu podzemních vod. 

3) Při výstavbě dodržet požadavky projektové dokumentace na stavební provedení 
nepropustných ploch a objektů určených pro manipulaci se závadnými látkami nebezpečnými 
vodám a na jejich vybavení kontrolními, signalizačními a dalšími zabezpečovacími prvky. 

4) Při nakládání s technologickými odpadními vodami, např. z čištění strojních zařízení, nesmí 
docházet k erozi půdy ani kontaminaci půdy nebo vod látkami obsaženými v těchto 
odpadních vodách. 

5) Během výkopových prací, kdy může být odkryta hladina podzemní vody, se doporučuje 
provádět zpřísněné kontroly technického stavu stavebních strojů, zaměřené na riziko úniků 
ropných látek z palivové, mazací a hydraulické soustavy. 

 



Bezpečnosti a ochrana zdraví při práci 
 

          Při běžném provozu nedochází k ohrožení zdraví pracovníků. Při běžné údržbě a čištění je nutné 

dodržovat návody k obsluze jednotlivých strojů a zařízení a dodržovat technické podmínky výrobce. 

 Podrobné pokyny pro uvádění do provozu, obsluhu a údržbu zařízení jsou součástí průvodní 

technické dokumentace. 

 

Při provádění stavby je nutné dodržovat zákon č. 309/2006Sb., kterým se upravují požadavky 

bezpečnosti a ochrany uzdraví při práci. 

 

Dále platí: 

 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. , kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na  

pracovištích a nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

Nařízení vlády č. 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích. 

         

            Projektová dokumentace musí být dodavatelem stavebních prací podle specifických podmínek 

doplněna, respektive upřesněna před zahájením stavby konkrétními požadavky a doklady 

technologickými či pracovními postupy v rámci výrobní přípravy dodavatele. Souhrn všech úkonů 

k zabezpečení stavby  a postupu jednotlivých prací musí být obsažen v tzv. dodavatelské 

dokumentaci . Je to souhrn teoretických, organizačních  a jiných dokladů a opatření vedoucím 

k nejvýhodnějším postupům způsobu provádění z hlediska technické vyspělosti, produktivity, 

hospodárnosti a v neposlední řadě bezpečnosti práce. 

          O všech opatření vyplývajících z dodavatelské dokumentace musí být pracovníci instruováni 

v rozsahu, který se jich týká: 

 

 

 



 

- pracovníci musí mít k výkonu dané práce potřebnou odbornost a zdravotní způsobilost 
- musí být vybaveni osobními ochrannými prostředky odpovídajícími ohrožení 
- pracoviště, na kterém se mají práce odbývat, musí být předáno a musí být splněny 

požadavky z hlediska jejich zabezpečení 
- mezi účastníky výstavby musí být předem dohodnuty a písemně stvrzeny  vzájemné 

vztahy, závazky, povinnosti a odpovědnost v oblasti bezpečnosti práce na předaném 
pracovišti 

- ostatní dodavatelé a investor musí být informováni o rozsahu  a způsobu zabezpečení 
prací, při nichž z dodavatelské činnosti vznikají rizika, případně ohrožení stavby 

- pracovníci dodavatele musí být seznámeni o způsobu chování a s případným zdrojem 
nebezpečí na pracovištích , kde se práce odbývají za provozu odběratele 

- řídící pracovníci musí mít k dispozici bezpečnostní předpisy, jakož i podklady (návody 
k obsluze, technologické a pracovní postupy apod.), podle nichž jsou řešeny  a 
upřesňovány bezpečné postupy práce 

- k provádění stavebních prací musí být včas a v potřebném rozsahu zajištěna  technická 
vybavenost nutná k bezpečnému provádění prací dle stanovených technologických 
postupů 

 

Provádění prací : 

 

Ve smyslu platného předpisu musí být bezpodmínečně splněny příslušné požadavky a to především 

pro : 

 

1) Zemní práce 
- před započetím zemních prací musí být projektované údaje o inženýrských sítích 

ověřeny a potvrzeny jejich provozovateli z hlediska směrového, hloubkového a musí 
být vyznačeny 

- práce v ochranných pásmech smí být prováděny , pokud jsou dodržena opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo strojů 

- výkopy musí být zabezpečeny proti pádu osob a proti sesutí stěn 
- zajištění stability svislých stěn je nutné provádět pažením od hloubky 1,5m 

v nezastavěném území 
2)  Práce ve výškách  

- zajištění  pracoviště proti pádu 
- konstrukce lešení musí být technicky dokumentována, zahájení provozu až po 

úplném dokončení, odborné prohlídky každý měsíc  
2) Montážní práce 
3) Práce odbedňovací, železářské, betonářské, zednické 
4) Práce bourací, rekonstrukční 
5) Práce stavební ostatní 
6) Stroje  a strojní zařízení 

 

Koordinace stavebních prací: 



 

        Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho dodavatele je stavebník 

povinen určit, s přihlédnutím k rozsahu a složitosti výstavby a její náročnosti na koordinaci, ve fázi 

přípravy a ve fázi její realizace koordinátora, popř. více koordinátorů ve smyslu § 14 Zák. č. 309/2006 

sb. 

 

        Při přítomnosti více subjektů na pracovišti bude zajištěna koordinace tak, aby jeden subjekt 

neohrožoval subjekt jiný. 

        Pokud nebudou vztahy řešeny v obchodně právních normách, musí být přijaty písemně v zápisu 

o předání a převzetí staveniště, přičemž hlavní zásada spočívá v tom, že každý dodavatel je povinen 

zajišťovat bezpečnost práce na pracovišti sám a v daném rozsahu nést i příslušnou zodpovědnost. 

 

Předání a převzetí staveniště bude obsahovat: 

- předpokládané zahájení a dokončení prací podle smlouvy 
- vymezení pracovních ploch a prostor, přístupových komunikací 
- potřebné plochy pro zařízení staveniště a skladování materiálu 
- rizika vyplývající ze stavební činnosti ostatních dodavatelů nebo ohrožení pracovníků při 

současném provozu výrobního nebo technologického zařízení odběratele 
- způsob horizontální a vertikální dopravy pracovníků a materiálů na stavbu 
- místa napojení potřebných příkonů energie 
- druhy inženýrských sítí, jejich trasy, hloubky uložení, ochranná pásma 
- způsob zajištění první pomoci (lékařské ošetření) a telefonní spojení na policii, záchrannou 

službu, hasiče, provozovatele inženýrských sítí 
 

Požární prevence, ochrana staveniště 
 

 Na stavbě bude požární řád a poplachové směrnice. Ostatní dokumentace bude vedena 

ústředně u dodavatele stavby. Dodavatel stavby vybaví pracoviště hasebními prostředky podle 

požárního řádu. 

           Ochrana staveniště bude zabezpečena v rámci smluvního vztahu dodavatele a odběratele dle 

příslušných předpisů. 

 

Lhůty výstavby 
 

 Lhůty budou upřesněny investorem a dodavatelem stavby při uzavírání příslušných smluv. 

Předpokládaná doby výstavby – 12 měsíců. 



 

 

Postup výstavby - návrh základního řešení 
 

Postup výstavby je v tomto stupni PD předběžný a může být dle požadavků investora a dodavatele 

stavby upraven: Předpokládá se přednostní realizace objektu SO-01 Stáj a objektu SO-02 Dojírna. 

Výstavba objektu Čerpací jímka a Nádrž budou probíhat souběžně s výstavbou SO-01 a SO-02. Práce 

na ostatních bude probíhat průběžně v závislosti na stavebních pracích na objektech SO-01 a SO-02. 

 

 

Likvidace zařízení staveniště 
 

 

 Likvidace zařízení staveniště bude probíhat postupně před dokončením stavby tak, aby 

skončila max .30 dnů po odevzdání stavby. Rekultivace ploch po skládkách ZS budou ukončeny do 30 

dnů po předání stavby do provozu. 

 

 

Návrh plánu kontrolních prohlídek stavby : 
 

 (návrh bude upřesněn ustanoveními ve stavebním povolení) 

 

- kontrolní prohlídka ve fázi: 

 

- provedení základových patek a pasů 

- provedení izolací 

- závěrečná kontrolní prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu dle § 122                   

      stavebního zákona 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Sloupnici dne 4.1.2013        Vypracoval: Bc. Petr Lenoch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

STAVBYSTAVBYSTAVBYSTAVBY    

 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY 
 

 

 

 

 

 

======================================================================================== 

 

 

 

Název stavby: Novostavba stáje a dojírny 

Univerzita: Vysoké učení technické Brno 

Fakulta: Stavební 

Ústav: Ústav pozemního stavitelství 

Předmět: Diplomová práce 

 

 

 

======================================================================================== 



 

 

 

 

Stupeň dokumentace: DSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Bc. Petr Lenoch 

Vyučující: Ing. Tomáš Hlavačka 

 

 

 

Datum zpracování:  prosinec 2012 

 



1.1.1.1. VŠEOBECNÉ ÚDAJEVŠEOBECNÉ ÚDAJEVŠEOBECNÉ ÚDAJEVŠEOBECNÉ ÚDAJE    
 

1.1.1.1.1.1.1.1. OBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚOBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚOBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚOBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ    
 

Projektová dokumentace řeší stavbu nové stáje a dojírny, napojení stáje a dojírny na vodu, 

kanalizaci, elektřinu a stávající komunikace. 

Nově navrhované stavby jsou umístěny na jihozápadním okraji stávajícího areálu, který leží 

západně od obce Horní Kalná mimo zastavěné území. Na místě uvažované stáje a dojírny nejsou žádné 

objekty. V těsné blízkosti uvažované investice jsou stávající objekty zemědělského areálu (stáje pro 

chov skotu). 

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákonnými předpisy zejména vyhláškami MVČR: 

23/2008sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, 246/2001sb. o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, zákonem 133/1985sb. o požární ochraně a 

vyhláškami MMRČR č.268/2009sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu a č.499/2006sb. o 

dokumentaci staveb. Dále je zpracována v souladu s platnými ČSN viz. položka 2.1 Seznam použitých 

podkladů pro zpracování.  

 

1.2.1.2.1.2.1.2. POPIS DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍPOPIS DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍPOPIS DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍPOPIS DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ    
 

S0-01 Stáj 

Objekt je určen pro ustájení 340ks dojnic ve 4 technologicky oddělených skupinách. Zvířata budou 

ustájena v přistýlaných lehacích boxech. 

Krmení pro dojnice bude zakládáno na oboustranný krmný stůl. 

Odkliz chlévské mrvy je řešen prodle potřeby mechanizací přes manipulační plochu u jihozápadního 

štítu do přepravních kontejnerů. Odkliz močůvky bude z manipulační plochy splaškovou kanalizací přes 

čerpací jímku do nádrže na kejdu. 

Osvětlení je přirozené průsvitnými podélnými stěnami, prosvětlovacími pásy ve střeše a hřebenovou 

větrací štěrbinou. 

Větrání je přirozené podélnými stěnami a hřebenovou větrací štěrbinou. 

Objekt není vytápěn. 

 

Navržená novostavba stáje má obdélníkový půdorys. Je tvořena konstrukcí ocelových rámů a 

dřevěných vaznic se sedlovou střechou ve sklonu 20°s vlnitou střešní krytinou PAMA Elyonda. Štíty 

budovo výšky +2,00m železobetonové, výše bude provedeno opláštění trapézovým plechem. Podélné 

stěny budou do výšky + 1,00m železobetonové, výše budou opatřeny průsvitnou shrnovací plachtou. 



 

SO-02 Dojírna 

V objektu je umístěna dojírna Farmtec 2x12 rybinových stání bez rychlého odchodu, roštová čekárna 

pro 92 dojnic se spojovací krytou uličkou ke stáji, technické zázemí s mléčnicí, strojovna chlazení, 

hygienické zázemí s umývárnou a šatnou a samostatný požádní úsek elektrorozvodny. Provozně je 

objekt rozdělen na 3 části: čekárna, zázemí a dojírna. 

 

Objekt je obdélníkového tvaru. Je založena na základových pasech, na kterých jsou vyzděny 

(vybetonovány) obvodové zdi ukončené ŽB věncem na který je osazena ocelová konstrukce střechy. 

Obvodové zdivo je z PTH 44 P+D, vnitřní zdi jsou z 30 P+D, 24 P+D a 11,5 P+D. Větrání je 

přetlakovou ventilací pomocí ventilátorů a střešní hřebenové štěrbiny. Objekt je vybaven vnitřní 

světelnou elektroinstalací, rozvodem vody, souborem hrazení čekárny a nástupů. 

Vytápění je leketrické přímotopné a akumulační. 

 

 

1.3.1.3.1.3.1.3. POPIS KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍPOPIS KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍPOPIS KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍPOPIS KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ    
 

SO-01 Stáj 

Stavební konstrukce   smíšené 

Nosné konstrukce   ocelové rámy, ocelové sloupy 

Obvodové konstrukce    stahovací plachty, železobetonové zídky 

Střešní krytina   dřevěné krokve, vlnitá střešní krytina 

  

SO-02 Dojírna 

Stavební konstrukce   smíšené 

Nosné konstrukce   cihelné bloky, ocelové sloupy 

Obvodové konstrukce    Porotherm 36,5 P+D, Porotherm 44 P+D, železobeton 

Vodorovné nosné konstrukce  ocelové vazníky 

Střešní krytina   dřevěné krokve, parozábrana, TI, 2x asfaltový pás 

 

 



 

POŽÁRNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍPOŽÁRNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍPOŽÁRNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍPOŽÁRNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ    

 

1.4.1.4.1.4.1.4. PODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍPODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍPODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍPODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ    
• výkresy stavební části PD 
• zákon 133/1998sb. o požární ochraně 
• ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb. Objekty pro zemědělskou výrobu. 
• ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty. 
• Vyhl.MVČR 23/2008sb.  o technických podmínkách požární ochrany staveb 
• Vyhl.MVČR 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru 
• Vyhl. MMRČR č.268/2009sb. o technických požadavcích na stavby 
• Vyhl. MMRČR č.468/2011sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
• Vyhl. MMRČR č.499/2006sb. o dokumentaci staveb 
• ČSN 73 0810:04/2009-Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení 
• ČSN 73 0873:06/2003-Požární bezpečnost staveb-Zásobování požární vodou 

 

 

 

1.5.1.5.1.5.1.5. POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKYPOŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKYPOŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKYPOŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY    
Navržený objekt je posuzován v souladu s vyhláškou 23/2008Sb., dle ČSN 730804 a dalších 

souvisejících norem.  

 

Konstrukční systém je smíšený. 

 

Požární výška objektu:  h=0,0m 

 

1.6.1.6.1.6.1.6. ROZDĚLENÍ OBJEKTU NA POŽÁRNÍ ÚSEKYROZDĚLENÍ OBJEKTU NA POŽÁRNÍ ÚSEKYROZDĚLENÍ OBJEKTU NA POŽÁRNÍ ÚSEKYROZDĚLENÍ OBJEKTU NA POŽÁRNÍ ÚSEKY    
Ve smyslu ČSN 730802 tvoří posuzovaný zemědělský objekt 2 požární úseky.  

    

I.I.I.I. Dle ČSN 730842 čl.3.1.3. může stáj s dojírnou, čekárnou a spojovací chodbou tvořit jeden požární 

úsek: 

Stájový prostor  2670m2 

Dojírna se zázemím  276,67m2 

Čekárna  188,85 



Spojovací chodba  20,52m2 

----------------------------------------- 

Celkem  3156,04m2 

 

II.II.II.II.    

Elektrorozvodna  2,75m2 

 

 

1.7.1.7.1.7.1.7. STANOVENÍ POŽÁSTANOVENÍ POŽÁSTANOVENÍ POŽÁSTANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA, STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A POSOUZENÍ VELIKOSTI RNÍHO RIZIKA, STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A POSOUZENÍ VELIKOSTI RNÍHO RIZIKA, STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A POSOUZENÍ VELIKOSTI RNÍHO RIZIKA, STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A POSOUZENÍ VELIKOSTI 
POŽÁRNÍCH ÚSEKŮPOŽÁRNÍCH ÚSEKŮPOŽÁRNÍCH ÚSEKŮPOŽÁRNÍCH ÚSEKŮ    

 

N 1.01 – I. – S=3156,04m2 

SO-01 Stáj – skupina provozů 2.1, S=2670m2 k8=0,416, p1=0,4, p2=0,3 

  Požární riziko dle ČSN 730842, tab. B.1   τe = 15min. 

SO-02 Dojírna – nevýrobní provozy 2.1, S=573,41m2 k8=0,583, p1=0,65, p2=0,3 

  Požární riziko τe = 15min. 

 

Požární riziko pro celý úsek: τe = 15minτe = 15minτe = 15minτe = 15min 

 

Stupeň požární bezpečnosti dle ČSN 730804: I.stupeň požární bezpečnosti.I.stupeň požární bezpečnosti.I.stupeň požární bezpečnosti.I.stupeň požární bezpečnosti.    

 

N 1.02 – I. – elektrorozvodna v dojírně - S=3156,04m2 

Elektrorozvodna – skupina provozů 5.29, S=2670m2 k8=0,583, p1=1,4, p2=0,15 

   

Požární riziko pro celý úsek: τe =τe =τe =τe = 24 24 24 24minminminmin 

 

Stupeň požární bezpečnosti dle ČSN 730804: I.stupeň požární bezpečnosti.I.stupeň požární bezpečnosti.I.stupeň požární bezpečnosti.I.stupeň požární bezpečnosti.    

    



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1.8.1.8.1.8. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍPOŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍPOŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍPOŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ    
N1.01N1.01N1.01N1.01/N2/N2/N2/N2    

 

V souladu s odst.1 §5 vyhl.č.23/2008Sb. jsou požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 

stanoveny dle tab.12, ČSN 730802. 

 

Podlaží 1.NPPodlaží 1.NPPodlaží 1.NPPodlaží 1.NP    

KONSTRUKCE POŽADOVANÉ 

VLASTNOSTI 

SKUTEČNÉ VLASTNOSTI ÚPRAVA 

OBVODOVÉ STĚNY 

I SPB  

 

REW 15 DP1 

 

REW 15 D1 DP1 

 

VYHOVUJE 

NOSNÉ KCE UVNITŘ. PÚ  

I SPB  

 

R 15 DP1 

 

R 15 DP1 

 

VYHOVUJE 

STROP 

I SPB  

 

RE 15 DP1 

 

RE 15 D1 DP1 

 

VYHOVUJE 

NOSNÉ KCE STŘECH 

I. SPB  
R 15 DP1 R 15 DP1 

 

VYHOVUJE 



POŽ. UZÁVĚRY 

I SPB – do CHÚC 

 

EI-C 30 DP1 

 

 

 

VYHOVUJE 

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ  - - - 

 

Požárně dělící konstrukce rozvodny musí být druhu DP1 s požární odolností alepoň 30min. Na ostatní 

konstrukce není kladen požadavek, a nebo se nevyskytují. 

pozn.: 

Požární pásy nejsou dle ČSN 730833 u objektů do 12m požární výšky h požadovány. 

Ke kolaudaci budou předloženy platné atesty a certifikáty ve smyslu příslušných paragrafů zákona 

22/1997, vyhl. 246/2001 Sb. a dalších platných předpisů. 

 

 

1.9.1.9.1.9.1.9. ÚNIKOVÉ CESTYÚNIKOVÉ CESTYÚNIKOVÉ CESTYÚNIKOVÉ CESTY    
Provoz stáje je charakterizován vysokou produktivitou, vyžaduje dle obdobných provozů 3 pracovníky 

na každou směnu, tj. 6-7 pracovníků včetně střídajících. 

 

1. Osazení objektu osobami: 

Obsluha stájí a dojírny – 3 pracovníků na den – občasné pracovní místo 

 

2. Posouzení délky a šířky únikových cest 

 

SO-01 Stáj 

Z objektu vedou 2 nechráněné únikové cesty délky do 50m, šířka křídla otevíravých vrat je minimálně 

1,4m (2 únikové pruhy) 

Délky i šířky únikových cest vyhovují. 

 

SO-02 Dojírna 

Z dojírny vede 1 úniková cesta délky do 25m, která ústí na volné prostranství. Šířka dveří je 

minimálně 0,8m. 



Z čekárny vedou 2 ÚC délky do 53m, jedna ústí do prostoru dojírny a druhá do stáje. Šířka 

otevíravých dvoukřídlých vrat na volní prostranství je 2,8m, šířka dveří min.0,8m 

Délky i šířky únikových cest vyhovují. 

Ze zázemí dojírny vede 1 NÚC délky do 8m, šířka dveří je 0,8m. ÚC začíná ve dveřích ústících 

z jednotlivých místností do chodby. 

Z mléčnice a strojovny vede ÚC, která začíná ve dveřích na volné prostranství. 

 

3. Evakuační cesta pro zvířata 

SO-01 Stáj - 340 krav 

Pohyb zvířat ve stáji je umožněn systémem branek. 

Z každého místa stáje vedou 2 evakuační cesty různým směrem na volné prostranství do 45m. 

Evakuace stáje může být provedena 2 otevíravými vraty v každé štítové stěně. Šířka vrat je 2,8m. 

Šířka branky je 1,0m. 

 

SO-02 Dojírna 

Dojírna má 24 stání a čekárna má kapacitu 92 krav a jsou prostorem bez pořárního rizika. Z dojírny 

vede evakuační cesta do délky 94m přes čekárnu a stáj na volné prostranství. Šířka vrat je 2,8m. 

 

Mezní rozměry evakuačních cest pro zvířata:   POŽAD.  SKUTEČ. 

Nejmenší dovolená šířka evakuační cesty    0,8m  1,2m    

SPLNĚNO 

Nejmenší dovolené rozměry vrat a průlezů    0,8x1,95m 2,9x3,2m  

SPLNĚNO 

Nejmenší dovolená šířka vrat a dveří na volné prostranství 1,6m  2,9m    SPLNĚNO 

Největší počet zvířat na jednu šířku evakuační cesty   180ks  170ks    SPLNĚNO 

Největší dovolená délka evakuační cesty    100m  94m    

SPLNĚNO 

Vede-li evakuač. cesta prostorem bez požárního rizika zvětšuje se její dovolená délka na 100m. 

 

Délky i šířky únikových cest pro zvířata vyhovují. 



 

Dveře na únikové cestě musí umožnit snadný a rychlý průchod, tvar kování by měl zabránit zachycení 

oděvu(např. tvary klik). 

Dveře na únikové cestě musí umožňovat snadný a rychlý průchod dle odst.9.13. ČSN 730802. Pokud 

budou východové dveře opatřeny speciálními bezpečnostními zámky(např. kódovými kartami), musejí být 

v případě evakuace samočinně odblokovány. Pokud budou při běžném provozu zajištěny proti vstupu 

nepovolaných osob, musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné. Dveře ovládány motoricky musí 

umožnit také ruční otevření.  Pokud by při běžném provozu bylo jedno nebo obě křídla zajištěny, musí 

mít na straně dveří ve směru úniku kování umožňující bezpečný a snadné otevření. Toto kování(např. 

pákový uzávěr) musí být umístěno nejvýše 1200mm nad podlahou.  

Dle odst.9.15. musí být CHÚC typu A osvětlena nouzovým osvětlením. Nouzové osvětlení se navrhuje 

dle ČSN EN 1838. Nouzové osvětlení musí být funkční i v době požáru v objektu u CHÚC typu A po 

dobu 15minut.    

Technické požadavky pro nouzové osvětlení viz odst.2.8. 

Označení únikových cest se v objektu musí provést zřetelně dle ČSN ISO 3864. 

  

1.10.1.10.1.10.1.10. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTIODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTIODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTIODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI    
Dle ČSN 73 0804 

Čl.9.14.5b)1) 

Střecha (střešní plášť) se nepovažuje za pož. Otevřenou plochu (nevyžadují se odstup. Vzdálenost) 

Čl.11.4.12 pozn. 

Obklady říms apod. tř. reakce na oheň C až F se posuzují z hlediska padání částí stavebních 

konstrukcí, pokud nepřesahují líc obvodové stěny o více jak 1m. 

 

Stáj – konstrukční systém smíšený 1.NP,  τe = 15+5=20min 

 d=82m  h=2,25m Po=100% odstup= 4,15m 

 d=37m  h=2,25m Po=100% odstup= 4,10m 

 d=40,7m  h=2,25m Po=100% odstup= 4,15m 

 d=33m  h=3,75-9,8m Po=100% odstup= 4,15m 

 

dojírna – konstrukční systém smíšený 1.NP,  τe = 15+5=20min 

 d=49,45m h=1,45m Po=49% odstup= 1,20m 



 otvor 3,65x1,45m    odstup= 2,05m 

 d=7,80  h=2,10m  Po=54% odstup= 1,90m 

 otvor 2,0x2,1m     odstup= 1,92 

 d=4,3m  h=1,30m  Po=75% odstup= 1,60m 

 otvor 1,5x1,3m     odstup= 1,31m 

 otvor 2,4x2,1m     odstup= 2,1m 

 otvor 0,9x2,0m     odstup= 1,2m 

 otvor 1,0x1,0m     odstup= 0,95m 

 

elektrorozvodna – konstrukční systém smíšený 1.NP,  τe = 20+5=25min 

 dveře 0,9x2,0m     odstup= 1,4m 

 

Okolní zástavba – st.p.č.262/1,2,3,4 – stáj ve vzdálenosti 17,5m od dojírny PNP 9,5m 

 st.p.č.266 – stáj ve vzdálenosti 40m od stáje PNP 1m 

       stáj ve vzdálenosti 30m od dojírny 

 

Požárně nebezpečný prostor vymezený odstupovou vzdáleností od navrhované stavby nezasahuje 

mimo stavební pozemek. 

Požárně nebezpečný prostor vymezený odstupovou vzdáleností od navrhované stavby nezasahuje na 

jiné objekty. 

Požárně nebezpečný prostor vymezený odstupovou vzdáleností od navrhované stavby nezasahuje na 

navrhované objekty. 

    

 

1.11.1.11.1.11.1.11. TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ    
Větrání: 

Větrání je přirozené podélnými stěnami a hřebenovou větrací štěrbinou (stáj), přetlakovou ventilací 

pomocí ventilátorů a střešní hřebenové štěrbiny (dojírna). 

Vytápění: 



Vytápění je leketrické přímotopné a akumulační (dojírna,zázemí) 

Spalinová cesta: 

Spalinové cesty musí odpovídat požadavkům ČSN 73 4301 Komíny a kouřovody-Navrhování, provádění 

a připojování spotřebičů paliv. 

Dle odst.8.1 ČSN 734301 musí instalovaná spalinová cesta dosáhnout požární odolnosti  EI. 

Kontrola a čištění spalinových cest, výběr kondenzátu a provozní revize dle přílohy E ČSN 734201 

pro celoroční provoz spotřebiče na plynná paliva musí probíhat jednou ročně.  

Tepelná soustava: 

Tepelná soustava a tepelné zařízení musí být umístěno v bezpečné vzdálenosti od výrobků třídy 

reakce na oheň B-F dle ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení. 

Pro instalaci tepelných spotřebičů platí ČSN 06 1008. 

Prostupy instalací: 

Prostupy rozvodů a instalace požárně dělicí konstrukcí musí být utěsněny v závislosti na článku 8.6 

a 11.1 ČSN 730802 dle požadavků čl.6.2 ČSN 730810. 

Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů), technických a technologických 

zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být navrženy tak, aby co nejméně 

prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy musí 

být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou 

požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i 

změněna v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení 

požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce. 

U dále uvedených prostupů požárně dělícími konstrukcemi se kromě úpravy podle 6.2.1 ČSN 730802 

zabraňuje šíření požáru hmotou (výrobkem) potrubí a vnitřním prostorem potrubí, nebo jiného 

prostupujícího zařízení. Toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků 

jejichž požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce. Těsnění prostupů 

se hodnotí podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008, a to v těchto případech: 

a) kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují 

jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 

kg.m-1 (ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle 1ČSN 73 0802 či ČSN 73 0804, vodičů a kabelů 

které nešíří požár podle norem řady ČSN EN 50266 a zařízení navrhovaných podle ČSN 73 0848), 

b) požární odolnosti E-C/U, nebo E-U/C apod., a to ve všech případech uvedených v bodě a), pokud 

jde o prostupy požárně dělící konstrukcí klasifikace EW. 

Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí podle bodu a) nebo b) a jsou 

většího světlého průřezu než 2000 mm2 , přičemž jejich vzájemná osová vzdálenost je menší než 300 

mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008. 



Utěsnění jednotlivých prostupů musí být provedeno odborným dodavatelem. Při kolaudaci musí být 

předloženy platné certifikáty. 

Elektrická zařízení a elektroinstalace: 

Dle §9 vyhl.23/2008 musí být elektrické zařízení sloužící k ochraně osob a majetku navrženo tak, 

aby byla při požáru zajištěna dodávka elektrické energie za podmínek stanovených českými 

technickými normami(ČSN 730802, ČSN 730810). 

Pokud budou napájecí kabely zajišťující funkci a ovládání elektrických zařízení sloužící k požárnímu 

zabezpečení staveb vedeny volně, musí být kabel druhu I.-kabel B2ca. 

Elektrické rozvody zajišťující funkci nouzového osvětlení musí mít zařízenou dodávku elektrické 

energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby při 

přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu předpokládané funkce 

zařízení ze zdroje druhého. 

Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné. 

Trvalou dodávku lze zajistit nezávislým záložním zdrojem-samostatným generátorem, akumulátorovými 

bateriemi nebo připojením na veřejnou sít NN popř. VN smyčkou. V těchto případech porucha na jedné 

větvi nesmí vyřadit dodávku el. energie pro zařízení, která musí zůstat funkční i v případě požáru.  

Elektrická zařízení která slouží k požárnímu zabezpečení objektu se připojují samostatným vedením z 

přípojkové skříně nebo hlavního rozvaděče a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu 

odpojení ostatních elektrických zařízení objektu(15minut). 

Bleskosvod 

Objekt bude opatřen bleskosvodem podle ČSN EN 62305 – 1-4.  

 

1.12.1.12.1.12.1.12. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAHZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAHZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAHZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH    
 

1.12.1. POŽÁRNÍ VODA 
 

Vnitřní odběrní místa 

Dle ČSN 73 0842 se vnitřní odběrní místa pro nevytápěné prostory nezřizují (stáj, el.rozovdna, 

čekárna) a dle ČSN 73 0873 se pro vytápěné prostory rovněž nezřizují – p.S=1640,13 – tj. < 9000 

Vnější odběrní místa 

Stávající hydranty umístěné nevodovodním řadu ve vzdálenosti 8 a 100m od objektu – odběr 6 l/s. 

Dále je v areálu stávající vodojem o obsahu 50m3 a v blízkosti 500m je Lhotecký potok. 

Odběr vody z hydrantu při doporučené rychlosti v=0,8ms-1 musí být minimálně 6 l/s. 



Potrubí DN 100mm, hydrant 150/300 m 

Statický přetlak u hydrantu musí být min. 0,2MPa. 

 

Přenosné hasicí přístroje(PHP) 

Ve stáji se osadí přenosné hasící přístroje tak, aby ve stáji bylo celkem 20 hasících jednotek pro 

třídu požáru A, např. 2 PHP PG 10 – hasící schopnost 34 A 

V dojírně se osadí přenosné hasící přístroje tak, aby v dojírně bylo celkem 10 hasících jednotek pro 

třídu požáru A, např. 2 PHP PG 10 – hasící schopnost 34 A 

V elektrorozvodně se osadí 1 přenosný hasící přístroj PG6 – hasící schopnost 21 A 

    

 

1.12.2. PŘÍJEZDOVÉ A PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE 
Přístupovou komunikací umožňující příjezd požárních vozidel je komunikace šířky 3,5m v areálu farmy. 

Vjezd do areálu musí mít šířku min. 3,5m a výšku min. 4,1m. 

Zásah může být veden z komunikací a upravených zpevněných ploch na farmě, které přiléhají 

k navrhovaným stavbám. 



 

1.13.1.13.1.13.1.13. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍPOŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍPOŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍPOŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ    
Dle odst.9.15. ČSN 730802 musí být CHÚC typu A osvětlena nouzovým osvětlením. Podmínky pro 

nouzové osvětlení jsou uvedeny v odst.2.6 a 2.8. Nouzové osvětlení musí být funkční min. po dobu 15 

minut. 

 

1.14.1.14.1.14.1.14. BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY A TABULKYBEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY A TABULKYBEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY A TABULKYBEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY A TABULKY    
Přenosný hasicí přístroj bude označen dle ČSN ISO 3864, ČSN 010813 a dle nařízení vlády NV 

11/2002sb. výstražnými bezpečnostními značkami a tabulkami. 



2.2.2.2. ZÁVĚRZÁVĚRZÁVĚRZÁVĚR    
PBŘS řeší novostavbu stáje a dojírny Horní Kalná. 

Objekt tvoří 2 požární úseky: 

N 1.01 – I. zatříděný do I.SPB; 

N 1.02 – I. zatříděný do ISPB; 

Únikové cesty vyhovují normovým požadavkům ČSN 730802.  

Požárně nebezpečný prostor neohrožuje sousední objekty a nezasahuje na sousední pozemky, viz. 

situace.  

V souladu s přílohou 4 vyhl.23/2008Sb. budou v objektu umístěny PHP a to: 

-Ve stáji se osadí přenosné hasící přístroje tak, aby ve stáji bylo celkem 20 hasících jednotek pro 

třídu požáru A, např. 2 PHP PG 10 – hasící schopnost 34 A 

-V dojírně se osadí přenosné hasící přístroje tak, aby v dojírně bylo celkem 10 hasících jednotek pro 

třídu požáru A, např. 2 PHP PG 10 – hasící schopnost 34 A 

-V elektrorozvodně se osadí 1 přenosný hasící přístroj PG6 – hasící schopnost 21 A 

 

Dle odst.9.15. ČSN 730802 musí být CHÚC typu A osvětlena nouzovým osvětlením. Nouzové osvětlení 

musí být funkční po dobu min. 15 minut. 

Kontrola a čištění spalinových cest, výběr kondenzátu a provozní revize dle přílohy E ČSN 734201 

pro celoroční provoz spotřebiče na plynná paliva musí probíhat jednou ročně.  

 

 

Posuzovaný zemědělský objekt vyhovuje při dodržení výše uvedených skutečností všem požadavkům Posuzovaný zemědělský objekt vyhovuje při dodržení výše uvedených skutečností všem požadavkům Posuzovaný zemědělský objekt vyhovuje při dodržení výše uvedených skutečností všem požadavkům Posuzovaný zemědělský objekt vyhovuje při dodržení výše uvedených skutečností všem požadavkům 

požární bezpečnosti staveb.požární bezpečnosti staveb.požární bezpečnosti staveb.požární bezpečnosti staveb.    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

V Litomyšli v říjnu 2012 

 

vypracoval 

Bc. PETR LENOCH 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Výkres č.01 Situace M 1:500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na stavby pro zemědělství 

                          191/2002 Sb.   
                            VYHLÁŠKA  
                    Ministerstva zem ědělství  
                      ze dne 7. kv ětna 2002  
       o technických požadavcích na stavby pro zem ědělství  
  

     Ministerstvo zem ědělství  stanoví podle § 143 odst. 4 písm. c)  
zákona  č.  50/1976  Sb.,  o  územním  plánování  a stavební m řádu  
(stavební  zákon), ve  zn ění zákona   č. 83/1998  Sb. a  zákona č.  
151/2000 Sb.:  
  
                           ČÁST PRVNÍ  

                       ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  
  
                               § 1  
  
                         P ředmět úpravy  
  

     Tato   vyhláška  stanoví   tyto  požadavky   n a  stavby   pro  
zemědělství  (dále  jen  "stavby"),  které  neobsahuje vy hláška č.  
137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na  výstavbu:  
a) na bezpe čnost a užitné vlastnosti staveb,  
b) na řešení staveb pro  hospodá řská zví řata, doprovodných staveb,  
   staveb pro poskliz ňovou úpravu  a skladování produkt ů rostlinné  

   výroby a  staveb pro skladování minerálních  hno jiv a p řípravk ů  
   na ochranu rostlin.   
  
                               § 2  
  
                         Základní pojmy  

  
     (1) Pro ú čely této vyhlášky se rozumí  
a) stavbou pro  hospodá řská zví řata1) - stavba  nebo soubor staveb  
   pro zví řata k chovu, výkrmu,  práci a jiným hospodá řským ú čel ům  
   s výjimkou staveb a za řízení pro ryby a v čely,  
b) stavbou  pro hlavní  druhy hospodá řských  zví řat -  stavba nebo  

   soubor  staveb  pro  skot,  prasata,  ovce,  koz y, dr ůbež (kura  
   domácího, kachny, husy a kr ůty) a pro kon ě,  
c) stavbou  pro chov  v ětšího po čtu  hlavních druh ů  hospodá řských  
   zví řat  -   stavba  nebo  soubor   staveb,  kde  sou čet   všech  
   hospodá řských  zví řat je  nebo p řesahuje  u skotu  a u koní 500  
   dobyt čích jednotek, u prasat  240 dobyt čích jednotek, u dr ůbeže  

   120  dobyt čích  jednotek.  Koeficient  pro  p řepočet na dobyt čí  
   jednotky je uveden v p říloze č. 6 této vyhlášky,  
d) stavbou  pro  intenzivní  chov  hospodá řských  zví řat - stavba,  
   v níž jsou  zví řata chována v systémech,  po čtech, hustot ě nebo  
   za takových podmínek nebo na  takové úrovni prod ukce, že jejich  
   zdraví a životní pohoda závisí nejen  na pé či člov ěka, ale i na  

   technické vybavenosti staveb,  



e) doprovodnou  stavbou  pro  hospodá řská  zví řata  -  stavba  pro  

   dosoušení  a skladování  sena   a  slámy , stavba  pro skladování  
   chlévské  mrvy, hnoje ,  kejdy , močůvky   a hnoj ůvky ,  stavba pro  
   skladování tekutých odpad ů a stavba pro konzervaci a skladování  
   siláže a silážních š ťáv.  
  
     (2) Pro ú čely této vyhlášky  u staveb pro hospodá řská zví řata  

se rozumí  
a) stájí - stavba pro  ustájení hospodá řských zví řat, řešená podle  
   požadavk ů  jednotlivých druh ů  a kategorií,  ú čelu a  výrobního  
   zam ěření,  
b) ustájením na hluboké podestýlce - volné ustájení  zví řat v kotci  
   s pravidelným  p řistýláním  podlahové  plochy  a odklizem hnoje   

   v delším časovém intervalu,  
c) ustájením  na  spádovém  loži  s  vysokou  podes týlkou  nebo na  
   podlahách  o  velkém  sklonu  -  volné  ustájení  zví řat v kotci  
   s p řistýláním horní  části lože (lehárny)  o sklonu 4,5  - 10 %  
   sm ěrem ke  sníženému krmišti a s  denním odklizem chlé vské mrvy  
   z krmišt ě,  

d) stranovou  zábranou  -  hrazení  vymezující  pol ohu zví řete p ři  
   ležení a  stání na ur čené ploše,  zamezující kálení na sousední  
   místo a vzájemné p řekážení p ři  vstávání a lehání na stání nebo  
   v boxu p ři volném ustájení,  
e) boxem -  vymezená část stáje, ur čená  k pobytu jednoho zví řete,  
   rozm ěrov ě   a   provedením   diferencovaná   podle  technolo gie  

   ustájení,  druhu   a  kategorie  zví řat;   podle  ú čelu  slouží  
   k odpo činku  jako  boxové  lože,  ke  krmení  jako  krmný  box,  
   k odpo činku   a  krmení   jako  kombinovaný   box,  dále   jako  
   individuální  poutací  nebo  uzavírací  box,  my cí  box k mytí,  
   dezinfekci a prohlídce zví řat,  
f) venkovním individuálním boxem -  p říst řešek se t řemi uzav řenými  

   st ěnami a  s neregulovaným klimatem , ur čený  pro ustájení telat  
   od narození do ukon čení mlé čné výživy,  
g) krmnou chodbou  - část podlahové plochy  stáje nebo komunikace,  
   zpravidla  mezi boxovými  loži,  řadou  stání, box ů  nebo kotc ů  
   a krmným žlabem (korytem), ur čená k zakládání krmiva,  
h) krmným  stolem  -  pr ůjezdná  manipula ční  chodba  ve  stáji se  

   zvýšenou  úrovní  podlahy,   umož ňující  pr ůjezd  krmného  vozu  
   s jednostranným   nebo  oboustranným   žlabovým  prostorem  pro  
   zakládání  krmiva;  úrove ň  dna  žlabového  prostoru je totožná  
   s úrovní podlahy pr ůjezdné části chodby,  
i) žlabovým prostorem - stavební  prvek, který je s oučástí krmného  
   stolu;  prostor pro  zakládání krmiva  je vymeze n  pouze p řední  

   požlabnicí;  úrove ň dna  žlabového prostoru  a podlahy  krmného  
   stolu je totožná,  
j) požlabnicí  - část  krmného žlabu,  která vymezuje horizontáln ě  
   i vertikáln ě jeho st ěny a zabra ňuje zví řat ům vyhrnovat krmivo,  
k) hnojnou  chodbou -  podlahová plocha  stáje mezi   řadami stání,  
   box ů  nebo kotc ů,  ur čená k  odklizu tuhých  a tekutých  výkal ů  

   zví řat  mezi jednotlivými  částmi stáje;  u stelivových provoz ů  
   pro nastýlání box ů, stání nebo kotc ů a u volných stání k pohybu  
   zví řat,  
l) roštovou  podlahou -  podlahová plocha  stáje ne bo  její části,  



   opat řená  rošty  nebo  št ěrbinami,  umož ňujícími  propad výkal ů  

   a mo če do podroštového prostoru,  
m) zpevn ěným odkanalizovaným  výb ěhem - odkanalizovaná  a ohrazená  
   plocha  p řiléhající nebo  navazující  na  stáje; je  ur čena pro  
   volný  pohyb  zví řat,  p řípadn ě   pro  jejich  náhradní  krmení  
   a napájení,  
n) klecovou  baterií  jedno  nebo  vícepodlažní  -  stabilní  nebo  

   p řemístitelný technologický  soubor klecí pro  dr ůbež, vybavený  
   za řízením pro  krmení, napájení, odkliz  trusu, p řípadn ě i  pro  
   sb ěr vajec a distribuci vzduchu,  
o) neobohaceným  klecovým  systémem  -  zp ůsob ustájení užitkového  
   chovu  nosnic  pro  produkci  konzumních  vajec  s  minimálními  
   rozm ěrovými a funk čními parametry,  

p) obohaceným klecovým systémem - zp ůsob ustájení užitkového chovu  
   nosnic  pro  produkci  konzumních  vajec odpovíd ající základním  
   etologickým požadavk ům,  
r) alternativním  systémem ustájení  - zp ůsob  ustájení užitkového  
   chovu  nosnic pro  produkci konzumních  vajec s  parametry pln ě  
   odpovídajícími etologickým požadavk ům.  

  
     (3) Pro ú čely této vyhlášky  u doprovodných staveb pro stavby   
pro hospodá řská zví řata se rozumí  
a) dosoušecím  za řízením  -  soubor  stavebních  a strojních částí  
   k dosoušení zavadlé píce  nuceným profukováním v zduchem; skládá  
   se  z ventilátor ů,  vzduchovod ů,  dosoušecí  plochy a  m ůže být  

   dopln ěno  za řízením pro  úpravu p řivád ěného  venkovního vzduchu  
   a automatickým ovládáním,  
b) p řečerpávací  ( čerpací,  sb ěrnou)  jímkou  -  nepropustná zemní  
   jímka k soust ředění postupn ě p řitékající kejdy , tekutých podíl ů  
   statkových  hnojiv a  jimi kontaminovaných  vod,  nebo ostatních  
   tekutých odpad ů,  p řed jejich další  manipulací; pro manipulaci  

   s kejdou  je vybavena homogeniza čním za řízením,  
c) skladovací   nádrží   -   nepropustný   nadzemní   zásobník  pro  
   uskladn ění  kejdy ,  tekutých  podíl ů  statkových  hnojiv a jimi  
   kontaminovaných vod z manipula čních ploch; je vybaven za řízením  
   pro  jejich pln ění  a vypoušt ění;  pro manipulaci  s kejdou   je  
   vybaven homogeniza čním za řízením,  

d) skladovací jímkou  - nepropustný zemní  zásobník  pro uskladn ění  
   kejdy , tekutých podíl ů statkových hnojiv  a jimi kontaminovaných  
   vod  z manipula čních  ploch;  je  vybaven za řízením  pro jejich  
   pln ění  a  vypoušt ění;  pro  manipulaci  s  kejdou   je  vybaven  
   homogeniza čním za řízením,  
e) stavbou  pro skladování  kejdy  -  soubor staveb  pro manipulaci  

   s kejdou  a  pro její skladování; jeho  sou částí jsou skladovací  
   nádrže  nebo skladovací  jímky, p řečerpávací  ( čerpací, sb ěrné)  
   jímky  a  manipula ční  plocha,  technologické  zázemí, p řípadn ě  
   samostatné hygienické za řízení obsluhy,  
f) stavbou pro konzervaci a  skladování siláže - ho rizontální nebo  
   vertikální stavba  pro konzervaci a  skladování silážovatelných  

   glycidových, polobílkovinných a bílkovinných krm iv,  
g) kontrolním  systémem  -  zám ěrn ě  vytvo řená  část  stavby, její  
   technická úprava, za řízení, ur čené pro zjišt ění úniku závadných  
   látek a jimi kontaminovaných vod ze stavby.  



  

     (4) Pro ú čely této vyhlášky  u staveb pro poskliz ňovou úpravu  
a skladování produkt ů rostlinné výroby se rozumí  
a) stavbou  pro poskliz ňovou  úpravu a  skladování zrnin  - stavba  
   trvalého charakteru vybavená manipula čními prostory a za řízením  
   pro poskliz ňovou úpravu a skladování zrnin,  
b) stavbou pro  poskliz ňovou úpravu a skladování  brambor - stavba  

   trvalého  charakteru  pro  sadbové,  konzumní  n ebo  pr ůmyslové  
   brambory  vybavená skladovací  technikou, za řízením  pro jejich  
   p říjem, poskliz ňovou úpravu, t říd ění, ošet ření a další úpravu,  
c) stavbou pro  poskliz ňovou úpravu a skladování  ovoce a zeleniny  
   - stavba s p říslušenstvím trvalého rázu prostorov ě a dispozi čně  
   uspo řádaná a vybavená technikou  a za řízením pro jejich p říjem,  

   poskliz ňovou  úpravu,  t říd ění,  ošet ření,  úpravu a skladování  
   podle požadavk ů jednotlivých druh ů ovoce a zeleniny,  
d) chladírenským  skladem  -   stavba  vybavená  te pelnou  izolací  
   a strojním  chlazením  pro  ochlazení  a skladov ání ochlazených  
   produkt ů.  
  

     (5)  Pro   ú čely  této  vyhlášky  u   staveb  pro  skladování  
minerálních hnojiv a p řípravk ů pro ochranu rostlin se rozumí  
a) stavbou pro  skladování tuhých minerálních  hnoj iv - stavba  se  
   stroji   a   za řízením   pro   p říjem,  skladování,  manipulaci  
   a vyskladn ění   tuhých   minerálních   hnojiv   do   dopravníc h  
   a aplika čních prost ředk ů,  

b) stavbou pro skladování kapalných minerálních hno jiv - stavba se  
   stroji   a   za řízením   pro   p říjem,  skladování,  manipulaci  
   a vyskladn ění kapalných minerálních hnojiv,  
c) stavbou pro  skladování p řípravk ů na  ochranu rostlin -  stavba  
   vybavená  skladovací a  manipula ční technikou  a za řízením  pro  
   jejich p řípravu k aplikaci,  

d) p říru čním  pohotovostním  skladem  -  stavba,  část stavby nebo  
   odd ělená,  samostatn ě  odv ětratelná   místnost  pro  skladování  
   hnojiv nebo p řípravk ů na  ochranu rostlin o maximální p řípustné  
   velikosti pro 1 tunu p řípravk ů  na ochranu rostlin, nebo 200 m3  
   tuhých hnojiv,  nebo 50 m3 kapalných  hnojiv, ur čená pro jejich  
   skladování  po  nezbytn ě  nutnou  dobu  od  p říjmu  do aplikace  

   zpravidla v jedné sezon ě,  
e) p říjmovou plochou - nepropustná  odkanalizovaná ploch a u staveb  
   pro  skladování minerálních  hnojiv k  ochran ě p řed zne čišt ěním  
   prost ředí p ři  naskladn ění, manipulaci, vyskladn ění  a p říprav ě  
   minerálních hnojiv k jejich aplikaci,  
f) havarijní jímkou - jímka nebo  nádrž, ur čená k zadržení závadné  

   látky, uniklé nebo vypušt ěné  p ři havarijních stavech z nádrží,  
   kontejner ů,  obal ů,  technologických  za řízení  a ze záchytných  
   jímek,  
g) záchytnou  jímkou -  jímka, zachycující  závadné  látky,  uniklé  
   z nádrží, kontejner ů, obal ů  anebo technologického za řízení; je  
   trvale napojena na jímku havarijní,  

h) sb ěrnou jímkou - stavební úprava  ve dnu nebo podlaze havarijní  
   jímky,  pop ř.   v  potrubním  kanále,   umož ňující  vy čerpávání  
   zachycených závadných látek.  
--------------------------------------------------- ---------------  



1) § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární pé či  

   a o zm ěně  n ěkterých souvisejících zákon ů  (veterinární zákon),  
   ve zn ění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb. a zákona  
   č. 102/2001 Sb.   
  
                           ČÁST DRUHÁ  
       POŽADAVKY NA BEZPE ČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI STAVEB  

  
                               § 3  
  
            Požadavky na tepeln ě technické vlastnosti  
            a zabezpe čení vnit řního prost ředí staveb  
  

     (1)  Tepeln ě technické  vlastnosti konstrukcí  se stanoví  na  
základ ě tepelné  bilance stavby, podle požadavk ů  na prost ředí pro  
ur čený  druh  produkce,  chovu,  skladování,  konzerva ce  a úpravy  
rostlinných  a živo čišných  produkt ů s  p řihlédnutím k  biologické  
produkci tepla , vodních par a plyn ů.  
  

     (2)  Technické  řešení  staveb  pro  hospodá řská zví řata musí  
umožňovat,  aby rychlost  proud ění, prašnost,  teplota a relativní  
vlhkost  vzduchu,  koncentrace  plyn ů,  osv ětlení  a hlu čnost byly  
v mezích,  které  nejsou  pro  zví řata  škodlivé.  Pokud nároky na  
zdraví a  pohodu zví řat vyžadují nucené  v ětrání a úpravu vzduchu,  
požaduje se náhradní systém,  zajiš ťující jeho dostate čnou vým ěnu,  

úpravu  a  zabudování  za řízení  pro  signalizaci poruchy systému.  
Požadavky  na  vnit řní  prost ředí  stájových  objekt ů jsou spln ěna  
dodržením normové hodnoty.2)  
  
     (3)  Nároky  na  tepelnou  ochranu,  v ětrání  a vytáp ění jsou  
uvedeny  v požadavcích  na p říslušné  druhy staveb  v §  9, 12, 13  

a 14.  
--------------------------------------------------- ---------------  
2) § 3 písm. p) vyhlášky č. 137/1998 Sb.   
  
            Bezpe čnost staveb z hlediska ochrany vod  
  

                               § 4  
  
      Bezpe čnost staveb z hlediska pr ůniku závadných látek  
  
     (1)  Podle  požadavk ů  na  umís ťování  staveb  se z řetelem na  
produkci závadných látek se stavby člení na stavby se zabezpe čením  

a) základním,  
b) dopl ňkovým.  
  
     (2)  Stavby vyžadující  základní zabezpe čení  podle §  5 jsou  
stavby  
a) pro skladování  p řípravk ů na ochranu  rostlin, jejich míchárny,  

   asana ční   plochy,  p říjmová   a  výdejní   místa,  s  výjimkou  
   p říru čních pohotovostních sklad ů,  
b) pro  skladování minerálních  hnojiv, jejich  míc hárny, asana ční  
   plochy,  p říjmová  a  výdejní   místa,  s  výjimkou  p říru čních  



   pohotovostních sklad ů,  

c) pro konzervaci a skladování siláže o sušin ě menší než 30 %,  
d) pro skladování statkových hnojiv ,  
e) pro hospodá řská zví řata,  
f) pro odvád ění a čist ění odpadních vod.  
  
     (3)  Stavby  vyžadující  základní   zabezpe čení  podle  §  5,  

popřípad ě  dopl ňkové  zabezpe čení  podle  §  6  jsou  podle stupn ě  
možného ohrožení jakosti nebo zdravotní nezávadnost i vod  
a) jímky   a  nádrže   na  skladování   kejdy ,  močůvky ,  hnoj ůvky   
   a silážních š ťáv,  
b) silážní žlaby  a v ěže na  skladování siláže o  sušin ě menší než  
   30 %,  

c) hnojišt ě a hnojné koncovky staveb pro hospodá řská zví řata,  
d) kanalizace odpadních vod, hnoj ůvky ,  močůvky , kejdy  a silážních  
   š ťáv.  
  
     (4) Části  staveb vyžadující základní zabezpe čení  podle § 5,  
popřípad ě dopl ňkové zabezpe čení podle § 6 jsou  

a) podlahy  technologických  a   provozních  prosto r ů  staveb  pro  
   skladování  p řípravk ů   na  ochranu  rostlin,   tvo ří-li  spolu  
   s nepropustným  soklem st ěn  a zvýšeným  prahem dve ří havarijní  
   záchytnou    bezodtokovou   jímku,    s   výjimk ou   p říru čních  
   pohotovostních sklad ů,  
b) podlahy,  vnit řní   kanalizace,  kanály  a   jímky  staveb  pro  

   hospodá řská zví řata.  
  
     (5) Stavby vyžadující základní  a dopl ňkové zabezpe čení podle  
§ 5 a  6 jsou nadzemní nádrže  na skladování kapaln ých minerálních  
hnojiv.   
  

                               § 5  
  
                   Základní zabezpe čení staveb  
  
     Základní   zabezpe čení   staveb   musí   zamezit  samovolnému  
proniknutí  látek ohrožujících  jakost vod  ze stav eb  do okolního  

terénu a podloží a následn ě do povrchových a podzemních vod  
a) nepropustností povrch ů a konstrukcí,  které p řicházejí do styku  
   se závadnými látkami,  
b) odkanalizováním,  p řípadn ě stavebními  úpravami, znemož ňujícími  
   únik látek ze stavby vyte čením, p řete čením nebo splachem,  
c) umíst ěním  nádrží na  kapalná minerální  hnojiva do  zách ytných  

   van.3)  
--------------------------------------------------- ---------------  
3) § 3 vyhlášky č. 274/1998 Sb. ,  o skladování a zp ůsobu používání  
   hnojiv, ve zn ění vyhlášky č. 476/1998 Sb.   
  
                               § 6  

  
           Dopl ňkové zabezpe čení staveb a částí staveb  
  
     Dopl ňkové  zabezpe čení  staveb,  vedle  požadavk ů  na  jejich  



základní   zabezpe čení,   se   uplat ňuje   p ři  jejich  umís ťování  

v oblastech se zvýšenou ochranou vod a v ochranných  pásmech  
a) u skladovacích   nádrží   staveb   pro   skladov ání   kapalných  
   minerálních  hnojiv se  musí p řed  uvedením do  provozu a  dále  
   jedenkrát  za 10  let provád ět  zkouška vodot ěsnosti,  která je  
   spln ěna dodržením normové hodnoty,2)  
b) skladovací  nadzemní  nádrže  staveb  pro  sklad ování kapalných  

   minerálních hnojiv o objemu v ětším než 100 m3 musí být opat řeny  
   indikací p řípadných  net ěsností t ěch částí  nádrže, které nelze  
   vizuáln ě kontrolovat,  
c) u jímek  a  nádrží  na  skladování  hnoj ůvky ,  močůvky ,  kejdy ,  
   silážních š ťáv a u silážních v ěží na skladování siláže o sušin ě  
   menší  než  30  %  se  musí  p řed  uvedením  do  provozu a dále  

   jedenkrát  za 5  let u  zemních  jímek  a jedenk rát  za 10  let  
   u nadzemních nádrží a v ěží provád ět zkouška vodot ěsnosti, která  
   je spln ěna dodržením normové hodnoty,2)  
d) jímky  a   nádrže  pro  skladování   hnoj ůvky ,  močůvky ,  kejdy   
   a silážních š ťáv  a silážní v ěže na  skladování siláže o sušin ě  
   menší   než  30   %   se   musí  opat řit   kontrolním  systémem  

   monitorujícím p řípadné net ěsnosti a únik skladovaných látek,  
e) u podroštových   kanál ů   staveb    pro   hospodá řská   zví řata  
   s bezstelivovou  technologií ustájení,  u kanali zace  odpadních  
   vod,  hnoj ůvky , močůvky ,  kejdy  a  silážních š ťáv  se musí p řed  
   uvedením  do  provozu  provést  zkouška  vodot ěsnosti, která je  
   spln ěna    dodržením   normové    hodnoty,2)   u   sklad ovacích  

   a cirkula čních kanál ů  se pak tato zkouška  musí cyklicky b ěhem  
   provozu opakovat jedenkrát za 5 let,  
f) u silážních žlab ů na skladování siláže  o sušin ě menší než 30 %  
   a hnojiš ť,  u  kterých  je  zajišt ěn  samovolný  odtok tekutých  
   složek  (silážních  š ťáv  a  hnoj ůvky )  z  jejich  skladovacích  
   prostor ů,  posta čuje  kontrola  p ředepsané  kvality  stavebních  

   prací v pr ůběhu výstavby a  p řed uvedením do provozu; v pr ůběhu  
   provozu  se  musí  cyklicky  kontrolovat  povrch y  s ohledem na  
   jejich nepropustnost.  
--------------------------------------------------- ---------------  
2) § 3 písm. p) vyhlášky č. 137/1998 Sb.   
  

                           ČÁST TŘETÍ  
       POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ STAVEB PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍ ŘATA  
  
                               § 7  
  
      Spole čné požadavky na stavby pro hospodá řská zví řata  

  
     (1)  Dispozi ční,  technické  a  provozní  řešení  staveb musí  
v souladu s použitou technologií chovu  
a) zajiš ťovat prost ředí, odpovídající pohod ě, užitkovosti a zdraví  
   zví řat   a  poskytovat   zví řat ům  ochranu   p řed  nep říznivými  
   klimatickými vlivy a riziky, ohrožujícími jejich  zdraví,4) ,5)  

b) poskytovat zví řat ům podle nárok ů jednotlivých druh ů a kategorií  
   maximáln ě možnou volnost pohybu  tak, aby byla zajišt ěna jejich  
   pohoda a aby nedocházelo k  jejich omezování zp ůsobem, který by  
   vedl k jejich zbyte čnému utrpení nebo zran ění,6)  



c) zajiš ťovat  dostate čné osv ětlení;  jestliže dostupné  p řirozené  

   osv ětlení nenapl ňuje fyziologické  a etologické pot řeby zví řat,  
   musí  být  zví řat ům  zajišt ěno  um ělé  osv ětlení,  jehož zp ůsob  
   instalace a intenzita nevyvolá nep řirozené drážd ění,  
d) umožnit ošet řovateli  zví řat denní kontrolu  zdravotního stavu,  
   kondice a pohody zví řat,  
e) umožnit  ošet řovateli zví řat  denní kontrolu  stavu technického  

   a technologického   za řízení   pro   chov   zví řat,   p ředevším  
   automatizovaných systém ů,  na nichž je  závislá pohoda a  život  
   zví řat;  k tomu  ú čelu vybavit  stavbu stabilním  nebo mobilním  
   zdrojem osv ětlení,  
f) zabezpe čit stavbu p řed vstupem nepovolaných osob,  
g) zabezpe čit  stavbu  p řed  únikem   chovaných  zví řat  a  omezit  

   vniknutí jiných živo čich ů,  
h) umožnit dezinfekci, dezinsekci a deratizaci,  
i) umožnit veterinární vyšet ření a ošet ření, podání látek zví řat ům  
   a odb ěr vzork ů,  
j) umožnit  ve  stavb ě  vy člen ění  odd ělené  prostory  pro zví řata  
   vyžadující  mimo řádnou  pé či,  zví řata  poran ěná,  nemocná nebo  

   podez řelá z nákazy,  
k) umožnit  ošet řovatel ům  a  dalším  ke  vstupu oprávn ěným osobám  
   bezpe čné  provedení  úkon ů  a  činností  souvisejících s chovem  
   zví řat a údržbou stavby,  
l) umožnit  minimalizaci emisí  amoniaku  a  zápachu p ři  sou časném  
   zohledn ění požadavk ů na pohodu zví řat.  

  
     (2) Podlahy ustájovacích prostor ů  
a) musí  odpovídat hmotnosti  zví řat a  mít protiskluzovou  úpravu  
   povrchu,  
b) roštové  musí  mít  roštnice  s  odpovídající ná šlapnou plochou  
   a ší řkou št ěrbin podle druhu zví řat, hrany roštnic musí být bez  

   odšt ěpů  s  minimálním  p řevýšením  roštnic  a  s  uložením osy  
   roštnic kolmo k nej čast ější ose pohybu zví řat,  
c) nesmí  zp ůsobovat poran ění  nebo utrpení  zví řat ům při  pohybu,  
   stání nebo ležení,  
d) musí  mít  pohodlnou  plochu  pro  ležení,  mít  náležitý sklon  
   a odpovídat t ělesným rozm ěr ům zví řat,  

e) u ramp,  lávek  a  m ůstk ů   pro  naložení  a  vyložení  zví řat,  
   z řizovaných   jako   sou část    stavby,   musí   být   opat řeny  
   protiskluzovou úpravou povrchu  a bo čním hrazením, zabra ňujícím  
   pádu  zví řete nebo  kontejneru se  zví řaty; jejich  sklon nesmí  
   p řesáhnout 20  stup ňů, výškové nerovnosti  nesmí p řesáhnout 0,2  
   m a mezery  v podlaze nebo  mezi dv ěma podlahami  musí zabránit  

   vsunutí kon četiny zví řete.  
  
     (3) Konstrukce, použité materiály  a povrchová  úprava staveb,  
zvlášt ě  pak  krmné  žlaby  (koryta)  a  další  za řízení,  s nimiž  
přicházejí zví řata do styku,  nesmí být zdravotn ě závadné. Všechny  
prvky  a části  stavby pro  ustájení zví řat  musí být konstruovány  

a udržovány  tak, aby  se nevyskytovaly  ostré okra je,  hrany nebo  
vý čnělky,  o n ěž  by se   mohla zví řata  zranit. Nesmí  být použit  
ostnatý drát.  
--------------------------------------------------- ---------------  



4) Zákon č. 166/1999 Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů.  

5) Vyhláška č. 286/1999 Sb., kterou se provád ějí ustanovení zákona  
   č.  166/1999  Sb.,  o  veterinární  pé či  a  o  zm ěně n ěkterých  
   souvisejících  zákon ů,  o  zdraví   zví řat  a  jejich  ochran ě,  
   o veterinárních   podmínkách   dovozu,   vývozu   a  transportu  
   veterinárního  zboží,  o  veterinární  asanaci  a  o atesta čním  
   studiu, ve zn ění vyhlášky č. 399/2001 Sb.  

6) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zví řat proti týrání, ve zn ění  
   zákona  č.  162/1993  Sb.,  zákona  č.  193/1994 Sb., zákona č.  
   243/1997  Sb.  a  nálezu  Ústavního  soudu  uve řejn ěného pod č.  
   30/1998 Sb.   
  
                               § 8  

  
    Požadavky na stavby pro hlavní druhy hospodá řských zví řat  
  
     Stavby pro hlavní druhy hospodá řských zví řat, stavby pro chov  
většího  po čtu hlavních  druh ů hospodá řských  zví řat a  stavby pro  
intenzivní  chov  hospodá řských  zví řat  musí,  krom ě požadavk ů na  

stavby pro hospodá řská zví řata podle § 7, spl ňovat  
a) požadavky uvedené  pro skot v  p říloze č. 1  této vyhlášky, pro  
   prasata v p říloze č. 2 této vyhlášky, pro ovce a kozy v p říloze  
   č. 3  této vyhlášky, pro  dr ůbež v p říloze  č. 4 této  vyhlášky  
   a pro kon ě v p říloze č. 5 této vyhlášky,  
b) požadavky na  doprovodné stavby staveb  pro hosp odářská zví řata  

   podle § 9, 10 a 11.   
  
        Doprovodné stavby staveb pro hospodá řská zví řata  
  
                               § 9  
  

         Stavby pro dosoušení a skladování sena  a slámy   
  
     (1) Kapacita  staveb pro dosoušení a  skladová ní sena  a slámy   
vychází z  jejich objemové hmotnosti a  stanoví se podle požadavk ů  
na množství, které je t řeba skladovat a dosoušet.  
  

     (2) Nejvyšší kapacita užitkového prostoru stav eb a jeho částí  
pro dosoušení a skladování sena  a slámy , podmínky skladování podle  
množství  skladované  hmoty,   technické  řešení  oh řevu  sušícího  
vzduchu,  řešení  otvor ů,  vrat  a  dve ří  se z řetelem na použitou  
technologii nasklad ňování  a vysklad ňování a  bezprašné p říjezdové  
komunikace jsou spln ěny dodržením normové hodnoty.2)  

  
     (3)  Obvodové   st ěny  a  zast řešení   staveb  pro  dosoušení  
a skladování sena  a slámy  musí  zabránit vnikání srážkových vod do  
skladované hmoty.  Ve stavbách bez za řízení  pro dosoušení smí být  
uskladn ěno seno  i sláma  s minimálním obsahem sušiny 84 %.  
  

     (4) Otvory pro v ětrání staveb pro dosoušení a skladování sena   
a slámy  musí  
a) mít velikost a umíst ění odpovídající technologii v ětrání,  
b) spl ňovat  podmínky bezpe čnosti  práce se  z řetelem na technická  



   za řízení,  

c) zamezit pták ům hnízd ění nebo pr ůnik do prostoru stavby.  
  
     (5)  Podlaha musí  zabránit pronikání  vlhkost i do skladované  
hmoty.  P řejezdné  dosoušecí  rošty  ve  stavbách  s  podúrov ňovým  
uspo řádáním  vzduchovod ů  musí  mít  dostate čně  pevnou konstrukci  
s dovoleným zatížením odpovídajícím p řejezdu použité nasklad ňovací  

a vysklad ňovací techniky. Profily rošt ů musí být navrženy tak, aby  
se zamezilo jejich ucpávání.  
  
     (6)  Ventilátory musí  zajistit, aby  p ři dosoušení  poslední  
vrstvy  ve výši  6 m  neklesala rychlost  vystupují cího vzduchu ze  
sena  a slámy  pod 0,06 m.s-1.  

  
     (7) Technické řešení staveb pro  skladování sena  a slámy  musí  
umožňovat pravidelné m ěření teplot skladovaného materiálu.  
--------------------------------------------------- ---------------  
2) § 3 písm. p) vyhlášky č. 137/1998 Sb.   
  

                              § 10  
  
              Stavby pro skladování chlévské mrvy,  
                hnoje , kejdy , močůvky  a hnoj ůvky   
  
     (1)   Skladovací  kapacita   hnojiš ť,  jímek   a  nádrží  pro  

skladování kejdy ,  močůvky  a hnoj ůvky  se  řídí zvláštními právními  
předpisy.7)  Stanoví  se  z  produkce  statkových hnojiv  celkového  
počtu   hospodá řských  zví řat   p říslušného  druhu,   v ěkové  nebo  
hmotnostní kategorie,  pro které se stavby  pro skl adování budují,  
a z produkce ostatních tekutých odpad ů.  
  

     (2)  Stavby  pro  skladování  chlévské  mrvy, hnoje , močůvky ,  
hnoj ůvky  a stavby pro skladování kejdy  a ostatních tekutých odpad ů  
musí spl ňovat podmínky základního a dopl ňkového zabezpe čení staveb  
podle § 5 a 6 se z řetelem na produkci závadných látek.  
  
     (3)  Stavby  pro  skladování  chlévské  mrvy, hnoje , močůvky ,  

hnoj ůvky  a stavby pro skladování kejdy  a ostatních tekutých odpad ů  
musí   odpovídat   požadavk ům   na   nejlepší  dostupnou  techniku  
a technologii podle zásad správné zem ědělské praxe.  
  
     (4)  Konstrukce staveb  musí vyhovovat  podmín kám agresivního  
prost ředí.  Betonové  a  železobetonové  konstrukce musí odpovídat  

požadavk ům, které jsou spln ěny dodržením normové hodnoty.2)  
  
     (5) Dno hnojišt ě  musí mít podélný sklon v rozmezí  1,5 - 3 %  
směrem   k  hnoj ůvkové   jímce.   Podélný   a  p ří čný   sklon  dna  
manipula čních   ploch   se   musí   vytvo řit   tak,  aby  hnoj ůvka   
a kontaminovaná  srážková voda  odtékala do  sb ěrných žlábk ů  nebo  

kanálk ů a do jímky.  
  
     (6) Objízdný  pás kolem hnojišt ě  s nízkým obrubníkem,  který  
slouží  pro urovnání  figury hnoje ,  musí mít  nepropustný povrch,  



spádovaný  v  p ří čném  sm ěru  nejmén ě  3  %  od obrubníku na ší řku  

objízdného pásu.  
  
     (7) P řítok hnoj ůvky  do  jímky se zajiš ťuje povrchovým nátokem  
- otev řeným plochým  rigolem. Rigoly pro  odvod hnoj ůvky  musí  být  
nepropustné,  a  pokud  tvo ří  okraj  hnojišt ě,  musí být opat řeny  
zvýšenými obrubníky proti p řívalovým vodám a rozlévání hnoj ůvky  do  

okolí hnojišt ě.  
  
     (8) Nádrže a  jímky na kejdu  musí být  vybaveny za řízením pro  
vyprazd ňování  a pro  homogenizaci kejdy ,  p řípadn ě musí umož ňovat  
homogenizaci  jiným zp ůsobem.  V p řípad ě  skladování obsahu, který  
nevyžaduje  homogenizaci,  jako  je  močůvka ,  hnoj ůvka   a silážní  

šťávy, se  osadí nasávací ocelová  trouba dosahující k  nejnižšímu  
místu dna skladovacího objektu a na druhém konci uk ončená p řírubou  
pro napojení hadice nasávacího čerpadla  cisternového p řepravníku.  
  
     (9) Výdejní plocha nádrží a  jímek na kejdu  musí mít zpevn ěný  
nepropustný  povrch v  ší řce p říjezdní  vozovky a  délce použitého  

dopravního   prost ředku.   Po   stranách   je  chrán ěna  obrubníky  
vyvýšenými nad  terén o 0,4  m a čelními  nájezdy vyvýšenými proti  
nivelet ě  p říjezdní  komunikace   jako  ochrana  proti  p řívalovým  
deš ťovým  vodám. Plocha  je spádovaná  do svého  st ředu ke  vpusti  
odkanalizované do  čerpací nebo p řečerpávací jímky  stavby. V její  
blízkosti se musí z řídit výtok tlakové vody pro čišt ění dopravních  

prost ředk ů na výdejní ploše.  
  
     (10) U staveb s v ětším  po čtem hospodá řských zví řat se stavby  
pro skladování kejdy  a ostatních  tekutých odpad ů navrhují v po čtu  
nejmén ě dvou kus ů pro jednu stavbu nebo provozní jednotku.  
  

     (11)   Vypoušt ěcí   potrubí   skladovacích   nádrží  se  musí  
zabezpe čit proti zamrzání.  
--------------------------------------------------- ---------------  
2) § 3 písm. p) vyhlášky č. 137/1998 Sb.  
7) Zákon č. 156/1998 Sb. ,  o hnojivech, pomocných p ůdních látkách,  
   pomocných     rostlinných     p řípravcích     a     substrátech  

   a o    agrochemickém   zkoušení    zem ědělských   p ůd    (zákon  
   o hnojivech), ve zn ění zákona č. 308/2000 Sb.   
   Vyhláška č. 274/1998 Sb. , ve zn ění pozd ějších p ředpis ů.   
  
                              § 11  
  

   Stavby pro konzervaci a skladování siláže a silá žních š ťáv  
  
     (1)  Skladovací kapacita  staveb pro  konzerva ci a skladování  
siláže, jímek a  nádrží na silážní š ťávy se  stanoví podle pot řeby  
siláže s  p řihlédnutím ke ztrátám konzervací,  nakládáním a k d obě  
skladování p ři zvolené technice a  zp ůsobu konzervace a z produkce  

silážních š ťáv.  
  
     (2) Stavby pro konzervaci a  skladování siláže  o sušin ě menší  
než  30 %  a stavby  pro skladování  silážních š ťáv  musí spl ňovat  



podmínky  základního a  dopl ňkového zabezpe čení  staveb podle  § 5  

a 6 se z řetelem na produkci závadných látek.  
  
     (3)  Konstrukce staveb  musí vyhovovat  podmín kám agresivního  
prost ředí.  Betonové  a  železobetonové  konstrukce musí odpovídat  
požadavk ům,  které  jsou   spln ěny  dodržením  normové  hodnoty.2)  
Konstrukce   dna    a   st ěn   silážního    žlabu   se   provád ějí  

z mrazuvzdorného   materiálu.   V   závislosti   na    klimatických  
podmínkách  se  musí  konstrukce  dna  doplnit  vrs tvou  izolující  
podloží proti p ůsobení mrazu.  
  
     (4)  Vnit řní plochy  silážních žlab ů,  silážních v ěží,  jímek  
a nádrží  musí být  hladké s  kyselinovzdorným povr chem,  který je  

schopen  vzdorovat  p ůsobení  organických  i anorganických kyselin  
a zajiš ťuje nepropustnost  závadných látek do  jednotlivých  vrstev  
konstrukce.  Nát ěry  musí   být  zdravotn ě  nezávadné,  pravideln ě  
kontrolované a obnovované.  
  
     (5)  Nejmenší  rozdíl  mezi  nejvyšší  hladino u podzemní vody  

stanovenou v hydrologickém pr ůzkumu  staveništ ě a nejnižším místem  
základové spáry silážního žlabu a jímky je 0,5 m.  
  
     (6) Pro  odtok silážních š ťáv  musí být ve  dn ě žlab ů podélné  
odtokové kanálky  o nejmenší sv ětlé ší řce  300 mm a výšce  200 mm.  
Žlab  do ší řky  12 m  musí mít   jeden, žlab  nad 12  m ší řky  dva  

odtokové  kanálky. P ří čný  sklon dna  silážního žlabu  k odtokovým  
kanálk ům musí být  nejmén ě 3 %. Podélný sklon  dna silážního žlabu  
musí být nejmén ě  1 % ke stran ě, od které  se za číná žlab vybírat.  
Způsob krytí odtokových kanálk ů musí umožnit odtok silážních š ťáv.  
  
     (7) V silážních žlabech pro siláž o sušin ě nad 30 % posta čuje  

pří čný a  podélný sklon 1  %. V zast řešených  silážních žlabech se  
pří čný a podélný sklon nestanovuje.  
  
     (8)   Skladovací   a   manipula ční   plochy  silážního  žlabu  
s výjimkou  nájezdové  a  výjezdové  rampy  musí  b ýt  zabezpe čeny  
obrubníky nebo  p říkopy tak, aby do  nich nemohla vnikat p řívalová  

deš ťová  voda  nebo  z  nich  vytékat  tekutina  na vodohospodá řsky  
nezabezpe čené plochy.  Okraj obrubník ů silážního žlabu  a jímky na  
skladování  silážních  š ťáv  musí  být  vyvýšen  nejmén ě 0,4 m nad  
terénem.  
  
     (9)  Sklon nájezdové  a výjezdové  rampy u  žl abů musí být do  

10 %. Horní hrana vjezdu musí být řešena tak, aby zamezila vnikání  
přívalových vod do silážního žlabu.  
  
     (10) U povrchových žlab ů je sklon nájezdové a výjezdové rampy  
vždy  v ětší než  podélný sklon  žlabu. Podél  st ěn silážního žlabu  
musí  být  vybudován  otev řený  nepropustný  odtokový  kanálek pro  

zachycování  a odvod  silážních tekutin   do jímky.  Nejmenší ší řka  
odtokového kanálku musí být 400 mm,  hloubka 80 mm a sklon k jímce  
1 %. Dilata ční spáry konstrukce musí být řádně ut ěsněny.  
  



     (11)  Silážní  žlab  bez  št ěrbiny  musí  mít nepropustné dno  

i st ěny, povrchové silážní žlaby se št ěrbinami pro odvod silážních  
tekutin  ve st ěnách musí mít nepropustné dno.  
  
     (12)  Nejvyšší  hladina  užitného  prostoru  j ímky na silážní  
šťávy nesmí p řesáhnout nejnižší část plochy silážního žlabu.  
  

     (13)  Otev řené  nezakryté  jímky  na  silážní  š ťávy musí být  
zajišt ěny  proti pádu  osob. P ři  umíst ění ve  volném terénu  mimo  
oplocený prostor provozní jednotky musí být oplocen y.  
  
     (14) U nezast řešených silážních  žlab ů musí být na obvodových  
st ěnách dvouty čové zábradlí  o výšce 1,1 m. Tam,  kde by p řekáželo  

při pln ění nebo vybírání, musí být odnímatelné nebo oto čné.  
  
     (15)  Silážní  v ěže  musí  být  nepropustné  a chrán ěné proti  
vnikání deš ťové vody.  
  
     (16)  Základové  konstrukce  silážních  v ěží  musí  odpovídat  

požadavk ům,  které   jsou  spln ěny  dodržením   normové  hodnoty2)  
s použitím podklad ů a zat ěžovacích údaj ů výrobce.  
  
     (17)  P říjezdní  komunikace,   manipula ční  plochy,  p řípadn ě  
vjezdové rampy ke stavbám pro skladování siláže mus í být zpevn ěné,  
bezprašné  a  musí  umož ňovat  pojezd  mechaniza čních  prost ředk ů.  

Vjezdová  rampa   musí  být  odd ělena   od  skladovacího  prostoru  
silážního  žlabu  zaroštovaným  kanálem  nebo  žláb kem  pro  odvod  
silážních š ťáv a jimi kontaminovaných vod do jímky.  
--------------------------------------------------- ---------------  
2) § 3 písm. p) vyhlášky č. 137/1998 Sb.   
  

           Stavby pro poskliz ňovou úpravu a skladování  
                    produkt ů rostlinné výroby  
  
                              § 12  
  
        Stavby pro poskliz ňovou úpravu a skladování zrnin  

  
     (1) Stavby  pro poskliz ňovou úpravu  a skladování zrnin  jako  
trvalé halové nebo v ěžové stavby musí  
a) být  suché,  zast řešené,  v ětratelné  a  čistitelné,  s hladkým  
   povrchem  vnit řních  st ěn  a   podlahou  chrán ěnou  p řed  zemní  
   vlhkostí,  

b) umož ňovat  odb ěr  vzork ů  pro  zhodnocení  kvality skladovaného  
   zrna,  
c) umož ňovat  nápravná  opat ření  v  p řípad ě  zvýšení  teploty  či  
   zvýšení   vlhkosti   skladovaného   zrna   jeho   p řepoušt ěním,  
   provzduš ňováním, sušením nebo chlazením.  
  

     (2) Technické řešení staveb musí zajiš ťovat  
a) plynulost naskladn ění a vyskladn ění zrnin,  
b) p ředčišt ění p řijímaných zrnin o výkonnosti odpovídající nejmén ě  
   p říjmové kapacit ě, jejich sušení, čišt ění, kalibraci a t říd ění,  



   pokud není zabezpe čen p říjem již p ředčišt ěných zrnin,  

c) aktivní v ětrání skladovacího prostoru,  
d) dálkové  m ěření teplot  skladovaných zrnin  a dálkovou kontrolu   
   zapln ění v ěžových staveb pro skladování,  
e) omezení  prašnosti  systémem  odsávání,  odlu čování  a odd ělení  
   a zachytávání odpad ů z technologických linek.  
  

     (3)   Vnit řní  části   konstrukce  stavby   musí  mít  povrch  
usnad ňující čišt ění a dezinfekci s minimálním člen ěním, omezujícím  
plochy a  části pro hromad ění  prachových částic. Svody  a potrubí  
pro  odvod   srážkových  vod  musí  být   umíst ěny  vn ě  st řešního  
a obvodového plášt ě stavby.  
  

     (4)  St ěny, podlahy,  okna  i  technologické kanály  musí b ýt  
řešeny  tak,  aby  bránily  vnikání  ptactva  a  usí dlení hlodavc ů  
a hmyzu.  
  
     (5)  Rozm ěry  technologických  otvor ů,   dve ří  a  vrat  musí  
s ohledem na technologii manipulace, nasklad ňování a vysklad ňování  

odpovídat  požadavk ům,   které  jsou  spln ěny   dodržením  normové  
hodnoty.2)  
--------------------------------------------------- ---------------  
2) § 3 písm. p) vyhlášky č. 137/1998 Sb.   
  
                              § 13  

  
       Stavby pro poskliz ňovou úpravu a skladování brambor  
  
     (1) Stavba pro poskliz ňovou  úpravu a skladování brambor musí  
udržovat podmínky  pro dlouhodobé skladování  bramb or a potla čovat  
nežádoucí biologické procesy hlíz ve skladovacích p rostorech  

a) tepelnou izolací,  
b) v ětráním,  za řízením  pro  úpravu  teploty,  p řípadn ě relativní  
   vlhkosti,  
c) regulací sv ětelných podmínek.  
  
     (2) Stavba pro poskliz ňovou  úpravu a skladování brambor musí  

spl ňovat požadavek na ochranu  konstrukce proti p ůsobení vnit řního  
klimatu  stavby,  jejímž specifickým znakem je  nízká teplo ta +2 až  
+15 st.  C, vysoká relativní vlhkost  85 až 90 %  v  r ůzných fázích  
skladování a vysoká koncentrace CO2.  
  
     (3)   Aktivn ě   v ětrané   stavby   pro   poskliz ňovou  úpravu  

a skladování  brambor,  jejich  sekce,  boxy  a  sk ladovací komory  
s chlazením u obvodových st ěn p řicházejících do styku s bramborami  
a stropy,  st řecha  a  podlahy  do  vzdálenosti  1,5 m od vn ějšího  
obvodu st ěn musí spl ňovat  hodnoty sou činitele prostupu tepla  0,35  
W.m-2.K-1  v I.  oblasti s  minimální vn ější  teplotou do  -15 st.  
C a 0,30 W.m-2.K-1  ve II. oblasti s minimální  vn ější teplotou do  

-18 st. C.  
  
     (4)  Podlahy  staveb  pro  poskliz ňovou  úpravu  a skladování  
brambor a t řídíren musí být  rovné, trvanlivé a odolné proti vl ivu  



provozu motorových vozík ů či  silni čních vozidel. Provedení podlah  

musí  umož ňovat  umývání  a   dezinfekci.  Proti  p řirozené  zemní  
vlhkosti se  podlahy staveb pro  poskliz ňovou úpravu a  skladování  
brambor zpravidla neizolují.  
  
     (5) Stavba pro poskliz ňovou  úpravu a skladování brambor musí  
být  vybavena  za řízením  pro   p říjem  brambor,  jejich  t říd ění,  

skladovaní,  ošet ření  a  další   úpravu  podle  kone čného  ur čení  
produktu, pro jeho vyskladn ění a zpracování odpadu .  
  
     (6)  Rozm ěry dopravních  a manipula čních  cest, dve ří  a vrat  
musí   s   ohledem   na   technologii   manipulace,   nasklad ňování  
a vysklad ňování odpovídat požadavk ům, které jsou spln ěny dodržením  

normové hodnoty.2)  
--------------------------------------------------- ---------------  
2) § 3 písm. p) vyhlášky č. 137/1998 Sb.   
  
                              § 14  
  

                 Stavby pro poskliz ňovou úpravu  
                  a skladování ovoce a zeleniny  
  
     (1)  Stavba  pro  poskliz ňovou   úpravu  a  skladování  ovoce  
a zeleniny musí spl ňovat nároky na  udržení nebo i zvýšení jakosti  
jejich  jednotlivých  druh ů   v  odpovídajících  mikroklimatických  

podmínkách.  
  
     (2)  V  chladírenských  prostorech  se  podlah y izolují proti  
vlhkosti,  v  prostorech  s  řízenou  atmosférou   musí být podlahy  
plynot ěsné,  u v ětraných  skladovacích prostor ů  ovoce a  zeleniny  
mimo cibuloviny se izolace proti zemní vlhkosti nep ožaduje.  

  
     (3)  Podle   umíst ění  se  stavby   pro  poskliz ňovou  úpravu  
a skladování ovoce a zeleniny d ělí na  
a) zapušt ěné, využívající tepeln ě izola ční funkce okolní zeminy ,  
b) nadzemní,  u kterých  tepeln ě  izola ční  a tepelné  funkce plní  
   konstrukce, stavební prvky a technologická za řízení.  

  
     (4)  Vnit řní  kovové  části  konstrukcí  a  za řízení musí být  
chrán ěny proti korozivním ú čink ům.  
  
     (5)   Obvodový   a   st řešní   pláš ť   stavby  musí  spl ňovat  
mikroklimatické  podmínky  pro  poskliz ňovou  úpravu  a skladování  

ovoce a zeleniny.  
  
     (6)  Tepeln ě  izola ční  pláš ť  stavby  musí  chránit  vlastní  
skladovací prostor shora, ze stran i zespodu.  
  
     (7)  Izolace  skladových  prostor  musí  umož ňovat  udržování  

teploty podle druhu plodin.  
  
     (8) Tepelné izolace musí  být chrán ěny parot ěsnou zábranou na  
vnější  stran ě  izola ční  vrstvy  a  parot ěsné  vrstvy musí tvo řit  



jednolitou nep řerušovanou plochu.  

  
     (9)  U  chladírenské  komory  s  řízenou  atmosférou  musí být  
provedeny plynot ěsné izolace, odpovídající stupni úpravy atmosféry   
a tato komora musí být vybavena pojistnými ventily  pro vyrovnávání  
vnějšího a vnit řního tlaku.   
  

            Stavby pro skladování minerálních hnoji v  
                 a p řípravk ů na ochranu rostlin  
  
                              § 15  
  
         Stavby pro skladování tuhých minerálních h nojiv  

  
     (1)  Podmínky  skladování  a  nakládání  s  hn ojivy  se  řídí  
zvláštními právními p ředpisy.7)  
  
     (2)  Stavba  pro  skladování  tuhých  mineráln ích hnojiv musí  
zabezpe čit  jejich p říjem  vykládkou ze  železni čních vagon ů  nebo  

silni čních  nákladních vozidel,  odd ělené uskladn ění  jednotlivých  
druh ů  hnojiv  do  skladovacích  sekcí,  box ů  nebo  nádrží  podle  
požadované   kapacity,  p ři   respektování  fyzikáln ě   chemických  
vlastností skladovaných látek.  
  
     (3)   Konstrukce,  obvodový   a  st řešní   pláš ť  staveb  pro  

skladování tuhých minerálních hnojiv musí spl ňovat požadavky na  
a) jejich ochranu p řed ú činky klimatu  a p řed nadm ěrným oteplováním  
   sou částí stavby, na tepeln ě  izola ční vlastnosti a na vytvo ření  
   prostoru  s  požadovanými  klimatickými  podmínk ami podle druh ů  
   skladovaných hnojiv,  
b) odolnost proti chemickému p ůsobení hnojiv a proti korozi,  

c) zamezení možnosti pyrolytického rozkladu hnojiv,   
d) p řenos     statického    zatížení     skladovaných    substrát ů  
   a technologického  za řízení  podle  zp ůsob ů  jejich  skladování  
   a manipulace s nimi p ři pln ění a vysklad ňování,  
e) uzavíratelnost ze všech stran a zabezpe čení proti vniknutí vody  
   a vlhkosti do skladovacích prostor,  

f) omezení  technologických  otvor ů  pro  minimální vým ěnu vzduchu  
   a omezení prašnosti,  
g) odolnost podlah  proti zemní vlhkosti,  vod ě, chemickým vliv ům,  
   proti zatížení  skladovanými hnojivy a  mobilní technologií pro  
   manipulaci.  
  

     (4)  Konstrukce  staveb  pro  skladování  tuhý ch  minerálních  
hnojiv  musí  být  chrán ěna  proti  korozi  zp ůsobem odpovídajícím  
požadavk ům, které jsou spln ěny dodržením normové hodnoty.2)  
  
     (5)  P říru ční   pohotovostní  sklad  musí   mít  nepropustnou  
podlahu, ukon čenou zvýšeným soklem  po obvodu st ěn v četn ě dve řního  

prahu jako náhrada za havarijní  jímku. Musí spl ňovat požadavek na  
uložení hnojiv podle druhu a nebezpe čnosti, na odd ělené skladování  
zne čišt ěných obal ů, ochranných pom ůcek, p řípadn ě od ěvů.  
  



     (6) Konstrukce  podlah a částí  stavby pro skladování  tuhých  

minerálních  hnojiv  musí  s  výjimkou  p říru čního  pohotovostního  
skladu  spl ňovat  podmínky  základního  a  dopl ňkového zabezpe čení  
staveb podle § 5 a 6 se z řetelem na produkci závadných látek.  
  
     (7) Dispozice,  člen ění stavby a  technologické linky p říjmu,  
manipulace   a   vysklad ňování   hnojiv   musí  omezovat  prašnost  

a zne čišt ění  uvnit ř stavby  a zabránit  úniku prachu  do vn ějšího  
prost ředí.  
  
     (8) Konstrukce staveb pro  skladování tuhých, voln ě sypaných,  
jemn ě mletých práškových  vápenatých a ho řečnato-vápenatých hnojiv  
musí spl ňovat  požadavky technologie a  p řenosu zatížení zásobníky  

a za řízením pro manipulaci v četn ě skladovaných substrát ů.  
  
     (9)  Požadavky na  stavby pro  skladování dusi čnanu  amonného,  
vícesložkových     hnojiv     obsahujících     dusi čnan      amonný  
a vícesložkových hnojiv  typu NP, NPK, p řípadn ě  i NK obsahujících  
dusík  z části  nebo zcela ve form ě  dusi čnanu  amonného se stanovují  

způsobem  odpovídajícím požadavk ům,  které jsou  spln ěny dodržením  
normové hodnoty.2) Musí být suché a nepodsklepené. Jejich stavební  
konstrukce  a   požárn ě  d ělicí  konstrukce  musí   být  u  tuhých  
minerálních   hnojiv   t řídy   A   schopných   detona ční   p řeměny  
z neho řlavých hmot.  St ěny, strop a  podlaha skladovacího prostoru  
musí  mít snadno  čistitelnou  povrchovou  úpravu. Dve ře  musí mít  

otevíraní  ven. Podlahy  nesmí mít  kanály nebo  ot vory, musí  být  
izolovány  proti  zemní  vlhkosti  a  není  dovolen o  jejich krytí  
asfaltem nebo jinou organickou hmotou.  
  
     (10) Pro stavby pro skladování tuhých mineráln ích hnojiv musí  
být zpracován jako sou část  dokumentace stavby samostatný provozní  

řád   se   specifikací   hygienických,   provozn ě   bezpe čnostních  
a protipožárních p ředpis ů.  
--------------------------------------------------- ---------------  
2) § 3 písm. p) vyhlášky č. 137/1998 Sb.  
7) Zákon č. 156/1998 Sb. ,  o hnojivech, pomocných p ůdních látkách,  
   pomocných     rostlinných     p řípravcích     a     substrátech  

   a o    agrochemickém   zkoušení    zem ědělských   p ůd    (zákon  
   o hnojivech), ve zn ění zákona č. 308/2000 Sb.   
   Vyhláška č. 274/1998 Sb. , ve zn ění pozd ějších p ředpis ů.   
  
                              § 16  
  

       Stavby pro skladování kapalných minerálních hnojiv  
  
     (1) Podmínky skladování kapalných  minerálních  hnojiv se řídí  
zvláštními právními p ředpisy.7)  
  
     (2)  Konstrukce staveb  pro skladování  kapaln ých minerálních  

hnojiv musí  
a) spl ňovat  požadavky  technologie,   p řenosu  ú čink ů  statického  
   a dynamického  p ůsobení nádrží  a za řízení  v četn ě skladovaných  
   hmot a musí být navržena  s ohledem na korozní p rost ředí v četn ě  



   zp ůsob ů ochrany p řed chemickými vlivy,  

b) zabezpe čit ochranu povrchových  a podzemních vod podle §  5  a 6  
   odpovídajícím   řešením   a   dimenzováním   ploch   a  kapacit  
   nepropustných  zpevn ěných manipula čních  prostor ů s  kanalizací  
   navazující na nepropustnou sb ěrnou jímku s havarijní vanou.  
  
     (3)  P říru ční pohotovostní  sklad musí  spl ňovat požadavek na  

uskladn ění   hnojiv  v   nádržích,  nádobách   nebo  kontej nerech,  
umíst ěných na nepropustné podlaze, ukon čené zvýšeným obrubníkem po  
obvodu  st ěn  v četn ě  dve řního  prahu.  Podlaha  s obrubníkem plní  
funkci  havarijní  jímky  o  objemu,  který  musí o dpovídat objemu  
nejv ětší skladovací nádrže, nádoby nebo kontejneru.  
  

     (4)  Pro stavby  pro skladování  kapalných min erálních hnojiv  
musí  být  zpracován  jako  sou část  dokumentace stavby samostatný  
provozní řád se  specifikací hygienických, provozn ě bezpe čnostních  
a protipožárních p ředpis ů.  
--------------------------------------------------- ---------------  
7) Zákon č. 156/1998 Sb. ,  o hnojivech, pomocných p ůdních látkách,  

   pomocných     rostlinných     p řípravcích     a     substrátech  
   a o    agrochemickém   zkoušení    zem ědělských   p ůd    (zákon  
   o hnojivech), ve zn ění zákona č. 308/2000 Sb.   
   Vyhláška č. 274/1998 Sb. , ve zn ění pozd ějších p ředpis ů.   
  
                              § 17  

  
       Stavby pro skladování p řípravk ů na ochranu rostlin  
  
     (1)  Technické  řešení  staveb  pro  skladování  p řípravk ů na  
ochranu   rostlin  a   podmínky  skladování   vychá zejí  z   druh ů  
skladovaných p řípravk ů na ochranu  rostlin a požadované kapacity8)  

t ěchto staveb.  
  
     (2)  Konstrukce staveb  pro skladování  p řípravk ů na  ochranu  
rostlin s výjimkou p říru čních  pohotovostních sklad ů musí spl ňovat  
podmínky  základního a  dopl ňkového zabezpe čení  staveb podle  § 5  
a 6 se z řetelem na p řítomnost závadných látek.  

  
     (3)  Stavební  řešení  staveb  pro  skladování  p řípravk ů  na  
ochranu rostlin musí zahrnovat  
a) úsek  p říjmu a  vyskladn ění  p řípravk ů  na ochranu  rostlin pro  
   p říjem  ze  silni čních   vozidel,  zpravidla  jako  zast řešenou  
   manipula ční plochu s rampou a záchytným havarijním prostorem ,  

b) úsek  skladování  p řípravk ů  na  ochranu  rostlin  pro odd ělené  
   skladování jednotlivých druh ů p řípravk ů,  
c) úsek pomocných a hygienických  provoz ů individuáln ě dle rozsahu  
   stavby.  
  
     (4) Podlaha  musí být nepropustná pro  kapalin y, odolná proti  

chemickým ú čink ům uskladn ěných p řípravk ů  a s povrchem umož ňujícím  
snadné čišt ění a vyspádovaná do samostatné bezodtokové jímky.  
  
     (5)  Kanaliza ční  systém  musí  být  řešen  jako odd ělený pro  



srážkové, splaškové a odpadní vody kontaminované p řípravky.  

  
     (6) K zadržení a zachycení jakékoliv vylité ka paliny musí být  
stavba  pro  skladování  p řípravk ů  na  ochranu  rostlin  vybavena  
havarijní  a záchytnou  jímkou, které  musí být  za bezpe čeny proti  
přítoku srážkové vody z okolních  ploch a proti proni kání podzemní  
vody.  

  
     (7) Havarijní jímku uzav řené  stavby pro skladování p řípravk ů  
na   ochranu   rostlin   tvo ří   nepropustná   podlaha  místnosti,  
nepropustný  sokl  st ěn  a  zvýšený  práh  ve  vstupních  otvorech  
s nájezdnými  rampami.  Musí  být  dimenzována  na  10 % celkového  
objemu skladovaných  kapalin, nejmén ě však  na celý objem  jednoho  

nejv ětšího skladovaného obalu.  
  
     (8)  Záchytná jímka  musí  být  provedena tak,   aby zachytila  
kapalinu  unikající v  d ůsledku net ěsnosti  obalu, kontejneru nebo  
technologického za řízení a musí být napojena na jímku havarijní.  
  

     (9) P říru ční pohotovostní sklad musí být opat řen nepropustnou  
podlahou, ukon čenou zvýšeným soklem po obvodu st ěn v četn ě dve řního  
prahu  jako náhrada  za  havarijní  jímku. Technick é  a dispozi ční  
řešení musí umož ňovat uložení p řípravk ů p řehledn ě a odd ělen ě podle  
druhu   nebezpe čnosti   v    p řepravních   obalech,   kontejnerech  
a nádobách,  odd ělené  ukládání   zne čišt ěných  obal ů,  ochranných  

pomůcek, p řípadn ě od ěvů.  
  
     (10) Pro  stavby pro skladování p řípravk ů  na ochranu rostlin  
musí  být  zpracován  jako  sou část  dokumentace stavby samostatný  
provozní řád se  specifikací hygienických, provozn ě bezpe čnostních  
a protipožárních p ředpis ů.  

--------------------------------------------------- ---------------  
8) Zákon  č.  147/1996  Sb.,  o  rostlinoléka řské  pé či  a zm ěnách  
   n ěkterých souvisejících zákon ů, ve zn ění zákona č. 409/2000 Sb.  
   a zákona č. 314/2001 Sb.  
   Vyhláška  č.   84/1997  Sb.,  kterou   se  upravuje  registrac e  
   p řípravk ů  na ochranu  rostlin a  zacházení s  nimi a techni cké  

   a technologické požadavky na mechaniza ční prost ředky na ochranu  
   rostlin  a jejich  kontrolní  testování,  ve zn ění  vyhlášky č.  
   120/1999 Sb. a vyhlášky č. 42/2001 Sb.   
  
                           ČÁST ČTVRTÁ  
                P ŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

  
                              § 18  
  
     (1)  Projektová  dokumentace  staveb,  která  byla zpracována  
a podána stavebnímu  ú řadu ke stavebnímu  řízení podle dosavadních  
předpis ů,  se   použije  i  po  nabytí   ú činnosti  této  vyhlášky  

s výjimkou neobohacených klecových systém ů, jimiž nesmí být stavby  
pro dr ůbež od 1. ledna 2003 vybavovány.  
  
     (2) Stavby pro prasata, které  existují ke dni  ú činnosti této  



vyhlášky, musí  nejpozd ěji do konce  prosince roku 2012  odpovídat  

požadavk ům  obsaženým  v  p říloze  č.  2  "Požadavky na stavby pro  
prasata", část  "2. Plochy podlah podle  živé hmotnosti", část "3.  
Plochy podlah a jejich člen ění  podle velikosti skupiny", část "4.  
Kotec  pro skupinové  ustájení prasnic  a prasni ček  v období od 4  
týdn ů  po zapušt ění  do 1  týdne p řed  o čekávaným oprasením", část  
"5.  Kotec  pro  kance",  část  "7.  Rozm ěry  rošt ů  u  betonových  

roštových  podlah pro  skupinový  chov  prasat", část  "19. Úrove ň  
hluku" a část "20. Intenzita osv ětlení stáje".  
  
     (3)   Stavby  pro   dr ůbež  nesmí   být  od   1.  ledna  2012  
neobohacenými klecovými systémy vybaveny.   
  

                              § 19  
  
                            Ú činnost  
  
     (1) Tato vyhláška nabývá ú činnosti dnem 1. června 2002.  
  

     (2) V  p říloze č. 2  "Požadavky na stavby  pro prasata", část  
"2. Plochy  podlah podle živé  hmotnosti", část "3.  Plochy podlah  
a jejich  člen ění podle  velikosti  skupiny",  část "4.  Kotec pro  
skupinové  ustájení prasnic  a prasni ček  v období  od 4  týdn ů po  
zapušt ění do  1 týdne p řed  o čekávaným oprasením", část  "5. Kotec  
pro kance",  část "7. Rozm ěry rošt ů  u betonových roštových podlah  

pro skupinový  chov prasat", část  "19. Úrove ň hluku"  a část "20.  
Intenzita  osv ětlení stáje"  nabývá ú činnosti  dnem vstupu smlouvy  
o p řistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.  
  
     (3)  V p říloze  č. 4  "Požadavky na  stavby pro dr ůbež", část  
"2.  Neobohacené klecové  systémy" pozbývá  platnos ti 31. prosince  

2002.  
  
                            Ministr:  
                        Ing. Fencl v. r.   
  
    

  

 


