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Abstrakt 

BakaláUská práce se zabývá zemEdElskými stavbami a pUedbEţným 

stavebním pr]zkumem na vybraném zemEdElském objektu. V úvodní části je 

zmínEna historie od vzniku zemEdElství aţ po současnost. NáslednE je probrána 

typologie zemEdElských staveb pro ustájení zvíUat a stavby pro skladovací účely.

 V druhé části je popsáno technicko-konstrukční Uešení na vybraném 

zemEdElském objektu, zhodnocení aktuálního stavu, ideový návrh nutných 

stavebních opatUení, metodika diagnostických prací podrobného pr]zkumu a 

výkresová dokumentace. 

 

Klíčová slova 

 Stavební diagnostika, stavebnE technický pr]zkum, zemEdElské stavby, 

konstrukční Uešení, hodnocení mechanické odolnosti, spolehlivost existující 

stavby, bezpečnost existující stavby 

 

Abstract 

 This bachelor thesis deals with agricultural buildings and pre-construction 

survey of the selected building. In the introductory part is mentioned the history of 

the development of agriculture to the present. Subsequently is discussed typology 

of agricultural buildings for animal housing and buildings for storage purposes. 

 The second part describes the technical and constructional solutions 

selected agricultural building , evaluation of the current state, conceptual design 

necessary construction arrangements, diagnostic methods detailed survey and 

drawing documentation. 

 

Keywords 

 Diagnostic of the structure, structural and technical research, agricultural 

buildings, constructional solutions, evaluation of mechanical resistance, reliability 

of existing buildings, safety of existing buildings 
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1 ÚVOD 

BakaláUská práce se zabývá zemEdElskými stavbami a hodnocením 

konkrétního zemEdElského objektu. Práce je rozdElena na část teoretickou a 

praktickou. V první části je zmínEna historie zemEdElských staveb od vzniku aţ po 

současnost. NáslednE je probrána typologie zemEdElských staveb. Nakonec 

teoretické části je zmínEna agresivita prostUedí v]či betonovým a ocelovým 

konstrukcím.  

V praktické části práce je zpracováno seznámení s objektem, pUedbEţný 

stavebnE technický pr]zkum daného objektu, návrh podrobného pr]zkumu a 

návrh nutných opatUení. Součástí pr]zkumu je také zamEUení a zakreslení 

jednotlivých podlaţí a pUíčný Uez objektem. Dále také orientační výpočet zatíţení a 

schéma zaskladOování. 

 

1.1 Význam pro teorii i praxi 

 ZemEdElství je nedílnou součástí našich ţivot] od počátku, datovanému jiţ 

od 10. – Ř. tisíciletí pU. n. l. ZemEdElské stavby prošly do současnosti velkým 

stavebním i urbanistickým vývojem. NejvEtší nár]st nastal po zmEnE na totalitní 

reţim [1], [2]. Stavby postavené v tomto období jsou vyuţívány dodnes, bohuţel 

ale dost často na hranici své ţivotnosti. Tadu let objekty postupnE zanikaly, nebo 

procházely sloţitou modernizací. V dnešní dobE se jiţ občas setkáme s výstavbou 

nových objekt], která je však u velkých společností velmi ovlivnEna dotačními 

podmínkami z EU.  

1.2 Cíle 

Historický pUehled vývoje zemEdElství 
 ZemEdElství bylo v historii ovlivnEno vývojem doby, r]znými historickými 

událostmi, či politickou ideologií. Proto je d]leţité popsat stručný vývoj po 

jednotlivých etapách aţ do současnosti. 

Popsání typologie zemEdElských staveb 

 ZemEdElské stavby se rozdElují na stavby pro ustájení a chov 

hospodáUských zvíUat, stavby pro skladování plodin a dále skleníky a 
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administrativní budovy. Součástí práce je pouze typologie staveb pro ustájení a 

skladování, která je probrána podrobnEji včetnE konstrukčních systém] [3]. 

Zhodnocení pr]zkumu současného stavu zemEdElského objektu 

 Objekt v minulosti slouţil pro stejné účely jako dnes, avšak pro niţší 

zatíţení. Pr]zkum, kterým se zabývá tato práce, je zamEUen na celkový stav 

objektu, zejména však na stropní konstrukci. 

 Výsledkem je současný stav stavby, vypovídající o zvýšeném zatíţení a 

neprovedených opatUeních. Cílem pr]zkumu je zhodnocení aktuálního stavu a 

návrh podrobného pr]zkumu pro realizaci opatUení a dlouhodobou spolehlivost. 

Součástí pr]zkumu je také výkresová dokumentace a orientační výpočet zatíţení 

včetnE schéma zaskladOování. 
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2    HISTORIE 

2.1 Vznik zemEdElství 

 PravdEpodobný vznik zemEdElství m]ţeme odhadovat od 10. – Ř. tisíciletí 

pU.n.l. P]vodnE vzniklo v jihozápadní ůsii a do Evropy se dostalo pUibliţnE v 5. 

tisíciletí pU.n.l [1]. 

2.2 Neolit a Eneolit (4500-1Ř00 pU.n.l.ě 

 ÚroveO hospodaUení byla velmi nízká. P]da se vyuţívala pouze nEkolik let, 

protoţe její produktivita v pr]bEhu postupnE klesala. Poté se hospodáUství 

stEhovalo na jiné místo a po znovuobnovení produktivity p]dy zase zpEt na místo 

p]vodní. PEstovala se pUedevším pšenice, ječmen, luštEniny, len a postupnE také 

docházelo k domestikaci prvních ţivočich] Ěkoza, ovce, prase, turě. PUes zimu byl 

dobytek volnE ustájen v ohradách. Osady se nacházely v nejúrodnEjších oblastech 

v centru obhospodaUované p]dy. Byly tvoUeny skupinkami chat z dUevEných k]l], 

proutEných výplet] a rákosu [4]. 

2.3 Doba bronzová Ě1Ř00-700 pU.n.l.ě 

 V dobE bronzové začínalo docházet k dElbE práce na zemEdElství, 

Uemeslnou výrobu a smEnu zboţí. Rostl počet pEstovaných plodin, docházelo 

k domestikaci koní. SídlištE jiţ byla opevnEna k]lovými hradbami a byla tvoUena 

menšími chatrčemi o 1-ň místnostech [5]. 

2.4 Doba ţelezná Ě700-400 pU.n.l.ě 

 Společnost se rozdElovala na společenské tUídy s vládnoucí skupinou. 

Začínaly se pouţívat ţelezné nástroje. Domestikovala se dr]beţ, pro usnadnEní 

práce se objevil dvou a  čtyUkolový v]z [2]. 

2.5 Doba laténská Ě400-100 pU.n.l.ě 

 Došlo k vytvoUení trojpolního systému – stUídání jaUe, ozimu a úhoru.  Začlo 

se vyuţívat hnoje k hnojení, trojpolní systém začal ovlivOovat vzhled krajiny [2]. 
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2.6 Slovanská kultura (5.-10. stoletíě 

Velký pokrok v ţivočišné výrobE, chovu i pouţívaných nástrojích Ěkosy, 

srpy, pluh), k uskladnEní sklizených surovin se vyuţívaly podzemní jámy [2]. 

2.7 Feudální zUízení Ě12. – 14. stoletíě 

 Vzhledem k nedostatečné zemEdElské produkci byly obdElávány i dUíve 

zalesnEné plochy. Feudál pronajímal pozemky za penEţní či naturální mzdu, 

nájem se dEdil [4]. PUevládlo trojpolní hospodaUení, produkty se výraznE rozšíUily o 

ovoce a zeleninu. ZvíUata byla stále ustájena pouze v zimním období 

v jednoduchých stájích nejčastEji pUivázána ke ţlab]m. Vesnice jiţ začínaly mít 

jistý systém ve svém uspoUádání. Objekty se Uadily kolem centrálního prostoru 

nebo podél hlavní komunikace. Stavení se skládala z obytné jizby na kterou 

navazovala hospodáUská část. Čím dál víc se mEnil vzhled krajiny a sílil vliv na 

ţivotní prostUedí [5].  

 

Obr. 1 ZemEdElské stavby v 12.-14. století 

 

2.8 Podnikání venkovské šlechty Ě15.-16. stoletíě 

 Docházelo ke scelování obhospodaUovaných pozemk] a zakládání 

církevních a panských velkostatk]. Budovy byly roubené s povalovými stropy, 

dusanou hlinEnou podlahou a doškovými či šindelovými stUechami. Součástí dom] 

byly velké dvory s chlévy, stodolami, k]lnami a špýchary [2].   
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 Obr. 2 Roubený špýchar 

 

 Obr. 3 Zakládání velkostatk] 

 

2.9 Šlechtické a církevní velkostatky Ě17.-1Ř. stoletíě 

 Výstavba velkostatk] pokračovala, vznikaly nové objekty jako mlýny a 

hamry [5]. Koncem 1Ř. století došlo ke zrušení nevolnictví, zemEdElská p]da byla 

prodána rolník]m  a tím došlo k rozšiUování a zakládání nových vesnic a 
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pUestavbE velkostatk]. V zemEdElských 

usedlostech hospodáUská část navazovala 

na obytnou část a tvoUily spolu provozní a 

architektonický celek.  Vyuţívalo se 

hrázdEného zdiva, krovy s šindelovými, 

doškovými a pozdEji i taškovými krytinami 

[5].  

                                                                       Obr. 4 Hamr u Trhových Svin] 

 

   Obr. 5 Typy zemEdElských usedlostí 18. století 

2.10 Rozvoj mEst Ěpočátek 1ř. stoletíě 

 Došlo ke zvýšení počtu obyvatel, dosavadní trojpolní systém jiţ nestačil 

uspokojit nároky počtu obyvatel. Tešení bylo nalezeno v pEstování pícnin a 

okopanin, které byly stUídány s obilovinami a tím byla p]da vyuţita nepUetrţitE. 

Zvýšená produkce pícnin 

dovolovala zvýšení chovu 

dobytka. Po zdokonalení 

uskladnEní krmiva se 

dobytek jiţ choval ve 

stájích nepUetrţitE. 

Intenzivní vyuţívání p]dy 

vedlo k postupnému 

narušení rovnováhy 

ţivotního prostUedí [2]. 

                                                Obr. 6 Panský dv]r z počátku 19. století 
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2.11 Rozpad feudálního hospodáUství 

 Po rozpadu feudálního hospodáUství docházelo k rozvoji velkostatk] a 

úpadku malých hospodáUství. Došlo k výrazným zmEnám v urbanistické podobE 

vesnic. ZemEdElská výstavba se začala rozdElovat dle jednotlivých druh] objekt] 

na:  

 chlévy rozdElené podle zvíUat Ěkravíny, vepUince, dr]beţárny, …ě 

 stavby pro sušení a skladování suchých plodin Ěstodoly, seníky, sýpky, …ě 

 stavby pro skladování plodin v chladu Ěsklepy, chladírnyě 

 stavby pro konzervování pícnin Ěsila, siláţní jámy) 

 stavby pro skladování zemEdElských stroj] Ědílny, kovárny, k]lnyě 

 další pUíslušenství Ěmléčnice, hnojištE, ţumpy, postrojovny, …ě [6] 

 

 Obr. 7 Venkovské sídlo počátkem 20. století 

K dopravE se pouţívalo drapákových drah, pozemních kolejových dráţek atd. 

K výstavbE začaly být pouţívány nové stavební materiály jako dUevEné krovové 

soustavy, litina, ocel a ţelezobeton. Začala také vznikat ekologická zátEţ z d]vodu 

pouţívání pr]myslových hnojiv, únik] olej] a pohoných hmot [7], [3]. 

2.12 Období 1ř45-1948 

V tomto období byla realizována další pozemková reforma z d]vodu obnovy 

hospodáUštví po válce, likvidaci škod na venkovE a osídlování pohraničí. Pro 

výstavbu nových zemEdElských objekt] se zpracovávaly vzorové projekty. 
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PUevládala malovýroba, ale postupnE se začala plánovat velká zemEdElská 

druţstva. Radikální promEna venkova začala po zmEnE společenského zUízení 

v roce 1ř4Ř. BEhem následujících 40 let byl český venkov zcela pUetvoUen dle 

komunistických ideologií, které naprosto nekorespondovaly s dosavadní vývojovou 

identitou krajiny [5], [8]. 

 

 Obr. 8 Návrh družstevního statku pro 300ha  

 

 2.13 Období 1ř4ř-1959 

 Období kolektivizace zemEdElství, násilné zdruţstevOování p]dy a statk] 

rolník]. Bylo nutné vybudovat dostatečnou prostorovou kapacitu, která byla z 80% 

tvoUena adaptací starších objektu a z 20% tvoUena novou výstavbou. Stáje pro 

dobytek ještE nebyly navrhovány jako velkokapacitní Ě60-90 krav, 150-200 prasat), 

nemEly dlouhou ţivotnost a standard vybavení [6]. Pro skladování plodin a 

úschovu stroj] se vyuţívaly vEtší statky a panské dvory. Nové plochy pro 

zemEdElskou výstavbu byly často vybírány zcela náhodnE bez odpovídajícího 

územního vyhodnocení. Takto vybudované hospodáUské objekty bEhem nEkolika 

let zanikly z d]vodu nedostatečné technické vybavenosti [9].   

 V polovinE 50. let druţstevnictví stagnovalo. Začaly se budovat masivní 

stáje s p]dními sklady a základní mechanizací. Začaly se také objevovat studie 

farem se smíšeným provozem ţivočišné a rostlinné výroby. Stavby se umis[ovaly 

v souladu se zastavovacími studiemi, ale nezohledOovaly r]st státních statk] a 

druţstev [5], [10]. V posledních 5 letech tohoto období byla kolektivizace témEU 
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dokončena. Začaly se stavEt nové typy lehkých stájí bez p]dních prostor, došlo 

k navýšení kapacity objekt] pro ţivočišnou výrobu a to aţ témEU 10x [7].  

Obr. 9 Stáje s p]dními prostory 

2.14 Období 1ř60-1970 

 Nové technologie volného ustájení skotu a prasat v lehkých stájových 

objektech, s vEtším podílem strojní dopravy krmiva a odstraOování hnoje. 

Budovaly se specializovaná stUediska pro chov prasat, skotu a dr]beţe. 

Docházelo k typizaci staveb, která usnadnila realizační proces a zároveO umoţnila 

výstavbu prvních montovaných ţelezobetonových konstrukcí pro stájové objekty 

[5]. Dislokace nových stUedisek se jiţ provádEla na základE jednoduchých 

urbanistických dokument]. ZmírnEné hygienické pUedpisy bohuţel umoţnily 

pUiblíţení farem blíţe k vesnicím.        

 Druţstva se sloučila do vEtších celk] o výmEUe 500 ha a pozdEji 6Ň0 ha 

obhospodaUované p]dy. Toto sloučení vedlo k budování technického a sociálního 

pUíslušenství,  výstavby chybEjících sklad] a dalšího potUebného zaUízení Ěvýrobna 

krmiv, sklady hnojiv,…ě. NovE se budovaly specializovaná stUediska posklizOových 

úprav, skladování zrnin a okopanin. Výstavba se dále orientovala na:     

 siláţní stavby, sklady píce a steliva 

 kravíny s volných boxovým ustájením 

 teletníky, odchovny a výkrmny mladého skotu 

 velkokapacitní výkrmny prasat 

 odchovny slepic a ovcí [6] 
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Z d]vodu pouţívání mechanizace nových rozmEr] Ěsklízecí mlátičky, 

sklízeče Uepy, velké pluhy,…ě bylo nutné pUizp]sobení velikosti a tvaru polí. To 

vedlo k velkým zmEnám v krajinE, úpravy p]dy se nepUizp]sobily charakteru 

terénu a zejména ve svaţitém terénu docházelo k erozním proces]m p]dy [11]. 

 V d]sledku scelování pozemk] ubývaly polní cesty a doprava se začala 

provozovat po silnicích a pUes centra obcí. To mElo negativní dopad na obytné 

prostUedí Ěhluk, prašnost, zápachě. Smíšené farmy z 50. let jsou často 

nekoordinovanE zahuš[ovány novými objekty, jsou charakteristické svojí 

neuspoUádaností, nepUehledností a absencí zelenE [12].  

 

2.15 Období 1ř71-1980 

 OpEtovná potUeba zvýšení produkce potravin. Došlo ke zvýšení produktivity 

práce a spolupráci mezi jednotlivými stUedisky v rámci okres] i kraj] – tzv. 

kooperační činnost. Z d]vodu zvýšení kapacity stUedisek se zmEnilo i dispoziční a 

stavebnE technické Uešení. Vedle klasické pavilonové zástavby vznikaly jedno a 

vícepodlaţní monobloky, stavEné unifikovanými konstrukčními systémy na bázi 

oceli, ţelezobetonu a okrajovE i lepeného dUeva [13]. V roce 1ř7Ň vešly v platnost 

závazné smErnice pro navrhování soubor] zemEdElských staveb, ve kterých byly 

pUesnE dány minimální odstupy obytných a výrobních staveb apod. Tyto soubory 

postupnE mEnily svoje mEUítko a začaly vznikat vertikální skladové objekty. 

Naprosto se vytratil architektonický detail, vznikal rozpor s hodnotami historické 

výstavby vesnic [5], [6]. 

Obr. 10 Typický pUíklad lokace zemEdElské účelové výstavby  
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 Objekty z první etapy kolektivizace so dostaly na hranici své ţivotnosti, ale 

nebyla odstraOovány. Sí[ zemEdElských objekt] se tak stala ještE víc 

koncentrovanEjší a nepUehlednEjší. Sí[ venkovských sídel však začínala ztrácet 

sv]j význam. NEkteré se staly zázemím pro pracující lid ve mEstech, nebo jejich 

rekreačním zázemím [4]. 

2.16 Období po roce 1řŘ0 

 Pro zamezení nadmErného vyuţívání krajiny byly zpUísnEny zákony na 

ochranu vody a p]dy. To vedlo k pozastavení výstavby zemEdElských a 

pr]myslových staveb a naopak k modernizaci a pUestavbám starších stUedisek 

menších kapacit.  Velkokapacitní stUediska ze systém] lehkých konstrukcí se 

začaly ocitat na konci své ţivotnosti z d]vodu provozu v agresivním stájovém 

prostUedí, či skladování hnojiv [14], [12]. Všechny tyto aspekty mEly dopad na 

urbanistické, stavebnE architektonické a technologické Uešení zemEdElské 

výstavby [15].          

 HospodáUské vyuţívání krajiny se dostalo na neúnosnou míru. Hrozila rizika 

únik] pr]myslových hnojiv, pohonných hmot, a chemikálií. Docházelo 

k pUehnojování a lehké kontaminaci p]dy [16].  

2.17 Situace po roce 1989 

 Od roku 1řŘř bylo hlavním tématem Uešení majetkoprávních vztah], 

transformace zemEdElství a celková restrukturalizace. Vše se promítlo do 

celkového sníţení zemEdElské produkce. V současné dobE je vyuţíváno 50 – 

60% objekt], které p]vodnE slouţily k zemEdElské výrobE. Ze zemEdElských 

druţstev a státních statk] se v procesu transformace vytvoUily nové formy 

vlastnictví a to obchodní společnosti Ě40%ě, druţstva Ěň4%ě, soukromí farmáUi 

ĚŇ4%ě a zbytek tvoUí státní podniky ĚŇ%ě [17].     

 Celkový stav našeho zemEdElství se dá povaţovat za nepUíznivý. Dochází 

k likvidaci pEstitel] ovoce a zeleniny, značnému úbytku chovu hospodáUských 

zvíUat a naprostému úpadku cukrovarnictví. V současné dobE se klade velký d]raz 

na bioplynové stanice. Situaci nEkterých zemEdElc] výraznE zlepšuje, avšak 

primární úlohou zemEdElství by mEla být produkce potravin a surovin, ne energií. 
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Dalším ukazatelem úpadku zemEdElství je čím dál vEtší ústup orné p]dy pro nové 

stavby [18]. 

Obr. 11 Bioplynová stanice v OtročínE   
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3 TYPOLOGIE ZEMDDDLSKÝCH STůVEB 

3.1 Stavby pro ustájení hospodáUských zvíUat 

 Stavby pro ustájení hospodáUských zvíUat se rozdElují na stavby pro chov 

skotu, prasat, ovcí a koz, dr]beţe a koní. PodrobnEji se budeme zabývat jen 

nEkterými z nich. 

3.1.1 Stavby pro chov skotu 

 Stavby pro chov skotu jsou součástí specializovaných závod] a stUedisek, 

zamEUených na výrobu mléka a chov telat. Obsahují prostory pro ustájení, dojení a 

ošetUování mléka, pro zooveterinární péči, pro manipulaci se zvíUaty, krmivem, 

výkaly a další doplOkové hygienické zaUízení. ObecnE se rozlišuje ustájení: 

 mléčných krav 

 masných krav 

 telat 

 mladého skotu Ějalovice, býčciě [3] 

Stáje pro mléčné krávy 

 Ustájení je zaloţeno na principu skupinového ustájení s vyrovnanou 

dojivostí Ěmax. 50ksě. U malých stád krav s nevyrovnanou dojivostí je vyuţívána 

individuální péče. Krávy jsou umístEny ve volné boxové stáji o Ň-4 Uadách 

odpočinkových box] napojených na krmištE tak, ţe kaţdá kráva má k dispozici 

místo u ţlabu. Uličky mezi boxy a krmištEm jsou provedeny jako plné, nebo 

s roštovou podlahou dle zp]sobu čistEní a jsou navrţeny pro pr]jezd dopravních 

prostUedk] pro krmení, podestýlání či vyklízení.        

Obr. 12 Stáje mléčných krav 
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Krávy chodí Ňx dennE do dojírny, pouţívají se dojírny rybinové, Uadové, 

polygonové a rotační. Nadojené mléko je uskladnEno do pUíjezdu mlékárenské 

cisterny v mléčnici, vybavené chladícími tanky. Krávy v porodním stádiu mají 

individuální kotce, ve kterých z]stávají krátce po porodu i s teletem. Krávy volnE 

ustájené na podestýlce dobUe snáší chlad a proto se pouţívají tzv. vzdušné stáje – 

širokorozponové nezateplené haly s částečnE otevUenými bočními stEnami 

s plachtami proti vEtru. OdvEtrání je zajištEno pomocí hUebenové štErbiny [19], 

[12].  

¨ 

Obr. 13 Schéma celkového Uešení velkých stájí mléčných krav 

 

Obr. 14 Rotační dojírna 
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Stáje pro masné krávy 

 Masné krávy se chovají 

v pastvináUských oblastech 

v jednoduchých stavbách členEných 

na prostor pro krávy bez telat, kotce 

pro porod a pro krávy s telaty. 

Všechny prostory mají hlubokou 

podestýlku a jsou napojeny na 

mobilní dopravu krmiva a steliva. 

Stáje musí být chránEny proti 

pr]vanu a pUi trvale otevUené boční 

stranE orientované mimo stranu 

pUevládající vEtr]m [12].                             Obr. 15 Stáje masných krav 

Stáje pro telata 

 Telata se odchovávají v jednoduchých dobUe nastlaných boudách s malými 

výbEhy. Ustájení telat se rozlišuje dle stáUí, kdy pUijímají stravu mléčnou Ědo ň 

mEsíc]ě a telata starší Ědo 6 mEsíc]ě, kdy uţ pUijímají stravu rostlinnou. Je nutné 

zateplení podlah slámou a ochrana proti vEtr]m napU. stEnou jiné stáje [3]. 

 

 Obr. 16 Boudy a pUístUešky pro telata 
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Stáje mladého skotu 

 Jalovice jsou ustájeny volnE ve vzdušných stájích ĚpodobnE jako dojniceě 

s podestýlanými boxy nebo s plnou podestýlkou. ZvíUata mají společný pUístup do 

krmištE a do výbEhu, nebo na pastvu. Stáje musí být podélnE pr]jezdná z d]vodu 

čistEní a krmení.  

Býčci jsou ustájeni volnE, 

ale na menší podlahové ploše 

z d]vodu rychlého pUibývání na 

váze. Práce s nimi je 

nebezpečná, nejvhodnEjší 

zp]sob je ustájení v kotcích 

s celoroštovou podlahou, která 

nepotUebuje podestýlání ani 

čistEní. Exkrementy padají do 

kanál] pod rošty a jsou 

vynášeny pomocí 

mechanických lopat [3].                      Obr. 17 Boxové stáje pro jalovice 

3.1.2 Stavby pro chov prasat 

 Chov prasat se dElí na chov prasnic s produkcí selat a na výkrmny prasat. 

Existují bu@ oddElenE, nebo jsou pUičlenEny ke stájím pro prasnice. ůţ na výjimky 

se vyuţívá bezstelivové ustájení. Prasata si umEjí udrţet čistotu na svém loţi, 

pokud mají moţnost kálet na chladném a mokrém místE mimo nEj. Proto se kotce 

rozdElují na suché zateplené loţe a zaroštované chladné kalištE [3]. 

Stáje pro prasnice 

 Ve stájích pro prasnice se nachází: 

 ustájení prasnic vysokobUezích, rodících a kojících 

 ustájení odstavených selat 

 ustájení mladých psaniček 

 ustájení kanc] 
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Kaţdá tato forma má jiný zp]sob p]dorysného uspoUádání. Boxy a kotce jsou 

Uazeny podle linek dopravy krmiva, odstraOování kejdy a dle zahánEcích uliček. 

Dle zp]sobu krmení Ěmokré nebo suchéě jsou krmné smEsi dopravovány 

dopravníkovými pásy, šneky, tlakovým potrubím, nebo krmícími vozy. Technologie 

mokrého krmení potUebuje vedle stáje pUípravnu krmiv. Kaţdé prase musí mít své 

místo u koryta či krmítka. Kotce a boxy mají dElenou podlahu na loţe a kalištE. 

Kejda je svedena do stájových jímek pomocí podroštových kanál]. Stájové haly 

jsou tepelnE izolované, nucenE vEtrané, široké 1Ň-15m s pUirozeným osvEtlením. 

Plocha oken tvoUí 1/Ň0 podlahové plochy stáje. Okna jsou umístEna co nejvýše 

[12], [20]. 

Stáje pro výkrm prasat 

 Do výkrmny se dováţejí prasata o hmotnosti ň5kg a vyskladOují se na jatka 

ve hmotnosti okolo 110kg. Pouţívá se volné skupinové ustájení v kotcích bez 

podestýlky. Kotce pro 7-15ks mají p]dorysný tvar dle typu krmení. Pro suché 

krmení s krmítkem uprostUed je p]dorys tvaru čtverce. Pro mokré krmení 

s krmítkem podél krmné chodby tvar obdélníku. Kotce mají rozdElenou podlahu na 

izolované loţe a zaroštované kalištE, nebo celoroštovou podlahu. VnitUní povrchy 

stájí musí být dezinfikovatelné [3].  

 

  Obr. 18 Výkrmny prasat bez podestýlky 
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Stáje prasat s podestýlkou 

 Menší podniky vyuţívají k chovu prasat ustájení s podestýlkou. Jejich 

výhodou je slamnatý hn]j, nevýhodou prašnost a vEtší pracnost. Kotce jsou 

dEleny na slámou zateplené loţe a sníţené nezaroštované kalištE [12]. 

 

 Obr. 19 Ustájení prasat na podestýlce 

3.1.3 Stavby pro chov dr]beţe 

Snáškové haly slepic 

 Chov slepic (nosnic) s produkcí vajec se provádí následujícími zp]soby: 

 v klecích 

 ve voliérách 

 na podestýlce 

Pro velkochovy jsou typické klecové a voliérové technologie. Podlahové 

technologie s podestýlkou jsou typické pro menší chovy ekologického zemEdElství 

nebo pro rozmnoţovací zamEUení. Všechny halové systémy potUebují prostor pro 

sbEr vajec a pro jejich pUepravu ke konečné úpravE v centrální tUídírnE. 
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 Klecový chov je nejekonomičtEjší z hlediska vyuţití prostoru, avšak slepice 
mají minimum pUirozeného prostUedí. Celou dobu chovu (cca 16 mEsíc]ě tráví po 
3-4 kusech v klecových buOkách o min. ploše 750 cm² a výšce 45-55cm. Kaţdá 
klecová buOka má napojení na mechanizované krmné a napájecí ţlábky, vejce se 
vykulují na dopravní pás a trus propadá na trusný pás nebo do kanálku. Klecové 
buOky jsou sestaveny do 1-4 podlaţních baterií, kterých m]ţe být v hale aţ osm. 
Mezi nimi jsou kontrolní uličky. Klecový chov je náročný na vEtrání, délka haly by 
nemEla pUekročit Ř0m. 

Obr. 20 TUípodlažní klecová baterie pro ustájení nosnic se stac. krmnou linkou  

 Podestýlkový chov tvoUí hala rozdElena na podestlanou plochu a 
zaraštovanou plochu se snáškovými hnízdy. Roštová plocha, umístEna uprostUed 
nebo po stranách haly, je jen v jedné úrovni a tvoUí max. 60% podlahové plochy. 
Na 1 m² podestýlky pUipadá asi 7 slepic. Trus a podestýlka se vyklízí jednorázovE 
po skončení turnusu. Tento systém je dobUe vEtratelný [3], [20], [12]. 

Obr. 21 Hala pro slepice na podestýlané podlaze 
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Voliérový chov tvoUí pUechod mezi klecovým a podlahovým uspoUádáním. 

Obsahuje Uadové rošty v nEkolika podlaţích, snášková hnízda a mezi nimi 

podestlanou podlahu tak, ţe slepice m]ţe mezi nimi volnE pUecházet. Slepice má 

trvalý pUístup k napajedl]m, a krmným ţlab]m. Jsou vyuţívány dopravníkové pásy 

pro trus a vejce stejnE jako v klecovém chovu. Na jednu slepici pUipadá Ň50-300 

cm² podestýlky ĚhrabaništEě, která je tvoUena smEsí slámy, hoblin a rašeliny. Je 

zaloţena na začátku turnusu a vyklízena po jeho skončení. Trus se odstraOuje 

dennE. 

Výkrmny kuUecích brojler] 

 Jednodenní kuUata z líhOaUských stUedisek jsou vypouštEny do výkrmných 

hal na podestlanou podlahu. KuUata jsou nejprve 14 dní drţena v malých 

ohrádkách pod tepelnými záUiči. Poté je jim umoţnEn volný pohyb. Na 1 m² 

podlahy pUipadne aţ 15 kuUat, v jedné hale m]ţe být aţ 15 000 kuUat. Krmení je 

zajištEno pomocí dopravník] ke krmítk]m stojícím, nebo zavEšeným. Krmivo a 

voda je neustále k dispozici. Podestýlka je vyklízena jednorázovE turnusovE Ěcca Ř 

mEsíc]ě, hala musí být podélnE pr]jezdná. PUed novým turnusem musí být hala 

vyčištEna a vydesinfikována. Výkrm kuUat se dá provádEt i ve dvou podlaţích napU. 

pUi adaptaci starého kravína s p]dním prostorem. Je nutné vybudovat nákladní 

výtah. StUedisko musí být dobUe odvEtrané a vybavené náhradním zdrojem 

elektrické energie z d]vodu velkého úhynu pUi výpadku elektUiny. 

Haly se navrhují jako 

tepelnE izolované objekty o 

rozponech 10-15m 

s nuceným vEtráním. Jsou 

vEtšinou Uešeny jako 

bezokenní s umElým 

svEtlem kromE 

adaptovaných starších 

prostor. Celý prostor pro 

dr]beţ musí být vytápEn 

teplovzdušnE, nebo 

podlahovE [20], [3], .                    Obr. 22 Jednolodní hala pro výkrm brojler] 
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3.1.4 Konstrukce stájí pro hospodáUská zvíUata 

 V zemEdElské výstavbE jsou pro stájové objekty vyuţívány konstrukce 
ţelezobetonové, ocelové, dUevEné a jejich kombinace. Základní poţadavky na 
nosné soustavy jsou kladeny na:  

 rozpon a modul konstrukce dle ČSN 
 montáţní zp]sob výstavby 
 odolnost v]či vliv]m stájového prostUedí 
 odolnost proti ohni 
 odolnost proti mechanickému poškození 
 snadný zp]sob údrţby, čistEní a dezinfekce 

Ţelezobetonové konstrukce mají značnou odolnost v]či agresivnímu 
prostUedí, mechanickému poškození a malé nároky na údrţbu.    
 Ocelové plnostEnné konstrukce mají menší hmotnost neţ betonové, vEtší 
variabilitu, ale nutnou dokonalou antikorozní ochranu a nutnost časté údrţby. 
Pouţití ocelových pUíhradových prutových konstrukcí se ve stájovém prostUedí 
nedoporučuje.          
 DUevEné lepené plnostEnné konstrukce jsou odolné v]či agresivnímu 
prostUedí, snadno se montují a poskytují velkou variabilitu [12], [21].  

 

Ţelezobetonová soustava JUZO a VUZO ( PREFA Olomouc) 

 Jednopodlaţní konstrukční soustava rozdElená  na jednolodní JUZO a 
vícelodní VUZO, která byla realizována pUeváţnE v 80. letech. Svislou nosnou 
konstrukci tvoUí sloupy vetknuté do monolitických nebo prefabrikovaných 
základových patek. Na sloupy se kladou díly opatUené kapsami pro uloţení 
vazník], který je smontován ze dvou díl] spojených ocelovým táhlem. RozpEtí 
vazník] je 1Ňm a 15m, podélný modul 4,5m. Dilatace v podélném smEru se 
pUedpokládá po ň6m ĚŘ políě. Výška konstrukce ke spodní hranE táhla je Ň,7m a 
3,15m. Obvodové stEny tvoUí vícevrstvé panely Ěbeton-polystyren-beton). PUi 
zvEtšení výšky sloup] lze soustavu pouţít i pro skladovací objekty.  

 

Ţelezobetonová soustava Kunstruktiva Praha 

 Jednopodlaţní konstrukční soustava, nosné sloupy jsou vetknuty do 
základových patek.  PUedpjaté plnostEnné vazníky jsou kloubovE uloţeny na 
sloupech.  Dalšími konstrukčními prvky jsou základové prahy, Uímsová ztuţidla, 
stUešní panely a ţlabové nosníky. Rozpony hal jsou 12m, 15m a 18m s podélným 
modulem 6m. Výška pro stájové objekty je ň,řm. StEnový pláš[ je tvoUen 
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z keramických panel]. Soustava m]ţe být provedena jako jedno či vícelodní. PUi 
vEtší výšce sloup] lze u objekt] pro skladování navrhnout jeUábovou dráhu.  

 

Obr. 23 Schéma konstrukční soustavy JUZO 

 

Obr. 24 Schéma konstrukční soustavy Konstruktiva Praha 
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Jednopodlaţní betonová soustava ZJBS 

 Konstrukční soustava vychází ze systému sloup – vazník – stUešní deska. 
DoplOkové prvky tvoUí štítové sloupy, soklové nosníky a okapové desky. Funkční 
rozepUení trám] a podélné zavEtrování zajiš[uje stUešní a stEnový pláš[. RozpEtí 
pUedpjatých plnostEnných nosník] je 1Ňm, 15m a 1Řm s roztečí sloup] 
v podélném smEru 6m. Soustava m]ţe být provedena jako jedno aţ čtyUlodní. 
Dilatace v podélném smEru je navrhována po ň6m Ě6políě. Krajní výška uloţení 
vazník] je ňm. StEnový pláš[ je proveden jako u systému JUZO. PUi zvEtšení 
výšky sloup] a úpravE obvodového pláštE lze soustavu pouţít pro skladovací 
objekty. 

 

Obr. 25 Schéma konstrukční soustavy ZJBS 

 

Jednopodlaţní ocelová soustava Uady ů-ZOJ Ěvýrobce RD Jeseníkě 

 Konstrukční systém je v pUíčném smEru tvoUen vetknutými sloupy 
s kloubovE uloţeným vazníkem. Vazník je trojkloubový, s tuhým táhlem se závEsy. 
Sloupy a vazníky jsou svaUeny z tenkostEnných profil]. Rozpon hal je řm, 1Ňm, 
15m a 18m s podélným modulem 4,5m. Výška hal je ň,1m a ň,6m. StEnový pláš[ 
je tvoUen kompletizovanými vícevrstvými panely s krytím hliníkovým plechem. 
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Maximální délka haly je 1Ň0m. Soustavu lze pouţít i pro skladovací objekty pUi 
zvEtšené výšce sloup]. 

 

 Obr. 26 Schéma konstrukční soustavy A-ZOJ 

Jednopodlaţní ocelová soustava M-RD Ěvýrobce RD Jeseníkě 

 Halové objekty Uady M mají dvE Uady vnitUních sloup], které podepírají 
vazník. Sloupy jsou vetknuté, na nich je kloubovE uloţen vazník. Hlavní nosné 
prvky jsou plnostEnné, uzavUeného pr]Uezu svaUené z tenkostEnných profil]. 
Rozpon hal je 21m, 24m, 27m a 30m s podélným modulem 4,5m. Doporučená 
délka haly je ř0m. Výška hal u okapu je ň,1m. Konstrukční soustava je navrţena 
pouze pro stájové objekty.  
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Obr. 27 Schéma konstrukční soustavy M-RD 

Jednopodlaţní ocelová soustava S-36 Vítkovice 

 Hlavním nosným prvkem je rám o tUech polích s šikmými pUíčlemi. KloubovE 
uloţené krajní sloupy jsou v rámovém rohu vetknuty do pUíčle. VnitUní stojky jsou 
navrţené kyvné. Vaznice jsou prosté nosníky vyztuţené uprostUed rozpEtí táhly. 
Soustava tvoUí trojlodní halu o šíUce ňx 1Ňm s podélným modulem 6m. Maximální 
délka haly je 1Ň0m. VnitUní sloupy lze dle potUeby provozu vynechat a nahradit 
pr]vlakem o délce 1Ňm. Výška u okapu je ň,ňm. StEnový pláš[ je tvoUen 
vícevrstvými panely na kovové bázi. Konstrukční soustava je navrţena pouze pro 
stájové objekty.  

Jednopodlaţní ocelová soustava ůGP 12, VP 15, ůGP 1Ř  

 Nosnou konstrukci tvoUí svaUovaný trojkloubový rám promEnného 
skUíOového pr]Uezu. Rámové stojky jsou kloubovE uloţeny na betonových 
patkách. Rozpony pouze jednolodních hal jsou 1Ňm, 15m a 1Řm. Podélný modul 
6m je u rozponu 1Ňm a 1Řm, u rozponu 15m je 4,5m.  Uvedené jednopodlaţní 
haly se pouţívají pouze pro stájové objekty.  
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Obr. 28 Schéma konstrukční soustavy S-36 Vítkovice 

 

Obr. 29 Schéma konstrukční soustavy AGP a VP 
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Jednopodlaţní víceúčelová ocelová soustava ĚNHKG Hustopečeě 

 Základní konstrukce je stejná jako u soustavy ůGP. Víceúčelové haly mají 
rozpon 15m a 1Řm o r]zných výškách, s moţností podvEsné dopravy do 15kN. 
Upravenou konstrukcí je hala s vnEjším rozponem 1ř,Ňm pro stájové objekty 
s p]dním skladovacím prostorem. 

 

Obr. 30 Schéma víceúčelové konstrukční soustavy NHKG Hustopeče 

Jednopodlaţní ocelová soustava ZJOS ĚZSS Blanskoě 

 Základním prvkem je dvoukloubový plnostEnný rám, který je doplnEn u 
vícelodních hal vnitUními kyvnými podporami. Lze navrhnout objekty o libovolné 
délce s podélným modulem 6m. Po Ň5 polích Ě150mě  je nutná dilatace. PUíčné 
rozpony jsou navrhovány 10,5m, 1Ňm, 1ň,5m, 15m, 16,5m a 1Řm v jedno aţ 
čtyUlodním uspoUádání. Je nutno zachovat symetrii v pUíčném Uezu ke stUední ose. 
Výška objektu je navrţena ň,6m od plochy základu po horní konec krajního 
sloupu.  Konstrukční soustava lze pUi zvýšené výšce sloup] pouţít i pro skladovací 
objekty.  
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Obr. 31 Schéma konstrukční soustavy ZJOS 

 Jednopodlaţní dUevEná soustava BIOS-GN (SDZ Praha) 

 Nosné obvodové stEny jsou tvoUeny tepelnE izolačními panely, na které jsou 
kladeny stUešní pUíhradové vazníky. Styčníky jsou spojovány systémem GůNG-
NAIL. Stabilita objektu je zajištEna v pUíčném smEru zavEtrovacími stojkami ve 
vzdálenosti 6m, vetknutými do základ] a vodorovnými podélnými nosníky.  
Soustava tvoUí pouze jednolodní haly o rozponech 10,5m, 1Ňm, 1ň,5m, 15m a 
18m s délkovým modulem 1,Ňm. Délku staveb lze navrhovat po 6m Ěvzdálenost 
zavEtrovacích stojekě aţ do délky ř0m. Haly jsou určeny pUedevším pro stájové 
objekty. 

Jednopodlaţní dUevEná soustava ZJDS 

 Hlavními prvky jsou plnostEnné lepené pUíčle, krajní lepené dUevEné stojky 
a stUední ocelové sloupy. U jednolodních staveb je krajní stojka tuze spojena 
s pUíčlí Ěvznikne dvojkloubový rámě. U vícelodních staveb p]sobí pUíčle jako prostý 
nosník uloţený na krajním kyvných stojkách a na vnitUních vetknutých sloupech. 
Mezi pUíčle jsou zapuštEny vaznice v osové vzd. ňm. Je moţno navrhnou jedno aţ 
pEtí lodní objety libovolné délky s podélným modulem 6m a s pUíčnými rozpony 
řm, 10,5m, 1Ňm, 15m a 1Řm. Výška objektu je navrţena Ň,7m, ň,6m a 4,Řm. 
StEnový pláš[ je z vícevrstvých tepelnE-izolačních panel]. Soustavu lze vyuţít pro 
stájové a pomocné objekty. 
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Obr. 32 Schéma konstrukční soustavy BIOS-GN 

 

Obr. 33 Schéma konstrukční soustavy ZJDS 
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Jednopodlaţní dUevEná soustava TESKO Ěůrmabeton Prahaě 

 Základním nosným prvkem je trojkloubový lepený rám kotvený do 
betonových patek. Mezi rámy jsou zapuštEny lepené vaznice. Rozpony hal jsou 
1Ňm, 15m a 1Řm o r]zných výškách rámových stojek a umoţOují víceúčelová 
vyuţití včetnE moţnosti vloţení stropní konstrukce pro stájový objekt s p]dním 
skladovací prostorem [12], [7], [9], [19].  

 

Obr. 34 Schéma konstrukční soustavy TESKO 

 

3.2 Stavby pro skladování 

3.2.1 Sklady krmiva 

Sklady sena 

 Seno se skladuje bu@ ve formE volnE loţené hromady, nebo stohu 
lisovaných balík], v pUízemních halách nebo pUístUešcích. Pouţívá se pro krmení 
skotu, ovcí, koz a koO]. Skladování na p]dách se dnes jiţ moc nevyuţívá 
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z d]vodu vysokých náklad] a konstrukčních komplikací. M]ţe se pouţívat ve 
starších adaptovaných stájích s p]dním prostorem za pUedpokladu, ţe bude leţet 
na nespalném stropE, p]da bude vybavena dosoušecím zaUízením a shoz bude 
odpovídat poţárnE bezpečnostním pUedpis]m.  

Seníky pro volnE loţené seno jsou vybaveny lehkými drapákovými dráhami, 
menší sklady je moţno plnit vzduchovým potrubím. Spodní část seníku je 
vybavena rozebíratelnými roštovými podlahami a ventilátory pro dosoušení sena. 
Rozpon hal je 10-15m, maximální mnoţství sena v jednom seníku je Ř000m³. Pro 
drapákový provoz je vhodná plnE pr]jezdná hala. 

 

Obr. 35 Seník s drapákem na mostové dráze 

 Balíkované seno je tEţší, ale prostorovE úspornEjší. Hranaté nebo válcové 
balíky mají aţ 500kg a 
manipulaci mohou zajistit 
jen stroje. Balíky se vrství 
do stohu do výšky asi 6m, 
ten je vhodné krýt lehkým 
zastUešením. Nevýhoda 
balík] je špatné dosoušení 
a jeho rozdruţení pUed 
uţitím ve stáji. Do sklad] 
sena nesmí vnikat 
povrchová voda, úroveO 
okolního terénu musí 
 být níţe neţ skladovaná 
plocha [3], [22]. 
                           Obr. 36 Kolna pro balíky sena 
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Sklady siláţe a senáţe 

 Pro uskladnEní siláţe a senáţe se dnes vyuţívají siláţní a senáţní vEţe, 
povrchové ţlaby a fóliové vaky. Siláţí se krmí skot, v malé míUe téţ ovce.  

 Siláţní a senáţní vEţe jsou válcové nádrţe s pr]mErem 6-řm a výškou aţ 
1Řm. Slouţí k uskladnEní vojtEšky, jetelotráv a kukuUice, které se do nich dopravují 
šikmým dopravníkem nebo potrubním metačem. Vybírání vEţe je zajištEno rotační 
frézou u dna, nebo dusacím a vybíracím zaUízením, rotujícím po povrchu siláţe. 
Veškeré operace v siláţní vEţi musí být zajištEny bez lidské práce Ěvýskyt 
metanuě. Skladování ve vEţích je nejdokonalejší, ale také nejdraţší. 

 

Obr. 37 Silážní vEž s mechanickým plnEním 

 KukuUice, Uepný chrást, cukrovarnické Uízky a podobné plodiny se skladují 
v povrchových siláţních ţlabech, které jsou otevUené, nebo uzavUené. Siláţní ţlab 
tvoUí dvojice paralelních betonových stEn ve vzdálenosti aţ Ň1m a vysokých aţ 
5m, mezi které se naváţí posečený materiál a dusá, aby se z nEj odstranil vzduch 
a mohlo probEhnout mléčné kvašení. Po naplnEní ţlabu se hmota zakryje 
speciální folií a zatíţí napU. starými pneumatikami. Siláţní ţlab se navrhuje dle 
potUebnému dennímu mnoţství krmiva. Kaţdý den je tUeba odebrat minimálnE 
Ň0cm svislé vrstvy siláţe, aby se nekazila. Siláţní vEţe a ţlaby mají jímky na 
zachycení siláţních š[áv.  

 Siláţní vaky jsou levnou náhradou vEţí a ţlab]. Mají pr]mEr aţ ň,6m a 
délku aţ 75m. Jsou uloţeny na zpevnEné dlaţbE [3], [9]. 
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Obr. 38 Silážní žlab 

Sklady krmných okopanin 

 Sklady okopanin se nachází u stájí ovcí, koz a koní jako doplnEk ostatních 
sklad]. Navrhují se jako tepelnE izolované pUičlenEné stavby k pUípravnám krmiv 
nebo ke sklad]m sena rozdElené pUepáţkami na oddElení, kde se okopaniny 
ukládají.  

Sklady jadrných a tvarovaných krmiv 

 Sklady jadrných a tvarovaných krmiv jsou navrhovány jako zásobníky na 
10-14denní spotUebu. Delší skladování by se poškodila kvalita krmiv. Jadrné 
krmné smEsi se pouţívají se prakticky u všech hospodáUských zvíUat, liší se však 
sloţením. Tvarovaná krmiva se pouţívají pUeváţnE u mladého a dospElého skotu. 
Zásobníky mají válcovitou podobu o pr]mEru 1,Ň-Ň,5m, mají kónické dno a plní se 
mechanicky nebo pneumaticky. PUi vEtší spotUebE se m]ţe navrhnout i halový 
prostor se skladováním na hromadE. 

 

Obr. 39 Zásobník na sypká krmiva 
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Centrální míchárny krmiv 

 Centrální míchárny se pouţívají u velkých stájí skotu a koní, kde je krmivo 
sloţeno z více komponent a kde se pUi dopravE krmiva do stájí nepouţívají krmné 
vozy. Navrhují se jako halové pr]jezdné prostory vybavené pUíjmovým sloţištEm, 
míchacím zaUízením a zásobníky jadrných a tvarových krmiv [3], [12]. 

3.2.2 Sklady podestýlky 

 Pro podestýlání všech druh] stájí se vyuţívá slamnatá Uezanka. PUíznivE 
zatepluje loţe zvíUat. Je d]leţitou součástí hnoje, protoţe pUíznivE p]sobí i na 
vlastnosti zemEdElské p]dy. Skladuje se obdobnE jako seno [3]. 

3.2.3 Sklady hnoje, kejdy a trusu 

 Sklady se liší dle konzistence hnojných látek. Slamnatý hn]j se odkládá do 
povrchových hnojiš[, jejichţ p]dorys je pUizp]soben mechanizaci plnEní. Vrství se 
do výše aţ ň,5m, vytlačená hnoj]vka se zachytává v zemních jímkách. HnojištE se 
dimenzují na šestimEsíční zásobu z provozních a ekologických d]vod] Ěhnojení 
polí na jaUe a pUed zimouě.  

Tekutý hn]j ze stájí prasat se dopravuje pomocí čerpadel do kruhových 
nadzemních nádrţí o pr]mEru aţ ň0m a výšce 6m. Kaţdá nádrţ je vybavena 
míchacím zaUízením, aby se tuhá část nespojila. Nádrţe je vhodné zakrývat 
z d]vodu nepUíjemného zápachu. Sklady tekutého hnoje se také dimenzují na 
p]lroční zásobu, nádrţe proto musí být dvE. Menší mnoţství tekutého hnoje je 
moţné skladovat v zemních jímkách se zkoseným dnem. Tekutý hn]j se musí 
pUed aplikací do p]dy separovat na tekutou a tuhou sloţku, nebo pouţít 
v bioplynové stanici pomocí vyhnívání. K tekutým hnojivým látkám patUí také 
moč]vka. Ta se skladuje v zemních betonových jímkách. 

 

Obr. 40 Zemní moč]vková a hnoj]vková jímka 
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 Všechny druhy hnojiš[ a nádrţí musí mít nepropustná dna a stEny, aby se 
zamezilo pUípadné kontaminaci p]dy a povrchové vody. V chránEných krajinách 
vodohospodáUsky cenných krajinách je výstavba omezena [3], [9].  

 

Obr. 41 Nadzemní kejdové nádrže 

 

3.2.4 Sklady vybraných plodin 

 Konstrukce halových sklad] tvoUí vEtšinou vazníkové nebo rámové skelety 
obalené lehkým pláštEm dle konstrukčních soustav zmínEných v konstrukcích stájí 
hospodáUských zvíUat. 

Sklady obilí 

 Obilí se skladuje v halách, nebo silech. Po sklizni musí obilí projít 
pUijímacím cyklem. Musí se zváţit, zbavit rostlinných zbytk], hlinitých pUímEsí a 
pUípadnE vysušit, coţ zajiš[uje soustava posklizOové stanice. Skladovací prostor 
musí být suchý a neustále provEtrávaný – obilí „dýchá“, tj pUijímá ze vzduchu 
kyslík a vydává kysličník uhličitý a teplo. PUísun vzduchu zajiš[ují ventilátory a 
vzduchové kanály, nebo potrubí. 

 Obilní haly jsou typem krátkodobých sklad]. Jsou rozdEleny na pUíjmovou 
část navazující na posklizOovou stanici a na skladovací část. Haly jsou dle pouţité 
konstrukční soustavy Ě1Ň-Ň4mě. P]dorysný rozmEr ovlivOuje téţ poţární hledisko, 
maximální plocha jednoho poţárního úseku je 1Ň00m². Obilí se skladuje do výšky 
aţ 4m. Hromada se vytváUí pomocí soustavy podstUešních pásových dopravník], 
nebo pomocí čelních nakladač].  
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Obr. 42 Halový sklad obilí 

 Obilní sila tvoUí soustava kruhových nádrţí o pr]mEru 6-řm a výšce aţ 
60m. Nádrţe mají rovné nebo kónické dno, coţ ovlivOuje zp]sob vyprazdOování 
Ěsamospádem, nebo s proudem vzduchuě. Sila jsou sestaveny do nEkolika Uad a 
napojeny na soustavu 
korečkových dopravník]. 
VyprazdOování probíhá do 
expedičních zásobník] 
umístEných nad pr]jezdem 
nákladních automobil], nebo 
ţelezničních vagón]. 
Velkokapacitní sila jsou vEtšinou 
ţelezobetonová zaloţená na 
robustní desce. Sila stUedních 
kapacit jsou dvoupláš[ová ze 
šroubovaných velkoformátových 
plechových segment] 
s antikorozní úpravou, 
stavEných na betonové 
základové pasy [3], [12], [22]. 

                                                       Obr. 43 Dvoupláš[ové ocelové silo 
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Sklady brambor 

 Konzumní brambory musí pUed skladováním projít posklizOovou úpravou. 

Po sklizni se dopraví ke zváţení na váhu, poté do násypek nebo k pUíjmovým 

stol]m, odtud k pUetUídEní ĚodstranEní kamení a hlínyě a dále k vlastnímu tUídEní. 

Odtud putují brambory pásovými dopravníky do skladovacích prostor, které tvoUí 

úzké hromady v boxech vysoké aţ 4m, kde musí bEhem ň5 dní projít nEkolika 

fázemi Ě osušení, vydýchání, zchlazeníě, aby mohly být uloţeny k dlouhodobému 

uskladnEní ve tmE pUi teplotE cca +5°C a vlhkosti Ř5-ř5%. Objekt musí být dobUe 

tepelnE izolovaný a vEtraný.  

 

Obr. 44 Technologické schéma skladování konzumních brambor 

 Sadbové brambory se na poli plní do ohradových palet, které se dopravují 

rovnou do skladu do jednotlivých hal, kde jsou z nich tvoUeny celistvé bloky. Výška 

bloku je ovlivnEna pevností palet. RozpEtí hal je 15-Ň1m. Haly musí být dobUe 

vEtrané [3], [12], [6]. 
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4 ůGRESIVITů PROSTTEDÍ 
PUi návrhu konstrukcí zemEdElských staveb je nutné zohlednit agresivní 

prostUedí a zatíţení vyvolané zvíUaty a stroji. 

4.1 Betonové konstrukce 

Pro betonové komunikace a vnEjší plochy dvor] se pouţívá beton tUídy 
prostUední XFŇ nebo XF4 Ěp]sobení mrazu, mírné aţ vysoké nasycení vodou 
s rozmrazovacími prostUedkyě. Pro vnEjší stEny stájí a hal se pouţívá beton tUídy 
XC4 Ěkoroze karbonatací, stUídavE mokré a suché prostUedíě, XDň Ěkoroze 
chloridy, stUídavE mokré a suché prostUedíě a XF1 Ěp]sobení mrazu, mírné 
nasycení vodou bez rozmrazovacích prostUedk]ě. Pro vnitUní stEny stájí  XC4 nebo 
Xů1 Ěvliv chemických sloučení, mírnE agresivní prostUedíě. Pro podlahy stájí a hal 
bez kontaktu se zvíUaty se pouţívá beton tUídy XC4 nebo XM1 Ěpohyblivé 
mechanické zatíţeníě. Pro podlahy a kanály stájí v kontaktu se zvíUaty se pouţívá 
beton XC4, Xů1 a XD1 Ěkoroze chloridy, stUednE vlhké prostUedíě. Pro vnitUní a 
vnEjší stEny sklad] krmiv a siláţe se pouţívá beton tUídy Xů1, XůŇ ĚstUednE 
agresivní prostUedíě a  XF1 [23], [24]. 

4.2 Ocelové konstrukce 

 Skladovací haly se Uadí do kategorie korozní agresivity CŇ Ěnízkáě, stáje do 
kategorie C4 Ěvysokáě. Pro dosaţení maximální ţivotnosti je vhodné pUednostní 
provedení protikorozní ochrany jiţ pUi výrobE. Výrobce provede na ocelový povrch: 

 bu@ kompletní ochranu pomocí organického, nebo kovového povlaku, nebo 
kombinovaného 

 nebo základní nátEr pro budoucí vícevrstvý nátErový systém 
 nebo kovový povlak pro budoucí kombinovaný povlak 

Pro všechny zp]soby provádEné ochrany platí vynechání oblasti okolo budoucích 
svar] [25], [26].  
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5   PR¥ZKUM STůVEBNÍHO OBJEKTU 

 V rámci této bakaláUské práce je Uešen pUedbEţný stavebnE technický 

pr]zkum skladovací haly, nacházející se v nejmenované společnosti v obci 

JaromEUice asi Ň0km jiţnE od Moravské TUebové. Objekt leţí na západním okraji 

obce v katastrálním území JaromEUice na parcelním čísle 415/1. 

Obr. 45 Celková poloha objektu 

Obr. 46 Poloha objektu v obci  

Obr. 47 Zkoumaný objekt na parcele 415/1 
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5.1 Popis objektu, základní informace 

 Jedná se o podsklepenou skladovací halu o celkové p]dorysné ploše 

722 m². Nachází se v zemEdElském areálu a je napojena na bývalou posklizOovou 

linku obilí, nyní slouţící také pouze pro skladovací účely. Objekt je situován na 

jihovýchod a je tvoUen jedním nadzemním podlaţím a sklepním prostorem po celé 

své ploše. 

 

Obr. 48 Pohled z východní strany 

 

Obr. 49 Pohled ze západní strany 
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StáUí objektu bohuţel nejde pUesnE určit z d]vodu nedostupnosti jakýchkoliv 

materiál], ale podle informací místního pamEtníka a zároveO bývalého 

zamEstnance tehdejšího JZD bylo zjištEno, ţe sklepní prostor byl postaven 

pUibliţnE v 60. letech a skladovací hala dostavEna koncem 70. let po spojení s JZD 

Jevíčko. Podsklepená část objektu dUíve slouţila jako sklad a tUídírna brambor. 

Nyní je pronajata nájemník]m pro skladovací účely.  

 

Obr. 50 Podsklepená část 

Nadzemní část haly stejnE jako dnes i v minulosti slouţila pro skladování obilí 

pouze s rozdílem skladovaného mnoţství. Dnes je zaskladOováno o mnoho vEtší 

mnoţství. Objekt od doby své výstavby neprošel ţádnou výraznEjší stavební 

úpravou. Pouze dobetonování cca 10cm betonové vrstvy v roce 2005 na stávající 

stropní konstrukci.   

 

Obr. 51 Nadzemní část haly 
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5.2 StavebnE-konstrukční Uešení, viditelné vady 

 Nosný systém suterénu je v pUíčném smEru tvoUen ocelovým rámem. 

Ocelové pr]vlaky IPE jsou uloţeny do zdEných pilíU] a podepUeny ocelovými 

sloupy. Rozteč pr]vlak] je 4,5m. Pr]vlaky vynáší v podélném smEru blíţe 

nespecifikované ţelezobetonové nosníky se škvárobetonovými vloţkami. 

V podélném smEru je obvodová ze@ z lomového kamene o tlouš[ce 0,7m. 

V nadzemním podlaţí je také ocelový rámový nosný systém. Na ocelové sloupy 

I profilu v roztečích 4,5m jsou uloţeny ocelové pUíhradové vazníky o rozpEtí 

15,25 m. V podélném smEru jsou ocelová ztuţidla.  

Základy 

 Objekt je zaloţen na betonových základových pasech a základových 

patkách. Sloupy jsou uloţeny na základových patkách o rozmEru 850 x 850mm. 

ŠíUka základových pas] se odvíjí dle šíUky nosných stEn. Hloubka základ] a tvar 

základových patek nebyl v rámci práce šetUen. Část suterénu je zaloţena na malé 

základové desce o rozmEru ř,Ř5 x 10m , kde byla dUíve umístEna tUídící linka 

brambor. Ve zbylé části suterénu je podlaha hlinEná. 

Obr. 52 Základová deska        Obr. 53 Základová patka 

Svislé konstrukce 

 Svislé konstrukce jsou uloţeny na betonovém základu bez viditelné 

hydroizolační vrstvy. 

 Sklepní část je po obvodu tvoUena smíšeným zdivem s pilíUi pro uloţení 

ocelových pr]vlak]. Obvodové zdi tl. 700mm jsou pUeváţnE z lomového kamene, 

z plných pálených cihel jsou vyzdEny pilíUe a prostor okolo vrat. Východní stEna 

z lomového kamene vychází pUed objekt jako opErná ze@ pro terén. DElící pUíčka 
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tl. 500 mm mezi sklepními prostory je vyzdEna 

z pálených cihel. Sloupy jsou tvoUeny z bezešvých 

ocelových trubek o Ø 245mm [27]. Tlouš[ka stEny 

nebyla zjiš[ována. V horní části jsou sloupy opatUeny 

pUivaUenou roznášecí deskou pro uloţení pr]vlak]. U-

profily pUivaUené ke sloup]m slouţily jako dráţky pro 

dUevEné desky pro pUepaţení oddElení brambor.  

               

Mezi projevy poruch svislých konstrukcí patUí 

povrchová koroze ocelových sloup] zp]sobená 

nulovou antikorozní ochranou a vlhkostí uvnitU 

sklepního prostoru, neustálé opadávání vnitUní omítky 

zp]sobené dynamickým zatíţení v letním období a také    Obr. 54 Ocelový sloup 

 vlhkostí. Sloupy jsou také mírnE vychýleny ze svislé osy, coţ mohlo být 

zp]sobeno nepUesností pUi výstavbE. Dále lokální degradace jiţní obvodové stEny 

z lomového kamene z d]vodu dlouhodobého zatékání deš[ové vody na líc stEny. 

 

Obr. 55 Východní stEna z lomového 

kamene                                               Obr. 56 Degradace jižní stEny 

 

Nadzemní část je tvoUena ocelovými válcovanými I profily ŇŘ0x11řmm 

uloţenými na ţelezobetonovém stropu a v horní části svaUenými s ocelovými 

pUíhradovými vazníky. Západní stEna je rovnEţ vyzdEna z pálené cihly, východní 

strana je otevUená s dvEma obdélníkovými profily 1Ř0x100mm podepírající 

pUíhradový vazník [27].  

Na svislých konstrukcích nadzemní části nejsou patrné ţádné poruchy či 

vady kromE mírné koroze nosných prvk]. 
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Obr. 57 Pohled do haly 

Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce sklepní části je tvoUena prefabrikovaným stropem 

z ţelezobetonových nosníku se škvárobetonovými vloţkami. Nosníky nejsou blíţe 

specifikovány. Strop je zmonolitnEn betonovou zálivkou. Celková tlouš[ka stropu 

činí ň50mm. Podrobná skladba stropu nebyla zjiš[ována, ale dle technologie 

provádEní v daném období se odhaduje na Ň50mm tlouš[ka stropu + 100mm 

betonová zálivka. Nosníky jsou uloţeny na pr]vlaky. Pr]vlaky jsou tvoUeny dvEma 

svaUenými ocelovými profily IPE 300 x 150mm. Ocelové pr]vlaky jsou uloţeny a 

zazdEny do pilíU] ve vzdálenosti 4,5m. Ve stropE jsou provedeny vEtrací otvory o 

rozmEru 4Ř0x1450 mm.  

Obr. 58 Stropní otvor  

Hlavními projevy poruch vodorovných konstrukcí je rozpad krycí vrstvy 

betonu pod hlavní nosnou ţebírkovou výztuţí typu J Ø16mm. LokálnE je vidEt 

oprýskání betonu aţ na výztuţ, která je značnE zkorodovaná. Dále podélné liniové 

trhliny ve styčných spárách mezi nosníky a vloţkami a pUíčné trhliny ve styčných 
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spárách mezi vloţkami. Veškeré trhliny stropu jsou zp]sobeny dynamickým 

zatíţením od zemEdElské mechanizace, které v posledních dekádách značnE 

zvýšili svoji hmotnost a celkovým pUetíţením stropní konstrukce skladovaným 

mnoţstvím obilnin. Rozpad krycí vrstvy betonu je zp]soben vnitUní korozí výztuţe, 

která mEní sv]j objem. Pr]hyb stropní konstrukce v nezatíţeném stavu 

v podélném smEru, mezi ocelovými pr]vlaky je v rozmezí 10 – 15mm, coţ 

vyhovuje meznímu pr]hybu 1/Ň50 L. Koroze výztuţe a povrchová koroze 

ocelových pr]vlak] je zp]sobena vlhkým prostUedím. 

 

Obr. 59 Podélné liniové trhliny a pUíčné trhliny ŽB stropu 

 Obr. 60 Podélné trhliny                   Obr. 61 Rozpad krycí vrstvy, koroze výztuže  

V nadzemní části haly je na p]vodní stropní konstrukci provedena 

nadbetonávka prostým betonem v tlouš[ce cca 100mm bez zjištEného vyztuţení. 

Nadbetonávka není provedena po celé délce haly, jen po cca 60% plochy 
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s nejvEtším dynamickým namáháním od mechanizace. TémEU všechny stropní 

otvory byly zabetonovány.  

Obr. 62 Stropní otvor v hale 

              Obr. 63 Nadbetonávka  

PUeklady jsou tvoUeny šesti ţelezobetonovými nosníky šíUky 115mm, výšky 

65mm  a dozdEny z pálených cihel. Jsou patrné trhliny okolo uloţení 

ţelezobetonových pUeklad] a zmEny materiálu, zp]sobené dynamickým zatíţením 

od zemEdElské mechanizace. 

 

Obr. 64 Trhliny okolo pUekladu 

ZastUešení a opláštEní 

 ZastUešení halového objektu je Uešeno ocelovými pUíhradovými vazníky o 

délce 15,Ň5m a osové vzdálenosti 4,5m. StUecha má sklon pUibliţnE 10° a stUešní 

pláš[ z trapézového plechu se zinkovou úpravou. OdvodnEní jiţní strany je 

svedeno na pUilehlý pUístUešek. Pravá strana je svedena do společného ţlabu 

s vedlejším objektem. Svislé opláštEní objektu z jiţní strany je v podélném smEru 

zajištEno proti vEtru ve čtyUech rovinách ocelovými trubkami Ø 60mm pUivaUenými 
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k I-profil]m. OpláštEní je provedeno z vlnitého plechu bez antikorozní úpravy. 

PUístUešek pUed sklepním prostorem je proveden jako konzolový z dUevEných 

trám] ukotvený pásovou ocelí k I profil]m, opláštEný eternitovou krytinou. 

OdvodnEní pUístUešku je svedenou do chybEjícího centrálního svodu. 

Obr. 65 StUešní konstrukce 

Obr. 66 PUístUešek 

  

 Mezi poruchy stUešní konstrukce patUí mírný pr]hyb pUídových vazník], 

částečný stUih hlavních šroub] ve vrcholu vazníku, netEsnost stUešního pláštE 

a povrchová koroze bočního opláštEní. Svedení deš[ové vody do centrálního 

svodu je nevhodné a konstrukce pUístUešku tím také trpí. Vaznice v poli u svodu 

pUetíţením a postupnou degradací od vlhkosti praskla. Svod chybí. 

Obr. 67 Detail hlavních šroub] vazníku     Obr. 68 ChybEjící centrální svod 
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 Obr. 69 Detail prasklé vaznice 

 

OdvodnEní 
 OdvodnEní severní strany objektu je svedeno do společného svodu 

s vedlejším objektem a vyvedeno kanalizací na pUilehlou louku. Celá jiţní část je 

svedena do chybEjícího centrálního svodu, odkud voda volnE stéká na terén. 

Oblast pod chybEjícím svodem je neustále vymílána, voda dále odtéká pUes 

pUilehlou komunikaci do prostoru pUed bývalým chlévem, kde se vsakuje.  

 

Obr. 70 Odtok deš[ové vody 

 

5.3 ZamEUení a zakreslení objektu, orientační výpočet 

 Pro zamEUení objektu byl pouţit laserový dálkomEr a svinovací metr. 

Zakreslení objektu viz pUíloha č. 1,Ň,ň. 
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Orientační výpočet zatíţení od hromady obilí 

 Orientační výpočet byl proveden uprostUed rozpEtí na kaţdoročnE pr]mErné 

zaskladOované ploše. Maximální pUedpokládaná výška hromady byla stanovena 

orientačnE z d]vodu rozsypávání hromady do vedlejší haly. Sypný úhel ječmene 

je l = Ň6 – ň1°. Objemová hmotnost ječmene činí 650 aţ 750  kg/m³. g bylo 

uvaţováno 10 m/s². [28], [29], [30]. 

A = 560 m² 
vmax = 6,0 m  
V = 1600 m³  
と = 700 kg/m³ 
g = 10 m/s² 

m = と * V = 1100 * 700 = 1120 t 
け = と * g = 700 * 10 = 7 kN/m³ 
f = け * vmax = 7 * 6 = 42 kN/m² 

Obr. 71 Sypný úhel obilí 

 

 

 

 

 

Obr. 72 P]dorys hromady obilí 
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Schéma zaskladnEní 

 Schéma zobrazuje jednotlivé fáze nejvEtšího dynamického namáhání od 

zemEdElské mechanizace pUi postupném zaskladnEní. NejvEtší namáhání je 

uprostUed rozpEtí haly, kde je nejvEtší provoz stroj]. Moderní traktorové soupravy 

dosahují hmotností aţ 50 t. Dále je stropní konstrukce zatEţována kolovými 

nakladači, které usmErOují hromadu obilí.  

Obr. 73 ZaskladnEní - fáze 1 

Obr. 74 ZaskladnEní – fáze 2 

Ve tUetí fázi je zobrazena nejčastEjší zaplnEná plocha haly z d]vodu nemoţnosti 

zacouvání valník] do roh] a nutného pr]jezdního prostoru nakladač] do vedlejší 

haly. 

Obr. 75 ZaskladnEní – fáze 3 
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5.4 Návrh podrobného pr]zkumu 

 Doporučuje se provedení podrobného stavebnE-technického pr]zkumu pro 

zajištEní dlouhodobé spolehlivosti objektu a to pUedevším podrobný pr]zkum 

stropu. Podrobný pr]zkum by mEl být zpracován do jednoho roku. Bude 

zpracován i pr]zkum základových pomEr]. 

5.4.1 Návrh nedestruktivních zkoušek na stropní konstrukci 

Elektromagnetický indikátor výztuţe 

 Metoda je zaloţena na elektromagnetickém principu. PUístrojem Profometr 

PM-6ň0 bude stanoveno vyztuţení stropní konstrukce [31]. 

TvrdomErná metoda 

 Pomocí Schmidtova tvrdomEru typu L, který pracuje na principu 

pruţinového úderníku, bude stanovena krychelná pevnost betonu v tlaku 

s pUesností ± Ň5%. Na kaţdém stropním poli bude provedeno alespoO ř mEUení.  

 Pomocí tvrdomEru typu LB bude na zdEném pilíUi provedeno minimálnE 5 

mEUení, optimálnE 10. Hodnoty platných mEUení se nesmí lišit o Ň0% od pr]mErné 

hodnoty.  Poté bude stanovena pevnost zdiva v tlaku s pUesností ± 25% [32]. 

Karbonatace betonu 

 Karbonatace betonu je jev, který zp]sobuje degradaci betonu a pUi sníţení 

pH pod ř,5 dochází i ke korozi betonáUské výztuţe. 

 Bude pouţit fenolftaleinový test – roztokem fenolftaleinu se potUe čerstvá 

plocha vývrtu nebo lomu betonu. Oblast s pH > Ř,Ň se zbarví do fialova.  

Obsah chlorid] 

 Výskyt chlorid] v betonu m]ţeme zjistit potUením lomové plochy 1% 

roztokem dusičnanu stUíbrného a poté 5% roztokem chromanu draselného. Je-li 

v betonu více neţ 0,4% chloridu v obsahu cementu, zbarví se do ţluta [33]. 

MEUení pr]hyb] 

 Ve sklepním prostoru budou v letním období pUed zatíţením stropu 

umístEny otočné potenciometry, které budou snímat vzniklé pr]hyby pomocí 

nataţených lanek. Pr]hyb bude zaznamenáván pUed zatíţením, po dobu zatíţení 



 

63 

 

 

a po odtíţení. Pr]hyb se bude mEUit podélnE na betonových nosnících, tak i pUíčnE 

na ocelových pr]vlacích.  

MEUení deformací 
 V letním období pUed zatEţováním stropu budou umístEny ve sklepním 

prostoru v kaţdém poli stropní konstrukce tenzometry, které budou po dobu 

naskladOování a pozdEjšího vyskladOování zaznamenávat deformace stropní 

konstrukce. NáslednE budou údaje zpracovány [33]. 

5.4.2 Návrh destruktivních zkoušek na stropní konstrukci 

Sekaná sonda 

 Sekaná sonda je jiţ z části provedena z d]vodu rozpadu krycí vrstvy 

betonu. Bude provedeno pUesné zatUídEní výztuţe a zmEUen úbytek korozí na 

pr]mEru, také bude stanovena hloubka krytí výztuţe. Podle druhu výztuţe a 

orientačního roku výstavby bude výztuţ zatUídEna a dále budou uvaţovány její 

materiálové charakteristiky.  

Kopaná sonda 

 Pro zjištEní základových pomEr] bude ve sklepním prostoru realizována 

kopaná sonda. Kopaná sonda bude provedena jak pod sloupy pro zjištEní tvaru a 

hloubky základových patek, tak i pod obvodovou zdí pro zjištEní tvaru a hloubky 

základových pas] [34]. 

5.5 Návrh opatUení 
 Souhrn všech nutných opatUení bude moţné sestavit aţ po provedení a 

vyhodnocení podrobného stavebnE-technického pr]zkumu. NEkterá opatUení však 

lze doporučit jiţ po prohlídce objektu. 

 Je doporučeno provedení ochranného antikorozního nátEru na všech 

kovových nosných prvcích konstrukce pro zamezení hlubší koroze. Dále vizuální 

kontrola a pUípadná výmEna šroub] ve spojích vrchol] vazník]. Je nutná také 

výmEna netEsných díl] stUešního a bočního opláštEní. Prasklé prvky dUevEného 

pUístUešku pUed vstupem do sklepní části je nutné vymEnit co nejdUíve. Zamezí se 

tak zatékání deš[ové vody na líc obvodové zdi. Eternitová krytina pUístUešku je 

vzhledem k obsahu azbestu nevhodná. Je doporučena výmEna za krytinu novou. 
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OdstranEní eternitové krytiny musí provádEt specializovaná firma [35]. Doporučuje 

se také svedení deš[ové vody z jiţní části objektu do dvou krajních svod] namísto 

jednoho centrálního. Dále provedení odvodOovacích rigol] do pUilehlého terénu 

pro zamezení vymílání komunikace pUed vstupem do objektu.   
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6   ZÁVDR 

 Cílem této bakaláUské práce bylo seznámení s historií zemEdElství, typologií 

zemEdElských staveb a s problematikou stavebnE technického pr]zkumu 

zemEdElského objektu. 

 Pro praktickou část byl stanoven pUedbEţný pr]zkum zemEdElské 

podsklepené skladovací haly v JaromEUicích a návrh pr]zkumu podrobného. 

Pr]zkum byl proveden na základE vizuální defektoskopické prohlídky. Dalším 

podkladem byly získané informace o orientačním zatEţování obilninami.  

 Z výsledku pr]zkumu je patrné, ţe objekt je pro stávající vyuţití vyhovující, 

ale pro dlouhodobou spolehlivost je nutné provedení podrobného stavebnE-

technického pr]zkumu v rámci jednoho roku a následné opatUení. Nutné jsou však 

okamţité opatUení zmínEné v kapitole „ 5.5 Návrh opatUení “ pro zamezení 

zbytečných dalších komplikací. 

 Výstupem práce je současný stav objektu, stavebnE konstrukční Uešení, 

návrh podrobného pr]zkumu a výkresová dokumentace. V závEru lze Uíci, ţe 

objekt bude v pUípadE zajištEní dlouhodobé spolehlivosti a provedení nutných 

oprav slouţit Uadu dalších let.  
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