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Technická správa . 

Všeobecne. Investor sa rozhodol stavebne upraviť jestvujúci objekt kravína z dôvodu zlepšenia 

vnútornej klímy objektu a zlepšenia prevádzky výroby. Dosiahne tým lepší zdravotný stav zvierat, 

kondíciu a úžitkovosť. Zároveň tým zníži prevádzkové náklady chovu dobytka. Stavebnými úpravami 

sa nemení účel užívania objektu, ani stavebná dispozícia. Stará technológia je zastaraná 

a opotrebovaná, preto je potrebné ju modernizovať. 

Modernizácia nevykazuje predpoklady negatívneho vplyvu na životné prostredie, naopak, 

modernizáciou sa zlepšia životné podmienky zvierat.  

Nemení sa kapacita ani stav ustajňovaných zvierat, nedochádza k rozšíreniu zastavaných plôch, 

technológia bude inštalovaná do jestvujúceho objektu.  

Ustajňovacie kapacity zvierat v objekte. 

                                                      pôvodný stav            nový stav po realizácii projektu 

kategória:                                          jalovice                                  jalovice 

počet:                                                100                                         100 

VDJ:                                                    95                                          95 

Ustajňovacie kapacity zvierat na hospodárskom dvore/farme (VDJ). 

Druh HZ Kategória zvierat Kap.ustaj.pôvodná 
Kap. ustaj.po 

rek. 
VDJ 

pôvodná 
VDJ po 

rekonštrukcii 
HD jalovice 100 100 95 95 
OŠ výkrm 280 280 84 84 
OŠ výkrm 250 250 75 75 
OŠ výkrm 520 520 156 156 

OVKO ovce, kozy do 1 roka 100 100 5 5 
OVKO ovce, kozy nad 1 rok 220 220 33 33 
OVKO ovce, kozy do 1 roka 40 40 2 2 
OVKO ovce, kozy nad 1 rok 80 80 12 12 

          
 Celková kapacita          1590 1590 462 462 
 



 Strana 2  

Popis jestvujúceho objektu. Jedná sa o jednoduchý objekt obdĺžnikového pôdorysu so sedlovou 

strechou z trapézového plechu. Obvodové nenosné steny sú murované hr.300 mm.. Nosný systém je 

tvorený oceľovou rámovou konštrukciou. Modul ukladania je 3,0 m /24x/. Podlaha je betónová, 

zvieratá sú v kotercoch. Hnojné je vyhŕňaný  mechanizmom s radlicou. Strop je nezateplený. Hrebeň 

je ukončený svetlíkom. Bočné stenové steny sú osadené dvojkrídlovými dverami. Štítové steny majú 

po 5 vrát.Po pozdĺžnych stranách objektu sú jestvujúce betónové výbehy. Hnojná koncovka je tiež 

jestvujúca – betónová. Na hnojnú koncovku a výbehy je napojená jestvujúca žumpa o objeme 50 m3. 

 

Pôdorysné rozmery sú 72,37 x 24,20 m. Výška rímsy +2,56, výška hrebeňa +7,80.  

 

 

Práce na objekte sa vykonávajú v rozsahu existujúcej zastavanej 

plochy a nedochádza k rozširovaniu zastavaných plôch. 

 

Stavebné práce na novom stave. 

Búracie práce. Vybúrajú sa chýbajúce otory na bočných stenách pre dvere do výbehu. Vybúrajú sa 

štítové steny komplet – sú v dezolátnom stave. Vybúrajú sa pozdĺžne steny na 1m výšku pod rímsou. 

Demontuje sa strešná konštrukcia vrátane väzničiek. 

Podlahy. Nabetónuje sa kŕmny stôl o 150 mm. Vo vnútri objektu sa pospojovanie prispôsobí novému 

hradeniu a tg bránkam.  

Zvislé konštrukcie. Vybúrané časti bočných stien sa nahradia ventilačnými rolovacími stenami medzi 

stĺpami nosnej konštrukcie. štítové steny sa vymurujú nové do výšky 3,00m, zvyšok štítu sa vyplní 

protiprievanovými sieťami.  

Výplne otvorov. Nové rolovacie vráta na štítovej stene, 8x mechanické, 2x elektricky ovládané na 

kŕmnom stole. Na bočných stenách sa pôvodné dvojkrídlové dvere nahradia posuvnými po hornej 

koľajničke. 

Úpravy povrchov. Vybielenie objektu, nátery oceľových konštrukcií. 

Strešná konštrukcia. Nové väzničky METSEC 142 Z 20 á 1150 mm /3,26 kg/m/. Nový PUR panel 

hr.40 mm. Nový svetlík š 2500 mm pozdĺž celého hrebeňa. 
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Klampiarske konštrukcie. Nové budú aj dažďové žľaby, odvedú sa pomocou rúr d300 zavesených 

na rímse pred čelá objektov. 

Technologické vybavenie objektu. Objekt bude vybavený novými stranovými zábranami, deliacimi 

stenami a hradením, bránkami, napájacími žľabmi. 

Bezpečnosť pri práci. Pri prácach je potrebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné smernice, 

predpisy a vyhlášky. 

 

 

Vypracoval :  

Ing. Lukáš Michalčák  

autorizovaný stavebný inžinier 

3109 * A * 4 - 1 
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