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Milí zákazníci, 
spoločnosť Haze som založil v roku 2007. Odvtedy sme 
naše systémy dodali do niekoľkých stoviek stajní, jaz
diarní a ďalších poľnohospodárskych objektov. Špecia
lizujeme sa na výrobu a montáž stajňových prvkov ako 
napr. bočné a strešné ventilačné systémy, rolovacie vrá
ta, systémy priechodov alebo zastrešenie odpadových 
nádrží. Vďaka vlastnému vývoju a výrobe sme schopní 
pripraviť zákazníkom riešenie presne na mieru podľa 
ich potrieb, v špičkovej kvalite a v dohodnutých termí
noch. Naším klientom poskytujeme tiež poradenstvo. 
Zamestnávame odborníkov s dlhoročnou praxou, ktorí 
dokážu zákazníkom poradiť s ventiláciou, osvetlením 
a riadením mikroklíma v stajniach. Našim spoločným 
cieľom je, aby stavba splňovala všetky požiadavky pre 
pohodu chovaných zvierat a prinášala tým maximálny 
profit majiteľovi chovu. 
Zákazníkom poskytujeme kompletný servis – od pora
denstva až po širokú ponuku produktov, ich výrobkov 
presne na mieru až po záverečnú montáž a údržbu. 
Veľký dôraz kladieme na vývoj a aplikáciu nových po
stupov a materiálov vďaka ktorým držia naše výrobky 
krok s technologickým vývojom v obore. Čo sa týka 
budúceho vývoja, radi by sme stále pracovali na zvyšo
vaní kvality našich výrobkov v súlade s vývojom nových 
materiálov a postupne rozširovali našu prítomnosť na 
trhy v okolných krajinách. Ďakujeme vám za vašu pria
zeň a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

O firme

Petr Hanousek
Majiteľ a konateľ spoločnosti Haze
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projekt 01

PODMYČE
Na poľnohospodárskej farme Podmyče, ktorá spadá 
pod poľnohospodárske družstvo Petřín z RHEA Hol-
dingu, nájdete hneď niekoľko našich najmodernejších 
riešení. O udržovaní ideálnych podmienok v stajni sa 
starajú rolovacie elektrické pohyblivé steny typu „D“ 
spolu s dvojkrídlovou hrebeňovou vetraciou šterbinou. 
Rolovacie steny BVS „D“ je možné použiť na výšku 
otvoru až 4,5 m, v prípade farmy Podmyče sú boky 
vysoké 3,9 m. Plachta sa u tohoto riešení namotáva 
na spodný hriadeľ s elektropohonom, horné uchytenie 
plachty je pohyblivé a ovláda ho ďalší motor. Výhodou 
tohoto systému je, že plachty môžete rolovať hore i 
dole a máte tak k dispozícií viacero polôh, ktoré zaručia 
ideálne vetranie a tienenie. Tým, že plachty nezostávajú 
zrolované v dolnej časti steny nedochádza k ich znečis-
teniu. Na farme Podmyče sme pred steny namontovali 
kari siete – vďaka nim sa k plachtám nedostane doby-
tok a nemôže ho poničiť. Ventilačné systémy doplňuje 
dvojkrídlová hrebeňová vetracia štěrbina, ktorej krídla 
sú vyplnené plachtou a ovláda sa elektromotorom. Boč-
né steny a vetracia štěrbina sú napojené na meteosta-
nicu Haze, a ovládajú sa tak automaticky. Na farme sme 
montovali i elektrické rolovacie vráta. 
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5–25 °C
(celoročné vyrovnanie tepelných strát)

welfare

Doporučená šírka kravínu 32 000 – 36 000 mm

HREBEŇOVÁ VETRACIA ŠTERBINA DVOJKRÍDLOVÁ

Doporučná šírka 1200 – 1800 mm

optimálny sklon strechy 25°

rozpálená vlnitá cemento-vláknitá/plechová strešná krytina

(rýchlosť prúdenia vzduchu je umocnená obrovskou nadkrokevnou plochou)

Minimálne 1 m z dôvodu dostatočného odvetrania

(automatické napojenie/riadenie meteostanicou)

biela farba + ochrana konštrukcie kovu

Dvojplášťová prevetrávaná strešná konštrukcia:

+ nadkrokevná strešná krytina časom odíde (bez nutnosti výmeny 

celého strešného plášťa = podkrokevná izolácia zostáva)

+ podkrokevná izolácia je trvalo chránená proti meteorologickým vplyvom

(proces polymerácie je spomalený a nedochádza k degradácií izolantu)

BOČNÝ VENTILAČNÝ SYSTÉM

Doporučená výška 3000 – 5 000 m

trvalá možnosť odtekania zkondenzovanej 

vlhkosti mimo stajňovú podstielku

(ochrana pred chorobami paznechtov) 

vetracia mriežka proti vtákom 

závesný Powerline Quattro systém z ľahkých (+/- 30 kg/m3),

široko rozponových (dĺžky až 15,6 m) sendvičových PIR panelov 

(prevetrávaná podkrokevná šterbina 30 – 160 mm bez tepelných mostov)

vzduchová kapsa

(izolant zadarmo)

medzikrokevné i podkrokevné prúdenie vzduchu

(celoročný vznik tzv. komínového efektu) 

65 až 85 °C

+ vyššia dojivosť mlieka, ktorú neovplyvňuje ročné obdobie

+ vyrovnaná chuť žrať a piť (min. výkyvy v prírastkoch mäsa)

+ vyššia ochota množiť sa a lepší priebeh otelenia

+ lepší zdravotný stav (bez skapávania zkondenzovanej vody do 

podstielky, bez možnosti hniezdenia holubov, lepší priestor, 

možnosť hygianeickej očisty podhľadu, ...)

Stúpajúca odparená voda 

z tiel zvierat

minimálny výskyt zkondenzovanej vody, ktorá poprípade odteká mimo stajňu

velkoplošný panel typu (Al x Al)

Zdravé paznehty zvierat 

NH3, H2S, CO2, H2ONH3, H2S, CO2, H2O

vetracia mriežka proti vtákom 

RIEŠENIE TEPELNÉHO ŠOKU V TROPICKÝCH PODMIENKACH



9

5–25 °C
(celoročné vyrovnanie tepelných strát)

welfare

Doporučená šírka kravínu 32 000 – 36 000 mm

HREBEŇOVÁ VETRACIA ŠTERBINA DVOJKRÍDLOVÁ

Doporučná šírka 1200 – 1800 mm

optimálny sklon strechy 25°

rozpálená vlnitá cemento-vláknitá/plechová strešná krytina

(rýchlosť prúdenia vzduchu je umocnená obrovskou nadkrokevnou plochou)

Minimálne 1 m z dôvodu dostatočného odvetrania

(automatické napojenie/riadenie meteostanicou)

biela farba + ochrana konštrukcie kovu

Dvojplášťová prevetrávaná strešná konštrukcia:

+ nadkrokevná strešná krytina časom odíde (bez nutnosti výmeny 

celého strešného plášťa = podkrokevná izolácia zostáva)

+ podkrokevná izolácia je trvalo chránená proti meteorologickým vplyvom

(proces polymerácie je spomalený a nedochádza k degradácií izolantu)

BOČNÝ VENTILAČNÝ SYSTÉM

Doporučená výška 3000 – 5 000 m

trvalá možnosť odtekania zkondenzovanej 

vlhkosti mimo stajňovú podstielku

(ochrana pred chorobami paznechtov) 

vetracia mriežka proti vtákom 

závesný Powerline Quattro systém z ľahkých (+/- 30 kg/m3),

široko rozponových (dĺžky až 15,6 m) sendvičových PIR panelov 

(prevetrávaná podkrokevná šterbina 30 – 160 mm bez tepelných mostov)

vzduchová kapsa

(izolant zadarmo)

medzikrokevné i podkrokevné prúdenie vzduchu

(celoročný vznik tzv. komínového efektu) 

65 až 85 °C

+ vyššia dojivosť mlieka, ktorú neovplyvňuje ročné obdobie

+ vyrovnaná chuť žrať a piť (min. výkyvy v prírastkoch mäsa)

+ vyššia ochota množiť sa a lepší priebeh otelenia

+ lepší zdravotný stav (bez skapávania zkondenzovanej vody do 

podstielky, bez možnosti hniezdenia holubov, lepší priestor, 

možnosť hygianeickej očisty podhľadu, ...)

Stúpajúca odparená voda 

z tiel zvierat

minimálny výskyt zkondenzovanej vody, ktorá poprípade odteká mimo stajňu

velkoplošný panel typu (Al x Al)

Zdravé paznehty zvierat 

NH3, H2S, CO2, H2ONH3, H2S, CO2, H2O

vetracia mriežka proti vtákom 



10

Hrebeňové vetracie šterbiny

Vetracia šterbina umiestnená v hrebeni strechy má 
vo vetracom systéme stajne zásadnú úlohu. Okrem 
toho, že presvetlí priestor, zaistí i výmenu vzduchu 
v stajni. Vďaka svojej konštrukcii umocňuje komíno
vý efekt a veľmi účinne odvádza teplo, vodné pary 
a stajňové plyny mimo budovu. To všetko bez akej
koľvek potreby elektrickej energie, len na základe 
fyzikálnych zákonov. Účinnosť vetrania pritom závisí 
na rozmeroch šterbiny a sklonu strechy. Optimálna 
šírka vetracej šterbiny je približne 1000 mm, dĺžka 

kopíruje dĺžku stajne. Minimálna šírka stavebného 
otvoru pre šterbinu je 500 mm. Optimálny sklon 
strechy je okolo 24°. Hrebeňovú šterbinu je možné 
osadiť aj na strechy s vyšším sklonom, v takom prí
pade je treba urobiť určité úpravy. Pri malom sklone 
strechy je naopak nutné počítať s oplechovaním 
šterbiny, aby do stajne ani pri extrémnom počasí 
nezatekala voda. Táto varianta hrebeňovej šterbiny 
je prakticky bezúdržbová. 

Schéma dvojkrídlovej šterbiny ovládanej elektropohonom

směr pohybu smě
r p

ohy
bu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1112

 1.  Výplň krídla (polykarbonát 16mm, 

pvc plachta) splňuje parametre D- s1- d0

 2.  Rám krídla (AL. profil)

 3.  Oceľový segment na uloženie hriadeľa 

(žiarom pozinkovaná)

 4.  Kartáčové tesnenie

 5.  Uloženie krídiel (nerezový pant)

 6.  Plechovanie

 7.  Strešný plášť

 8.  Podsada

 9.  Strešná nosná konštrukcia

 10.  Prekrývací plech s kartáčovým tesnením

 11.  Motor

 12.  Hrebeňový mechanizmus
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Vetracia šterbina s hladkým deskovým laminá-
tom (pre rozmery 400 – 1500 mm)

Vetracia hrebeňová šterbina pultovej strechy 
(zakrytie možné zvinovacou plachtou alebo 
polykarbonátovou stenou)

Vetracia šterbina bez vrchného oblúku (pre 
rozmery 400 – 800 mm)

Štandardnou a najrozšírenejšou verziou vetracej 
šterbiny je laminátová šterbina bez klapky. Túto vari
antu je možné nainštalovať na otvory s maximálnou 
šírkou 1500 mm. Pri otvore širšom než 1500 mm 
sa používa hrebeňová vetracia štěrbina so samo
nosným laminátovým oblúkom. Pri tejto verzii je 
maximálna šírka otvoru až 4500 mm. Konštrukcia 
šterbiny je oceľová, zinkovaná žiarom a upevnená 
na drevené alebo oceľové prvky. Horný oblúk je naj
častejšie z laminátu alebo polykarbonátu a prieduch 
nie je uzatvorený klapkou. Túto variantu hrebeňovej 
šterbiny inštalujeme do stajní pre dobytok, kone, 
ovce či kozy, ale tiež do čakární u dojárni, čističiek 
odpadných vôd alebo skladov. 

1 Hrebeňové vetracie šterbiny bez regulácie

Vetracia šterbina z doskového polykarbonátu 
(pre rozmery 500 – 4500 mm)

Vetracia šterbina so samonosným oblúkom 
(pre rozmery 1500 - 4500 mm)
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2 Hrebeňové vetracie šterbiny s reguláciou

Hrebeňová vetracia šterbina dvojkrídlová je ino
vovanou verziou predchádzajúcej verzie šterbiny 
bez klapky. Pomocou klapiek je možné čiastočne 
alebo úplne regulovať prietok vzduchu. Toto rieše
nie sa využíva napríklad v stajniach, v čakárniach 
a dojárniach. Hodí sa napríklad i do kompostární. 
Konštrukcia šterbiny je hliníková, klapky sa ovládajú 
pomocou elektromotoru. Aby ste docielili čo naj

2.1 Hrebeňové vetracie šterbiny s klapkou

lepších izolačných vlastností, doporučujeme zvoliť 
hrebeňovú vetraciu šterbinu z polykarbonátu, kto
rý má lepšie tepelné izolačné vlastnosti. Hlavne 
v stajniach sa používa krídlová šterbina s plachtou. 
Hrebeňové šterbiny s kladkou vyrábame pre otvory 
široké 1000 – 1800 mm, pričom štandardný rozmer 
je 560 mm. Pri otvoroch širších než 900 mm dopo
ručujeme zvoliť dvojkrídlovú hrebeňovú šterbinu.

Elektrické ovládanie klapky

Mechanické ovládanie klapky

Vetracia šterbina s klapkou
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2.2 Hrebeňové vetracie šterbiny dvojkrídlové  
ovládané elektropohonom

Hrebeňová vetracia dvojkrídlová šterbina ovláda
ná elektropohonom je medzi chovateľmi dojného 
dobytku v posledných rokoch stále populárnejšia. 
Elektropohon šterbiny je možné ovládať tlačít
kom, pričom je systém možné prepojiť  s mete
ostanicou Haze, a to vrátane záložného zdroja. 
Hrebeňovú dvojkrídlovú šterbinu tvorí časť vlast
ného segmentu, šterbinové krídla, hrebeňový 
zdvíhací mechanizmus s elektropohonom. Na 
výplň krídel šterbiny sa v stajniach používa pla
chtovina, v dojárňach a čakárňach je vhodnejší 
polykarbonát. Šírka otvoru sa obvykle pohybuje 
medzi 1000 až 1800 mm. 

MOŽNOSTI PLECHOVANÍ  ŠTERBÍN A PODSÁD: 

 s tesniacim profilom
 voliteľné vo farbe RAL
 bez tesniaceho profilu
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Bočné ventilačné systémy

Bočné ventilačné systémy tvoria nedeliteľnú súčasť 
moderných riešení stajní pre dobytok. Namiesto 
malých otvorov – okien sú už niekoľko rokov jed
noznačne preferované plne otvorené obvodové 
steny stajní.  Toto riešenie umožňuje celkom otvoriť 
alebo uzatvoriť celú bočnú časť stajne a regulovať 
tak, spolu s vetracou šterbinou, prúdenie vzduchu. 
Ovládanie prvkov bočnej ventilácie stajní je buď 
mechanické, pomocou navijáku alebo elektrické. 
V prípade elektrického pohonu je možné dovybaviť 

systém ventilácie meteostanice (vrátane dažďových, 
veterných a teplotných čidiel), ktoré tento systém 
ovládajú úplne automaticky bez potreby akejkoľvek 
dodatočnej regulácie. Možnosť prepnutia do ma
nuálneho režimu zostáva chovateľovi k dispozícií. 
Nové systémy pracujú s princípom namotávania 
plachty na hriadeľ, čím je zaistená jej ochrana pred 
vonkajšími vplyvmi. Bočné ventilačné systémy Haze 
sú vhodné nielen do stajní pre dobytok, ale naprí
klad i do čakární alebo jazdiarní. 

Popis bočného ventilačného systému D

 1.  Drevený hranol

 2.  Uloženie horného hriadeľa

 3.  Hriadeľ – poháňaný motorom

 4.  Nylonové lano

 5.  Hriadeľ statický

 6.  Vonkajší operný profil

 7.  PVC ochrana proti odreniu

 8.  Vnútorný operný profil

 9.  PVC plachta

 10.  Hriadeľ – poháňaná motorom

 11.  Držiak operného profilu

PARAMETR
POCET ZON V OSE X

1

2

5

6

7

9

10

11

8

3

4
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Maximálna výška 2500 mm

6. Bočný ventilačný systém typu F

Polykarbonátové steny sa používajú u stavieb s väčšími 
nárokmi na tepelnú izoláciu, predovšetkým v čakárňach 
pred dojarniami. Steny je možné ovládať elektropoho
nom alebo ručným navijákom.

Maximálna výška 4500 mm

4. Bočný ventilačný systém typu D

U tohto rolovacieho systému sa plachta namotáva na 
spodný hriadeľ s elektropohonom, horné uchytenie 
plachty je pohyblivé a ovláda ho ďalší motor. Riešenie 
typu D slúži k vetraniu a tieneniu.

Maximálna výška 4000 mm

3. Bočný ventilačný systém typu C

Elektricky ovládaný systém má placháu pevne uchytenú 
v hornej časti. Proti vetru je plachta zaistená vodítka
mi. Toto riešenie umožňuje priechod väčšieho objemu 
vzduchu. 

Maximálna výška 2900 mm

1. Bočný ventilačný systém typu A

Zvinovacia stena typu A je najrozšírenejším typom boč
ného ventilačného systému. Jej ovládanie je možné 
manuálne alebo elektricky.

Maximálna výška 3000 mm

2. Bočný ventilačný systém typu B

U tejto rolovacej steny sa plachta namotáva na spodný 
hriadeľ. Pohon zaisťuje buď mechanický naviják alebo 
elektropohon, ktorý je možné napojiť na meteostanicu. 

Maximálna výška 3500 mm

5. Bočný ventilačný systém typu E

Túto rolovaciu stenu so stredovým hriadeľom vyrábame 
na zákazku napríklad pre výkrmne dobytku alebo pre 
žľabové kryty. Je dvakrát rýchlejší než konvenčné  
riešenie.
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Doplnky k bočným ventilačným stenám

Kari siete

Výdreva pre bočné vetracie systémy A, B, C, D, E, F

Kari siete sa inštalujú pred samotné obvo
dové steny a vytvárajú tak v stajniach ba
riéru medzi zvieratami a plachtou, ktorá je 
súčasťou bočného ventilačného systému. 
Vďaka nim sa dobytok k plachtám nedo
stane a nemôže ich tak poničiť. 

Výdreva sa skladá z fošien alebo kon
štrukčných hranolov (KVH) a slúži k uchyte
niu technologických prvkov bočných ven
tilačných systémov. Rozmerové parametre 
výdrevy vychádzajú t typu použitej plachty 
a veľkosti bočného otvoru. Fošny a hranoly 
sú hoblované a impregnované. Na prianie 
zákazníka je možné fošňu nahradiť oceľo
vým prvkom. 
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Doplnky k bočným ventilačným stenám

Krajové plachtové zakončenie  
pre bočné vetracie systémy všetkých typov

Centrálne riadenie s meteostanicou

Tento prvok zabraňuje podfúknutiu plachty 
a chráni naviac motory a pojezdový systém 
pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi. 

Meteostanica umožňuje plne automati
zované riadenie ventilačných systémov 
v závislosti na počasí. Pomáha tak udržovať 
ideál ne podmienky v stajni tak, že nevyža
duje manuálnu obsluhu. Súčasťou posled
nej verzie meteostanice AGP06 je i doty
kový riadiaci panel, ktorý ponúka rýchle 
nastavenie parametrov ovládacích prvkov 
i možnosť ich sledovania v reálnom čase. 
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projekt 02

HNĚVKOVICE
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V modernom kravíne pre dobytok, ktorú nájdete v areále 
spoločnosti ZEMKO Kožlí v Hněvkoviciach, sme inštalo-
vali bočné ventilačné systémy, napojené na meteostani-
cu a rolovacie dvere. Bočné steny sú typom D, u ktorého 
sa plachta namotáva na spodný hriadeľ s elektropoho-
nom a pohyblivé je i horné uchytenie plachty. Oba hria-
dele môžu jazdiť hore a dolu, plachtu je možné rozmotať 
i v strednej časti steny. Tento systém tak ponúka najviac 
variant polohovaní plachiet. V prípade tejto farmy je to 
výhodné i preto, lebo sa v kravíne nastiela fúkaná sla-
ma – plachty tak stačí vyrolovať hore a nie sú zahrabané 
v slame. Bočný ventilačný systém D je ideálne inštalovať 
do dĺžky maximálne 65 metrov. Pokiaľ máte kravín dlhší, 
doporučujeme zvoliť dve (prípadne tri) oddelené steny 
za sebou. Vchody do kravína v Hněvkoviciach kryjú naše 
rolovacie vráta, a to retiazkové i elektrické. O obsluhu 
ventilačného systému sa stará meteostanica Haze.
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Meteostanica Haze

Naša meteostanica sleduje poveternostné pod
mienky a automaticky podľa nich upravuje vetracie 
systémy v kravínoch – a to nielen bočné steny, ale 
prípadne i dvojkrídlovú hrebeňovú šterbinu. Jej sú
časťou sú dve čidlá rýchlosti vetra (každé na jednej 
strane kravína), vyhrievané čidlo dažďa, ktoré dete
kuje i snehové zrážky a jedno až tri teplotné čidla. 
Meteostanica reaguje na meniaci sa vietor, dážď 
i teplotu a podľa prednastavených hodnôt automa
ticky upravuje ventilačný systém tak, aby v kravínoch 
udržoval optimálne mikroklíma. Napríklad bočné ste
ny dokáže privrieť, prípadne celkom otvoriť či uza
vrieť. To samé platí pre strešnú šterbinu. V systéme 

je nastavená i zotrvačnosť reakcie na počasí, takže 
je vždy potreba nejaký čas na to, než meteostani
ca vydá signál k zmene nastavenia, čo šetrí hnacie 
jednotky a znižuje ich opotrebenie. 
Na meteostanicu môžete pripojiť všetky varianty boč
ných vetracích systémov, ktoré naša spoločnosť po
núka. Na priania klienta môžeme zapojiť do systému 
i ďalšie prvky, napríklad ovládanie vetrákov v kravíne 
či technológiu evaporačného ochladzovania. Systém 
je tiež vybavený programami pre letný a zimný režim 
provozu. Všetky informácie môžete sledovať na pre
hľadnom displeji, ktorý je u novších verzií prepojený 
s PC či chytrými mobilnými zariadeniami. 
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1. OVLÁDANIE ŠTERBINY 

Systém reguluje otvorenie a zatvorenie  šterbiny 
podľa rýchlosti prúdenia vzduchu a teploty v kra
víne. Vďaka prepojeniu so zrážkovými čidlami rea
guje tiež na dážď a sneženie.

2. OVLÁDANIE BOČNÝCH SYSTÉMOV 

Vďaka regulácií bočných stien udržuje v kravíne 
ideálnu mikroklímu. Systém umožňuje odlišné na
stavenie bočných stien na náveternej a záveternej 
strane kravína a dokáže optimalizovať parametre 
nastavenia podľa konkrétneho umiestnenia kravína 
v krajine. 

3. ADEKVÁTNE OSVETLENIE

Meteostanicu je možné prepojiť so zdrojmi umelého 
osvetlenia tak, aby ste zaistili adekvátnu úroveň 
združeného osvetlenia v priebehu celého roku

4. NÚTENÁ VENTILÁCIA

Systém vďaka tepelným čidlám vyhodnocuje aktuál
nu teplotu v kravíne a prípade potreby aktivuje nú
tenú ventiláciu (ventilátory). Jeho výhodou je, že 
systém aktivácie nie je závislý na ľudskom faktore.

5. ELIMINÁCIA PREHRIEVANIA  
BOXOVÝCH LÓŽÍ

Systém dokáže v letných mesiacoch nastaviť rozvi
nutie rolovacích stien typu D tak, aby sa zabránilo 
líniovému prehrievaniu boxových lóží pozdĺž obvo
dových stien kravínov. 

6. LETNÝ A ZIMNÝ PROVOZ

Naša meteostanica má prednastavené základné 
režimy regulácie kravínovej mikroklímy pre letný 
a zimný provoz. Tieto parametre je možné opti
malizovať podľa špecifík farmy, lokality a podobne. 

Fukčné segmenty:
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projekt 03

KRÁLOVICE
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Bočné ventilačné systémy Haze sa hodia nielen 
do kravínov pre dobytok, ale i do viacerých poľno
hospodárskych objektov, napríklad jazdiarní. Jednu 
z našich posledných realizácií nájdete v jazdeckom 
areále Královický Dvůr v Královiciach u Slaného. 
V tejto jazdiarni sme do pripravenej výdrevy inšta
lovali elektricky ovládané bočné vetracie steny typu 
C, ktoré majú plachtu uchytenú v hornej časti. Pri 
peknom počasí stačí plachtu odrolovať smerom hore 
a v jazdiarni tak príjemne prúdi vzduch. Akonáhle 
ale fúka vietor, prší alebo sneží, steny sa zatiahnu 
a zákazníci môžu jazdiť ďalej. Bočné ventilačné sys
témy sú nainštalované na všetky štyri strany jazdiar
ne a doplňujú ich elektrické rolovacie vráta Haze. 
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Rolovacie vráta

Rolovacie vráta Haze nahradzujú klasické krídlové 
či posuvné vráta. Konštrukcia je žiarovo zinkovaná, 
plachtovina sa navíja na hriadeľ, ktorá je umiestnená 
nad priechodom. Šetrí tak miesto a pri otvorenom 
stave zabraňuje tomu, aby plachtu poničili poryvy 
vetru. Farebné prevedenie vrát si môže zákazník 
zvoliť a vďaka širokej škále variant (vrátane kombi
nácií farieb) môžu vráta slúžiť aj ako presvetľovací 
prvok. Rovnako tak je možné miesto plachtoviny 
vybrať jej alternatívu v podobne protiprievanovej 

sieti. Ovládanie môže byť elektrické, prípadne me
chanické. Vráta je možné montovať zvnútra i zvon
ku, podľa možnosti stavby. Aby sa predĺžila život
nosť vrát, doporučujeme zabrániť prístupu dobytku  
k plachte. Voliteľnou položkou je potom zastreše
nie zo zinkového plechu (vo farbách podľa vzorníku 
RAL), zákazníci môžu vyberať i z rôznych vodiacich 
profilov. Vráta je možné vyrobiť i v rozličných atypic
kých rozmeroch, a to do maximálnej šírky 6000 mm 
alebo do výšky 6900 mm. 
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Jedná sa o základnú variantu rolovacích vrát, 
ktoré sa ovládajú pomocou kliky. Inštalujeme 
ich do maximálnej šírky otvoru na 3 x 3 metre.

Táto varianta má vylepšené ovládanie pomo
cou retiazkovej bezúdržbovej prevodovky. Jej 
výhodou je dlhá životnosť. Na prianie klienta je 
možné vložiť pádovú brzdu. Inštalujeme ju do 
maximálnej šírky otvoru 5 x 4 metrov. 

Rolovacie vráta mechanické

Rolovacie vráta retiazkové
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Tieto vráta sú vhodné do priestorov, kde sa 
s nimi bude často manipulovať – napríklad do 
kŕmnych chodieb. Elektropohon je možné ovlá
dať pomocou diaľkového ovládania, v prípade 
výpadku prúdu je k dispozícií záložná kľuka. 
Vyrábame ju i vo väčších rozmeroch, maximálna 
šírka otvoru je 6 x 4 metrov. 

Rolovaciu stenu so stredovou hriadeľou je mož
né usadiť do otvorov so šírkou nad 5700 mm. 
Je to teda ideálna varianta pre priestory, do 
ktorých u nie je možné nainštalovať rolovacie 
vráta. 

Rolovacie vráta elektrické

Rolovacia stena so stredovou hriadeľou
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Vráta 
a priechody

Rolety dojární
Zateplené hliníkové rolety sa používajú hlavne na odde
lení čakární a dojární. Ovládajú sa pomocou kompenza
čnej pružiny a je možné ich zamykať.

Posuvné vráta dvojkrídlové
I dvojkrídlovú variantu tvorí oceľová zinková konštrukcia 
s palubkovou výplňou, ktorú je možné opäť zastrešiť.

Krídlová varianta otváracia
Jedná sa opäť o oceľovú zinkovanú konštrukciu s palub
kovou výplňou, ktorú ponúkame v jednokrídlovej i dvoj
krídlovej verzii.

Lamelové priechody
Táto varianta čiastočne nahradzuje rolovacie plachty ale
bo dvere. Lamelové priechody zabraňujú nadmernému 
úniku tepla, prašnosti a eliminujú prievan. Používajú sa 
hlavne v priechodoch do výbehov, čakární alebo do
jarní. Ponúkame ich v rôznych hrúbkach a farebných 
variantách, zvoliť si môžete i variantu s odopínajúcimi 
závesmi, ktoré predlžujú životnosť systému. Doporučená 
maximálna váška priechodu je 2500 mm.

Posuvné vráta jednokrídlové
Vráta tvorí oceľová zinkovaná konštrukcia s palubkovou 
výplňou. Na prianie je možné doplniť i zastrešenie.
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Pletivá a siete

Integrid
Priepustnosť vzduchu je u tohoto materiálu 80 %. Po
užíva sa ako podporná sieť k bočným systémom bez 
napojovania. Rozmer: 3,9 x 50 m. 

Sieť H07 čierna/zelená
Priepustnosť vzduchu je u tejto siete 50 %. Používa sa 
na zakrytie malých otvorov alebo okien na stajniach. 
Rozmer: do 2 x 30 m.

Sieť H12 čierna
Jedná sa o sieť Netlon, ktorá prepúšťa 80 % vzduchu 
a používa sa ako podporná sieť k bočným vetracím sys
témom typu A. Rozmer 2 x 35 m. 

Protiprievanová tkanina  
čierna/zelená
Priepustnosť vzduchu je u tejto varianty 20 %. Zelenú 
protiprievanovú tkaninu je možné použiť na rolovaciu 
plachtu alebo na zakrytie otvorov (napríklad v štíte bu
dovy). Rozmer: 2,5 (3) x 100 m.
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Na farme dobytku v Jileme nájdete celú radu našich 
technologických prvkov. Na stenách stajne sú nain-
štalované naše najmodernejšie bočné ventilačné sys-
témy typu D s dvomi pohyblivými hriadeľmi. Vetrací 
systém doplňuje najrozšírenejšia verzia vetracej šter-
biny – laminátová šterbina bez klapky. Vo vchode do 
stajne sú namontované rolovacie vráta so zastrešením 
(elektrické a reťazové) a posuvné dvojkrídlové oceľo-
vé vráta. V čakárniach pred dojárňami sme inštalovali 
polykarbonátové steny typu F. Tento systém umožňuje 
v zime boky celkom uzavrieť, aby priestory čakárne 
nenamŕzali. 

projekt 04

JILEM
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Polykarbonátové steny

Využitie dutinkového polykarbonátu je u poľnohos
podárskych stavieb určených pre chov dobytku po
merne široké – používa sa na strešné plášte i na 
opláštenie obvodových stien stajní a ďalších dopro
vodných stavieb. Jeho výhodou sú jednak výbor
né tepelne izolačné vlastnosti, ale tiež veľmi dobrá 
priepustnosť prirodzeného svetla a ľahká údržba. 
Naša spoločnosť dodáva polykarbonátové dosky 
v rôznych rozmeroch i konštrukčných úpravách. Naj
častejšie sú inštalované do čakární a dojární, teda 
miest, kde je potreba zaistiť väčšiu tepelnú izoláciu. 
Polykarbonátové steny sa ovládajú pomocou ma
nuálneho navijáku alebo elektropohonu. 
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projekt 05

MLADOŇOVICE
V tejto realizácií sme použili celú radu nových, moder-
nejších prvkov. Snažíme sa totiž naše produkty neustále 
vylepšovať v súlade s vývojom nových materiálov, ktoré 
prichádzajú na trhu. V stajni pre dobytok v Mladoňovi-
ciach sme inštalovali bočné vetracie steny typu C, ale 
už s novými plachtami od rakúskeho výrobcu Sattler, 
ktoré majú o 30 % väčšiu pevnosť a lepšiu priepustnosť 
svetla. Novinkou sú i pevnejšie kédre, súčasťou kon-
štrukcie sú i odolnejšie vodítka a nové gumy, ktoré sa 
menej špinia. V stajni sú i klasické hrebeňové šterbiny 
bez regulácie a zastrešené rolovacie vráta s novými 
štetinkami, ktoré pri veternom počasí lepšie tlmia zvuky 
a podporujú tak kľud v stajni. 
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Zastrešenie odpadových nádrží

Naša spoločnosť zastrešuje odpadové nádrže 
s vnútorným priemerom 15 až 35 metrov pomocou 
špeciálnej pevnostnej plachty. Toto riešenie jednak 
znižuje únik čpavku a ďalších zápachových plynov 
z nádrže do ovzdušia, a tiež zabraňuje tomu, aby 
do nádrže zatekala dažďová voda. Naši odborníci 
posúdia stavbu priamo u vás, zaistia vám štatis
tický výpočet a postarajú sa o kompletnú montáž. 
Inštalácia prebieha tak, že po obvode pripravenej 
betónovej nádrže namontujeme oceľové obruče, 
ktoré kotvia pevnostné kurty umiestnené na prsten
ci uprostred nádrže. Tento prstenec je posadený 
na nerezovom alebo betónovom stĺpci. Pri montáži 
používame výhradne nerezovú oceľ, čo výrazne 
predlžuje životnosť zastrešenia. Po napnutí kurtu 
sa na vzniknutú konštrukciu natiahne špeciálna 
pevnostná plachta (900 g/m2). 

PREČO?
Predovšetkým kvôli znížení úniku čpavku a ďalších 
zápachových plynov z nádrže do ovzdušia. A tiež 
kvôli zabráneniu nežiadúcemu zatekaniu dažďovej 
vody do nádrže. 

JAK?
Na pripravenú betónovú nádrž inštalujeme po 
obvode oceľové obruče, ktoré kotvia pevnostné 
kurty umiestnené na prstenci uprostred nádrže. 
Tento prstenec je posadený na nerezovom alebo 
betónovom stĺpe. Po napnutí kurtu sa na vzniknutú 
konštrukciu natiahne špeciálna pevnostná plach
ta (900 g/m2), ktorá zaisťuje samotné zastrešenie. 
Celé riešenie dodávame vrátane štatistického vý
počtu a montáže. Celý oceľový materiál je komplet
ne zhotovený z nerezovej ocele, čím sa zaisťuje 
výrazné predĺženie životnosti tohto systému. 
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projekt 06

KOJČICE
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Ventilačný systém v stajni pre dobytok v Kojčiciach 
tvorí hrebeňová vetracia šterbina a bočné vetracie 
steny typu B. Zatiaľ čo  šterbina umocňuje komínový 
efekt a účinne odvádza teplo, vodné pary a stajňové 
plyny mimo budovu, rolovacie steny zase umožňujú 
regulovať stajňovú mikroklímu pomocou rôznych polôh 
plachty. Oba prvky sú napojené na meteostanicu Haze 
a ovládajú sa automaticky. V dojárni je nainštalovaná 
najmodernejšia dvojkrídlová hrebeňová šterbina s výpl-
ňou z polykarbonátu, ktorý má skvelé tepelné izolačné 
vlastnosti. Šterbinu doplňuje bočný ventilačný systém 
typu C a rolovacie vráta Haze. 
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ANIMAL WELFARE
Pri rekonštrukcii alebo projektovaní novej stajne pre 
všetky vekové kategórie dobytku je dôležité ne
zabúdať na jedno podstatné kritérium, a to otázku 
pohody zvierat alebo tzv. welfare. V roku 1993 bol 
Britskou radou pre ochranu zvierat (FAWC) prijatý 
kódex základných piatich slobôd, ktoré boli prijaté 
celosvetovo, vrátane ČR. Práve jednou  z týchto 
slobôd je i zaistenie odpovedajúceho chovného 
prostredia a zabezpečenia ochrany zvierat pred 
nepriaznivou makroklímou – odstránenie fyzikál
nych a tepelných faktorov nepohody (Mangeca 
et al., 2012). Kvalitné ventilačné systémy stajňo
vých objektov hrajú v tejto problematike zásadnú 
úlohu. V prípade chovu dobytku je totiž najväčším 
nebezpečím pre pohodu chovaných zvierat ich 
chov v stajni s neadekvátnou výmenou vzduchu 
– ventiláciou (↑ vlhkosť vzduchu, ↑ koncentrácia 
stajňových plynov, ↑ ale i ↓ teplota = chladový a te

pelný stres a pod.) Akékoľvek nedostatky v kvalite 
stajňového, resp. chovného prostredia významne 
zvyšujú riziko ochorení zvierat (napr. respiračné 
ochorenia) a majú negatívny vplyv na radu fyziolo
gických dejov organizmu, ktoré úzko súvisia s úžit
kovosťou a reprodukciou chovaných zvierat. 
O tepelnej pohode (komforte) hovoríme vtedy, keď 
je v určitom rozpätí teplôt a pri konštantných ostat
ných hodnotných fyzikálnych prvkov tepelný stav 
organizmu optimálny a zviera má len nepatrný vý
daj energie na udržanie fyziologických funkcií. Toto 
rozpätie vonkajších teplôt je tzv. „termoneutrálna 
zóna“ (Doležal et al., 2004). Termoneutrálna zóna sa 
u kráv pohybuje v rozmedzí 6 °C až +19 °C, u teliat + 
10 °C až +25 °C (Staněk, 2016). S ohľadom na priebeh 
teplôt v posledných rokoch sa stretávame v letných 
mesiacoch s fenoménom tepelného stresu u dobyt
ku, predovšetkým u vysokoprodukčných krav. 
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Do tepelného stresu sa kravy dostávajú vtedy, keď 
teplota okolného prostredia vystúpi nad hranicu, 
keď už kravy nemôžu metabolické teplo efektív
ne odvádzať z organizmu von. Pri tepelnom strese 
dochádza u krav k aktivácií mnohých termoregulač
ných mechanizmov, ktoré im pomáhajú odvádzať 
nadbytočné teplo z organizmu. Navonok sa tepelný 
stres najčastejšie prejavuje zvýšenou frekvenciou 
dychu, zvýšeným slinením – saliváciou, kravy zni
žujú príjem krmiva, viacej pijú, vyhľadávajú tieň, 
znižujú dĺžku doby odpočinku za súčasného zvý
šenia doby stánia (záťaž končatín) a v niektorých 
prípadoch sa snažia ochladiť zaľahnutím v mokrých/
chladných pohybových chodbách. 
Hranice tepelného stresu u kráv obecne nastáva 
zhruba vo chvíli, keď teplota vzduchu prekročí  už  
21.  V tomto ohľade je však dobré zmieniť, že te
pelný stres je obvykle kombináciou nielen teploty 
prostredia, ale aj relatívnej vlhkosti. So zvyšujúcou 
sa teplotou a zvyšujúcou sa relatívnou vlhkosťou 
stúpa veľmi významne riziko nástupu tepelného 
stresu. Bezprostredným dôsledkom tepelného stre
su je obvykle nielen zníženie produkcie mlieka, 
ale i zmeny v zložení mlieka a chovatelia sa často 
potýkajú tiež s problémami v reprodukcií kráv (zhor
šená oplodnenosť kráv, horšie prejavy ruje, rýchla 
embryonálna mortalita a pod.).

Dôsledky pôsobenia vysokých teplôt prostredia – 
tepelného stresu – sú dlhodobé, a to až niekoľko 
týždňov. V prípade chladového stresu je situácia 
o poznanie jednoduchšia práve preto, že pre kravy 
je ľahšie „vyrábať“ metabolické teplo v bachore (kra
vy ↑ príjem krmiva) než sa jej „zbavovať“. Na druhú 
stranu sa v stajňových objektoch v dobe výskytu 
ľadových a akrtických dní potýkame s problémami 
so zamŕzaním vody alebo technológií pre odstrá
nenie odpadových nádrží, v prípade stajne s mi
nimálnou výmenou vzduchu sa môžeme stretnúť  
s vysoko relatívnou vlhkosťou vzduchu a niekedy aj 
s kondenzáciou vody a pod. Zaistenie adekvátneho 
chovného prostredia je prvoradým úkolom každého 
chovateľa a je na to potreba myslieť už pri samotnej 
výstavbe, prípadne pri rekonštrukcii stajne. V po
sledných rokoch je trendom stavať konštrukčne 
jednoduché stajňové objekty, ktoré svojím rieše
ním zaistia adekvátne chovné prostredie. Efektívna 
prirodzená výmena vzduchu v stajňovom objekte 
je dnes najčastejšie riešená pomocou otvorených 
bočných stien s navíjajúcimi plachtami v kombinácií 
s kvalitnou hrebeňovou šterbniou. Chovateľom sa 
vyplatí i inštalácia meteostanice, ktorá automaticky 
reguluje mikroklíma v stajni a na ktorú je možné 
okrem bočných ventilačných stien a hrebeňovej 
šterbiny napojiť i technológie núteného vetrania, 
evaporačného ochladzovania a systému riadeného 
osvetlenia. Plne riadená digitálna mikroklíma stajne 
je súčasným inovačným trendom, ktorý prispieva 
nielen k lepšiemu chovnému komfortu zvierat, ale 
aj k ekonomicky efektívnejšej živočíšnej výrobe. 
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