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ČÁST A 

 

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
A.1 Oznamovatel  
AGRA Deštná, a.s. 
378 25  Deštná 311 

 

A.2 IČ   
251 72 735 
 

A.3 Sídlo (bydliště) 
AGRA Deštná, a.s. 
378 25  Deštná 311 

 
 

A.4 Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 
Pan Zdeněk Sviták 
378 21 Světce 43 
Telefon: 777 815 954 
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ČÁST B 
     

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 
B.I  Základní údaje 
B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1 
Název záměru 
Rozšíření chovu dojnic – farma Deštná 
Oznámení podle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění, je zpracováno pro záměr  rozšíření 
chovu dojnic ve stávajícím zemědělském areálu společnosti AGRA Deštná,  a.s., situovaného na 
k.ú. Deštná u Jindřichova Hradce, v obci Deštná, v Jihočeském kraji.  
 
Zařazení záměru podle přílohy č.1    
Jedná se o změnu záměru, zařazeného v příloze č. 1 k zákonu č.100/2001 Sb., v platném znění,  
v kategorii I 
1.7 Chov hospodářských zvířat s kapacitou nad 180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 
500 kg živé hmotnosti)  

Změna záměru (nárůst chovu dojnic o 140 DJ) nedosahuje příslušných limitních hodnot ( chov 
dojnic nad 180 DJ) a z tohoto důvodu bylo dle §4 odst. (1) písm. b) zákona č.100/2001 Sb., 
zpracováno oznámení podle přílohy č.3. 
 
B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru 
 
STÁVAJÍCÍ KAPACITY USTÁJENÍ NA FARM Ě DEŠTNÁ 
V současné době se zde nachází 5 stájí a boudy pro telata. Tři produkční stáje slouží k ustájení 
dojnic, objekt dojírny je oddělený. Dále je zde porodna (VB jalovice) a stáj pro vysokobřezí 
jalovice a suchostojné krávy. 
 
Produkční stáje – 3 produkční stáje pro 600 ks dojnic 
Technologie chovu: volné, boxové, stelivové ustájení, s nastýláním prostřednictvím separátu.  
Odvod kejdy ze stájí  je řešen přeronovým kanálem, přes jímku do bioplynové stanice, kde je 
kejda smíchána s ostatními materiálovými vstupy a zpracována anaerobní fermentací na digestát 
(a také fugát, z kterého je vyroben separát k podestýlání) a bioplyn. 
 
Stávající produkční stáje: 
Kravín 1: 300 ks dojnic, 300 DJ 
Kravín 2: 150 ks dojnic, 150 DJ 
Kravín 3: 150 ks dojnic, 150 DJ 
 
Porodna – stáj pro 120 ks VBJ a dojnic, 120 DJ 
Technologie chovu: volné, boxové, stelivové ustájení. Stelivem je sláma. Odkliz chlévské mrvy 
je 2 x denně, hnůj je vstupní surovinou do fermentoru bioplynové stanice. Močůvka je odváděna 
do zakryté močůvkové jímky. 
 
Stáj pro VBJ a suchostojné krávy – stáj pro 60 ks krav, 60 DJ 
Technologie chovu – stáj pro VBJ a suchostojné krávy: volné stelivové ustájení. Stelivem je 
sláma. Stáj je rozdělena na 2 části. V 1. části (VBJ) je prováděn odkliz chlévské mrvy 2 x týdně. 
V 2. části (suchostojné krávy) je ustájení na hluboké podestýlce, chlévská mrva je vyvážena 1 x 
za měsíc (opět jako surovina do BPS). 
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Boudy pro telata – 120 kusů bud, 18 DJ 
Boudy pro telata – jsou umístěné mezi porodnou a jednou z produkčních stájí. Telata jsou zde 
umístěna individuálně (1 tele – 1 bouda), ustájení je volné, stelivové. Chlévská mrva z bud je 
odklízena vždy po vyskladnění telat, tj. cca 1 x za 2 měsíce. Boudy jsou poté dezinfikovány a 
připraveny pro další telata. Močůvka odváděna není, chlévská mrva je odvezena do BPS. 
 
 
Způsob skladování statkových hnojiv a jejich aplikace: 
Hnůj a kejda jsou zpracovány v bioplynové stanici jako vstupní materiál spolu s dalšími 
rostlinnými vstupy.  
 
Technologie ustájení 
Technologie ustájení dojnic v produkčních stájích je volný způsob v boxech, s intenzivní 
přirozenou ventilací. Technologie ustájení dojnic v porodně a stáji pro VBJ a suchostojné krávy  
je volné stelivové ustájení  s intenzivní přirozenou ventilací. 
Telata jsou umístěna v boudách, nastýlání je slámou.   
 
Stávající stav, počet DJ: 798 DJ 
 
PROJEKTOVANÉ KAPACITY USTÁJENÍ NA FARM Ě DEŠTNÁ 
Produkční stáje – 3 produkční stáje pro 740 ks dojnic 
Produkční stáje  po realizaci záměru: 
Kravín 1: 300 ks dojnic, 300 DJ 
Kravín 2: 150 ks dojnic, 150 DJ 
Kravín 3: 290 ks dojnic, 290 DJ 
 
Porodna – stáj pro 120 ks VBJ a dojnic, 120 DJ 
Beze změny 
 
Stáj pro VBJ a suchostojné krávy – stáj pro 60 ks krav, 60 DJ 
Beze změny 
 
Boudy pro telata – 120 kusů bud, 18 DJ 
Beze změny 
 
Stav po realizaci záměru, počet DJ: 938 DJ 
 
 
 
 
 
B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 
Kraj Jihočeský 
Město, obec, část obce, osada Deštná  
Katastrální území Deštná u Jindřichova Hradce 
Lokalita Umístění v areálu stávající farmy  
 
 
 
    

Celkový nárůst dobytčích jednotek: 938 – 798 = 140 DJ 
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Obr. č. 1 – Umístění záměru, širší oblast 
 

 
                                                            
   
Obr. č.2 – Situování stávající stáje (kravín č.3), která bude ostraněna a vznikne zde nová stáj 
pro 290 ks  dojnic                

             

Farma Deštná 

Kravín č.2 

Kravín č.1 

Kravín č.3 
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B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Záměrem investora je rozšíření chovu dojnic v areálu stávající farmy v Deštné. Hlavní produkční 
stáje tvoří 3 kravíny, s celkovou kapacitou 600 ks dojnic, tedy 600 DJ. Stávající stáje – kravín č.1 
a č.2 zůstanou zachovány, kravín č.3 bude demolován a na jeho místě bude postavena stáj s větší 
kapacitou chovu skotu – 290 ks dojnic.  
Způsob ustájení se měnit nebude, jedná se o nastýlání separátem z digestátu. Produkovaná kejda 
se odvádí prostřednictvím přeronového kanálu do přečerpávací jímky a odtud do fermentoru 
bioplynové stanice. Zde je přeměněna na bioplyn a digestát. Část digestátu je separována na 
fugát a separát. Fugát slouží jako hnojivo, separát  jako stelivo v produkčních stájích.  
Rozšíření chovu dojnic v areálu farmy bude zahrnovat: demolici stávajícího kravína pro 150 ks 
dojnic, výstavbu nové stáje pro 290 ks dojnic, prodloužení sběrného potrubí kejdy (kejdovodu) 
k nové stáji. 
Co se týče možných vlivů na životní prostředí, uvádíme následující skutečnosti: 

•   Hlukové zatížení posuzované lokality se nebude významně měnit. Stelivo (separát) je 
získáváno  z digestátu vyrobeného v bioplynové stanici a nebude ho nutné dovážet. 
Digestát z bioplynové stanice nahradí umělá hnojiva, dojde k mírnému nárůstu intenzity 
přepravy související s aplikací hnojiv. Co se týče chovu dojnic, dojde k nárůstu přepravy 
spojené s dovozem krmiva pro 140 ks dojnic.  

•    Dojde k mírnému nárůstu imisního zatížení posuzované lokality pachovými látkami 
z chovu dojnic, které však vzhledem k nejblíže situovaným objektům nebude významné. 
Objekt je situován na opačné straně od občanské zástavby obce Deštná 

•    Dojde k nárůstu spotřeby vody pro dojnice.   
Jiné vlivy na životní prostředí nepředpokládáme, a to zejm. z důvodu, že se nejedná o rozšíření 
záměru mimo areál farmy.  
 
B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a 
hlavních důvodů              (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 
Projektovaný záměr umožní nárůst chovu dojnic a zvýšení produkce mléka. Nová produkční stáj, 
určená pro chov dojnic, bude dobře větratelný objekt využívající přirozeného odvětrání stájového 
objektu hřebenovou štěrbinou a stahovací plachtou v bočních stěnách. Volné boxové ustájení 
zůstane stejné (umožňuje lepší welfare zvířat), soustředění většího množství dojnic v jednom 
stájovém objektu sníží provozní náklady. Pro realizaci záměru byla zvažována pouze 1 varianta, 
která je předkládána v Oznámení.   
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Předkládaná varianta  
Obr.č.3 – Situační nákres 

 
 
Možná  realizace záměru z hlediska vhodného výběru lokality 
Posuzovaná lokalita pro výstavbu nové produkční stáje na farmě v Deštné, navazuje 
technologicky na stávající areál farmy. Pro provoz projektovaného záměru není třeba dobudovat 
nové inženýrské sítě, bude využito stávajících rozvodů. Obslužné komunikace v areálu není třeba 
rozšiřovat, zůstanou beze změn. Záměr bude situován do areálu farmy, k záboru nové půdy 
nedojde.  
 
Soulad s územním plánem obce Deštná 
V rámci zpracování Oznámení byla podána žádost o vyjádření k záměru „Rozšíření chovu dojnic 
– farma Deštná“ z hlediska souladu s územním plánem obce. Vyjádření bylo vydáno Městským 
úřadem Jindřichův Hradec – odbor výstavby a územního plánování, dopisem ze dne 19.11.2012 
pod č.j. VÚP/50776/12/Ša (viz. Příloha č.1). 
Citace: „… navržená stavba na pozemku st.p. 395/1, 395/2, 395/3, parc.č. 1041/4, 1041/15 
v katastrálním území Deštná u Jindřichova Hradce je v souladu se záměry územního plánování 
v dotčeném území.“ 
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Shrnutí realizovatelnosti předkládané  varianty 
Z výše uvedeného textu je zřejmé, že záměr je z hlediska územního plánu možný a 
realizovatelný.  
 
Nulová varianta 
V případě nulové varianty nedojde k rozšíření chovu dojnic, což neumožní vyšší ekonomickou 
stabilitu společnosti. Dále nedojde ke zlepšení welfare zvířat, úroveň zůstane stejná.   
 
 
B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení 

Stavební objekty 
SO 1 Produkční stáj pro 290 ks 
 
SO 1 Produkční stáj pro 290 ks  
Volná boxová stáj (VBS) pro 290 ks dojnic je řešena jako šestiřadá se středovým krmným 
průjezdem. Na středový krmný průjezd oboustranně navazují krmiště  a  tři řady lehacích boxů 
s hnojnou chodbou.  Dojnice budou ustájeny v lehacích boxech přistýlaných separátem z 
digestátu.  
Zakládání krmiva je mobilním krmným vozem.  
Odkliz kejdy je pomocí shrnovacích lopat do stávajícího kejdového kanál v konci VBS ústícího 
do stávající přečerpávací jímky, odkud je kejda čerpána do bioplynové stanice v areálu. S 
ohledem na větší šířku nové VBS , bude nutné stávající kanál prodloužit.   
Napájení dojnic je z temperovaných napájecích žlabů umístěných v průchodech do krmiště. 
Větrání stáje je přirozené s přívodem vzduchu průběžným otvorem v obou podélných stěnách 
objektu, opatřeným svinovací plachtou pro možnost regulace přívodu vzduchu. Odvod vzduchu 
je řešen hřebenovou větrací štěrbinou.  
Dojení ustájených dojnic bude probíhat ve stávající kruhové dojírně, která se nalézá v 
samostatném objektu farmy. 
Základní nosnou konstrukci objektu budou tvořit příčné rámy se dvěma vnitřními sloupy. Rámy 
jsou uvažovány v kombinaci ocel-dřevo – ocelové sloupy, dřevěné nosníky - zastřešení. Rozpon 
haly je 32,7 m, v podlém směru bude konstrukce dělena do modulů po 6,0 m.  
Opláštění podélných stěn stáje budou tvořit do výšky 1,2 m železobetonové parapetní panely. 
Zbývající část podélných stěn tvoří větrací otvory opatřené svinovací plachtou. Štíty objektu 
budou opláštěny dřevem.  
Zastřešení – vlnité desky Cembrit osazené na dřevěné krokve po vlašsku. Ve hřebeni střechy je 
navržena větrací štěrbina. Pro zajištění prosvětlení objektu budou do střešní krytiny osazeny 
prosvětlovací desky.  
Všechny podlahy betonové dřevem hlazené, v místě pohybu ustájených zvířat s podélným 
rýhováním.  
Vrata rolovací z protiprůvanové polyesterové tkaniny, v krmné chodbě na elektrický pohon.  
 
B.I.7 Předpokládaný termín zahájení záměru a jeho dokončení 
Předpokládané zahájení výstavby:                  únor 2013 
Předpokládaný termín ukončení výstavby:     leden 2014  
 
 
B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Obec:   Deštná 
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B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat 

1. Stavební povolení ke stavbě stáje (Městský úřad Jindřichův Hradec)  
2. Stanovisko ke změně stavby a povolení k provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje 

podle §11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, (Krajský Úřad Jihočeského kraje) 
 

 

B.II  Údaje o vstupech 
B.II.1 Půda 
 
Seznam dotčených parcel :                            výměra (m2 )                 zastavěná plocha ( m2) 
395/2                                                                     466                             466 
395/3                                                                     462                             462 
1041/15                                                                   33                               33 
1041/41                                                              4 161                             488 
1041/16                                                                 596                             104 
395/1                                                                   3 938                            545 
1041/4                                                               23 484                            264 
1041/3                                                                 7 283                              24 
 
Stavební a pozemkové parcely nemají žádný způsob ochrany.   
 
Zranitelné oblasti: 
Katastrální území  Deštná u Jindřichova Hradce (č. 625744) je uvedeno v seznamu  stanovených 
zranitelných oblastí  (nařízení vlády č. 262/2012 Sb., kterým se mění n.v. 103/2003 Sb.,  o 
stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání 
plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech). V tomto předpisu je upraveno 
používání a skladování statkových hnojiv, dále je zde  stanoveno období zákazu hnojení a  
množství dusíku aplikovaného na zemědělskou půdu. Tento legislativní předpis rovněž stanoví 
střídání plodin a provádění protierozních opatření ve zranitelných oblastech. Aplikace hnojiv 
bude prováděna na plochách orné půdy, které většinou plochy v katastrálních území spadají do 
zranitelných oblastí. Jejich seznam neuvádíme, protože nedochází k jejich rozšíření a při aplikaci 
hnojiv je postupováno v souladu se schváleným Rozvozným plánem. 
 
Kejda z rozšířeného chovu dojnic bude zpracována v bioplynové stanici, čímž dojde k vyšší 
produkci digestátu, resp.fugátu, který nahradí umělá hnojiva.  
 
 
Plochy vhodné k aplikaci hnojiv: 
V současné době je celková plocha polních pozemků pro aplikaci hnojiv (orná půda a travní 
porost) provozovatele 2 141,34 ha.  
Z toho se používá (z evidence hnojiv za rok 2011): 
Digestát:              28 660 t/rok 
Kejda:                  538,8 t/rok 
Hnůj:                    2 434,4 t/rok 
Umělá hnojiva:     3 885,8 t/rok 
 
Nárůst digestátu: 2 390 t/rok 
Průměrná dávka digestátu: 30 t/ha 
Průměrná dávka umělého hnojiva: 1,5 – 2 q/ha, tj. 150 až 200 kg/ha 
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Množství plochy potřebné pro aplikaci digestátu: 2 390 : 30 = 80 ha 
Množství umělého hnojiva použitého na 80 ha plochy: 12 až 16 t/rok 
Náhrada umělého hnojiva je možná, v současné době se aplikuje 3 885,8 t/rok, přičemž místo cca  
16 t umělého hnojiva se bude aplikovat cca 2 390 t digestátu.  
 
Celkový přívod dusíku na hektar orné půdy nebo travního prorostu není třeba vyhodnotit, dojde 
pouze k náhradě umělého hnojiva digestátem. Průměrná dávka dusíku bude dosažena vhodnou 
kombinací digestátu a umělých hnojiv. Nové pozemky pro aplikaci hnojiv nebudou využívány.   
 
 
B.II.2 Voda 
Potřeba technologické vody pro napájení zvířat a úklid stájových prostor.  
 
Spotřeba vody – tabulkový přehled 
Sociální zařízení 
Beze změny 
 
Napájecí voda - nárůst 
Kategorie zvířat Počet 

(ks) 
Spotřeba 

(l/zvíře/den) 
Spotřeba 
(m3/rok) 

Dojnice, krávy 140 100 5 110 
Celkem 140  5 110 
 
Technologická voda – proplachy 
Proplachy dojícího a chladícího zařízení beze změny. 
 
Celkové navýšení spotřeby vody 5 110 m3/rok. 
  
Voda je odebírána z podzemního zdroje, kterým jsou kopané studně S1 – S4 na pozemku p.č. 
1410 k.ú. Lipovka, kde je povolen tento odběr: 
Průměrný odběr:              0,70 l/s 
Max. denní odběr:            184 m3/den 
Max. roční odběr:             26 400 m3/rok 
Povolení bylo vydáno vodoprávním úřadem v Jindřichově Hradci dne 1.10.2010. 
 
Spotřeba vody v areálu v Deštné za poslední 3 roky: 
Rok 2009: 21 318 m3 
Rok 2010: 24 264 m3 
Rok 2011: 23 155 m3 
 
Dalším zdrojem vody je jedna studna v areálu farmy (situovaná u sušárny obilí) – kopaná studna 
na p.č. 76/3 k.ú Deštná, kde je povolen tento odběr: 
Průměrný odběr:              0,03 l/s 
Max. denní odběr:            3,3 m3/den 
Max. roční odběr:             1 000 m3/rok 
Povolení bylo vydáno vodoprávním úřadem v Jindřichově Hradci dne 1.6.2006. 
 
Po realizaci záměru tedy pravděpodobně dojde k překročení povoleného odběru. Možnost 
zvýšeného odběru byla konzultována s panem RNDr. Janem Řízkem, který prováděl v minulosti 
hodnocení zdrojů podzemní vody, jako podklad žádosti o povolení odběru podzemních vod. 
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Podle jeho vyjádření je možné navýšit spotřebu vody, ale bude třeba provést hydrodynamické 
zkoušky, které prokáží vydatnost zdroje.  
Dalším řešením je možnost odebírat vodu z přípojky vody obecního vodovodu, jehož rozvod je 
proveden v areálu farmy. Možnost zvýšeného odběru vody z obecního vodovodu byla 
konzultována se starostou obce. Podle údajů o vydatnosti zdroje podzemní vody pro obecní 
vodovod, je zde dostatečná rezerva. Souhlasné stanovisko k možnosti navýšeného odběru vody 
z obecního vodovodu (z rozvodu v areálu farmy) o cca 6 000 m3/rok je uvedeno v příloze 
oznámení.   
 
B.II.3 Surovinové a energetické zdroje 
Energetické zdroje 
Potřeba elektrické energie bude zajištěna napojením na trafostanici, která se nachází v areálu.   
 
Ostatní energetické nároky 
Veškeré energetické nároky budou kryty zvýšenou spotřebou el. energie. 
 
Surovinové zdroje 
Spotřeba steliva – nárůst 
Nárůst bude pokryt separací digestátu z bioplynové stanice 
Kategorie Počet Spotřeba 

(kg/ks/týden) 
Spotřeba 
(kg/rok) 

Dojnice, krávy 140 6,00 43 680 
Celkem 140  43 680 
 
Spotřeba krmiv – nárůst  
Druh krmiva Spotřeba krmiva 

(kg/rok) 
Senáž 766 500 
Siláž 766 500 
Celkem 1 533 000 
 
Množství kejdy – nárůst 
Kategorie Počet Produkce výkalů 

(kg/ks/den) 
Produkce výkalů 

 (kg/rok) 
Dojnice, krávy 140 55,0 2 810 500 
Celkem 140  2 810 500 
 
Nárůst množství kejdy: 2 811 t/rok 
Množství digestátu z výše uvedeného množství kejdy (kejda bude zpracována v BPS a část 
bude přeměněna na bioplyn), cca 85 %: 2 390 t/rok 
 
.  
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (n apř. potřeba souvisejících staveb) 
Nárůst dopravních nároků souvisí pouze s přepravou krmiva. Separát pro nastýlání je získáván 
z digestátu v bioplynové stanici, situované v areálu, stelivo tedy není třeba dovážet. Při aplikaci 
hnojiv dojde k náhradě umělého hnojiva, intenzita přepravy zaznamená také mírný nárůst.   
Doprava krmiva 
Doprava krmiva probíhá částečně po místních komunikacích, částečně po polních cestách. 
Přes obec Deštná bude směřováno cca 40 % dopravy, na obec Tučapy 60 % dopravy.  
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Nárůst dopravy v obci Deštná tedy bude: 
Nárůst krmiva (siláž a senáž): 1 533 t/rok 
Nosnost nákl. vozidla pro přepravu krmiva: 10 t/NA 
Roční množství jízd nákl. vozidel pro dopravu krmiva: 153 jízd/rok 
Nárůst jízd v obci Deštná: 61 jízd/rok 
 
Pozn.: 1 jízda zahrnuje cestu tam i zpět, tedy 2 průjezdy 
 
V době sklizně, která probíhá cca 14 dní až 3 týdny v roce, při předpokládané pracovní době 12 
h/den, bude intenzita přepravy spojené se záměrem následující:  
Počet jízd: 61 jízd při sklizni, tj. 122 průjezdů (do areálu plně naložené NA, z areálů prázdné 
NA) 
Množství sklizňových hodin: 14 x 12 až 21 x 12 = 168 h až 252 h 
Počet průjezdů obcí v době sklizně – nárůst: 0,49 až 0,73 NA/h, tj. 1 NA za 1,5 až 2 hodiny.  
 
Nárůst počtu průjezdů obcí Deštná je minimální, 1 nákladní vozidlo za 1,5 až 2,0 hodiny denně 
v době sklizně.  
 
Ve směru na Tučapy budou nákladní vozidla směřována na Lipovku, Chotěmice a Vícemil, tedy 
rozdělení dopravy bude ve třech směrech a intenzita nárůstu přepravy v těchto obcích bude ještě 
nižší, cca 1 NA za 3 až 4 hodiny v době sklizně. 
 
 
Doprava digestátu 
V období hnojení dojde k náhradě umělého hnojiva za digestát (nebo fugát, dále v textu 
Oznámení uveden jen digestát). 
Nosnost cisterny pro hnojení digestátem: 15 m3/NA 
Nosnost NA pro hnojení umělým hnojivem: 2,5 t/NA 
Nárůst digestátu: 2 390 t/rok  
Nárůst intenzity přepravy, související s aplikací digestátu: 159 jízd/rok 
Nahrazené umělé hnojiv: 12 – 16 t/rok 
Snížení intenzity přepravy, související s aplikací umělého hnojiva: 5 – 6 NA/rok 
Celkový nárůst intenzity přepravy: cca 154 jízd/rok 
Celkový nárůst intenzity přepravy v obci Deštná: 62 jízd/rok, tj. 124 průjezdů obcí Deštná 
 
Pozn.: 1 jízda zahrnuje cestu tam i zpět, tedy 2 průjezdy 
 
V období hnojení, které probíhá cca 14 dní až 3 týdny v roce, při předpokládané pracovní době 
12 h/den, bude intenzita přepravy spojené se záměrem následující:  
Počet jízd: 62 jízd v období hnojení, tj. 124 průjezdů (do areálu plně naložené NA, z areálů 
prázdné NA) 
Množství hodin: 14 x 12 až 21 x 12 = 168 h až 252 h 
Počet průjezdů obcí v době hnojení – nárůst: 0,49 až 0,74 NA/h, tj. 1 NA za 1,5 až 2 hodiny.  
 
Nárůst počtu průjezdů obcí Deštná je minimální, 1 nákladní vozidlo za 1,5 až 2,0 hodiny denně 
v období hnojení.  
Ve směru na Tučapy budou nákladní vozidla rozdělena stejně jako v případě sklizně do 3 směrů 
a  intenzita nárůstu přepravy v těchto obcích bude ještě nižší, cca 1 NA za 3 až 4 hodiny v době 
hnojení.  



 

 15 
 

Obr. č. 4 – Grafické znázornění dopravních tras 

 
 

B.III  Údaje o výstupech 
B.III.1 Emise do ovzduší 

B.III.1.1 Emise základních znečišťujících látek 
A. Emise z dopravy 
Období sklizně 
Nárůst přepravy pro posuzovaný záměr je 153 jízd za rok, v obci Deštná 61 jízd za rok. 
V nejblíže situovaném obydleném území, obci Deštná bude nárůst emisí znečišťujících látek 
z dopravy následující: 
Množství průjezdů NA v obci Deštná: 122 NA/rok 
Pro výpočet emisí, které vznikají při technologické přepravě, byly použity emisní faktory 
odpovídající danému typu nákladních vozidel – program MEFA.  
HDV EURO 2 - 20 km/h

ZNEČIŠŤUJÍCÍ EMISNÍ EMISNÍ POČET AUT NAJETÉ KM MNOŽSTVÍ ZL MNOŽSTVÍ ZL

LÁTKA FAKTOR(g/km) FAKTOR(g/m/s) (auta/rok) (km) (g/rok) (kg/rok)

CO 7,4743 2,07619E-06 122 1 911,865 0,9118646

NOx 24,0105 6,66958E-06 122 1 2929,281 2,929281

PM10 0,8006 2,22389E-07 122 1 97,673 0,0976732

Uhlovodíky 3,0934 8,59278E-07 122 1 377,395 0,3773948

Benzo(a)pyren 1,903E-07 5,28611E-14 122 1 0,0000232 2,32166E-08   

 

 

40 % dopravy do obce Deštná 

60 % dopravy na Tu čapy 
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Období hnojení 
Nárůst přepravy pro posuzovaný záměr je 154 jízd za rok, v obci Deštná 62 jízd za rok. 
V nejblíže situovaném obydleném území, obci Deštná bude nárůst emisí znečišťujících látek 
z dopravy následující: 
Množství průjezdů NA v obci Deštná: 124 NA/rok 

HDV EURO 2 - 20 km/h

ZNEČIŠŤUJÍCÍ EMISNÍ EMISNÍ POČET AUT NAJETÉ KM MNOŽSTVÍ ZL MNOŽSTVÍ ZL

LÁTKA FAKTOR(g/km) FAKTOR(g/m/s) (auta/rok) (km) (g/rok) (kg/rok)

CO 7,4743 2,07619E-06 124 1 926,813 0,92681320

NOx 24,0105 6,66958E-06 124 1 2977,302 2,97730200

PM10 0,8006 2,22389E-07 124 1 99,274 0,09927440

Uhlovodíky 3,0934 8,59278E-07 124 1 383,582 0,38358160

Benzo(a)pyren 1,903E-07 5,28611E-14 124 1 0,0000236 0,00000002  

 

Znečišťující látka   Roční množství 

                                    (kg/rok) 

CO                                 1,839 

NOx                               5,906 

PM10                             0,197 

Uhlovodíky                    0,761 

Benzo(a)pyren               4,32.10-8 

 

Celkové množství znečišťujících látek z nárůstu přepravy je velmi nízké a jeho vliv na imisní 
pozadí lokality je zanedbatelný.  

   

B. Emise z chovu skotu – emise amoniaku 

Chov skotu je doprovázen emisí amoniaku do ovzduší. Realizací tohoto záměru dojde k navýšení 
kapacity chovu skotu v posuzované lokalitě. V dalším textu budou porovnány emise amoniaku ze 
stájových objektů a technologie při současném stavu a po rozšíření kravína. Pro výpočet emisí je 
použito emisních faktorů pro chov skotu uvedených v současné době již neplatném legislativním 
předpisu – nařízení vlády č. 615/2006 Sb., v platném znění. (v posledním návrhu novely 
prováděcího předpisu k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nejsou emisní faktory pro 
chov skotu uvedeny, z tohoto důvody byl použity dostupné emisní faktory  z minulé legislativy) 
 
Chov dojnic a ostatního skotu – současný stav 
Emise amoniaku 
Kategorie zvířat Počet zvířat 

(ks) 
Emisní faktor  
(kg NH3/zvíře/rok) 

Roční emise NH3 
(kg/rok) 

Porodna -  Dojnice a VBJ 120 24,5 2 940 
Kravín 1 - Dojnice 300 24,5 7 350 
Kravín 2 - Dojnice 150 24,5 3 675 
Kravín 3 - Dojnice 150 24,5 3 675 
Teletník – suchostojné krávy, VBJ 60 24,5 1 470 
Boudy pro telata – malá telata 120 13,7 1 644 
Celkem 900  20 754 
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Pozn. pro VBJ byl použit stejný emisní faktor jako pro dojnice, jedná se o krávy před porodem. 
Spotřeba krmiva je přibližně stejná jako u dojnic, produkce amoniaku odpovídá přibližně 
produkci amoniaku pro dojnice. Pro kejdu skotu byl použitý stejný faktor jako pro hnůj. 
 
Chov dojnic a ostatního skotu – projektovaný stav 
Emise amoniaku 
Kategorie zvířat Počet zvířat 

(ks) 
Emisní faktor  
(kg NH3/zvíře/rok) 

Roční emise NH3 
(kg/rok) 

Porodna -  Dojnice a VBJ 120 24,5 2 940 
Kravín 1 - Dojnice 300 24,5 7 350 
Kravín 2 - Dojnice 150 24,5 3 675 
Kravín 3 - Dojnice 290 24,5 7 105 
Teletník – suchostojné krávy, VBJ 60 24,5 1 470 
Boudy pro telata – malá telata 120 13,7 1 644 
Celkem 1040  24 184 
 
 
 
 
 
Zařazení zdroje 
Vyjmenovaný stacionární zdroj 
Podle přílohy č.2 zákona č.201/2012 Sb. je chov skotu zařazen pod  
Kód 8 
Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně 
 
Zemědělský zdroj má dále ohlašovací povinnost do IRZ, pokud dojde v daném roce k překročení 
ohlašovacího prahu d le zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního 
prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životného prostředí, 
v platném znění, je stanovená limitní hodnota roční emise amoniaku do ovzduší pro ohlašovací 
povinnost 10 tun. 
 
Hmotnostní tok amoniaku v posuzované lokalitě  
Emise amoniaku, v posuzované lokalitě budou sníženy o množství amoniaku emitovaného při 
aplikaci statkových hnojiv, která je prováděna ve formě digestátu nebo fugátu na plochách orné 
půdy a luk.  
Snížení emisního faktoru - dojnice 
Technologie Emisní faktor 

 
(kg NH3/zvíře/rok) 

Snížení emisního 
faktoru NH3  
(%) 

Redukovaný emisní 
faktor  
(kg NH3/zvíře/rok) 

Stáj 10 0 10 
Kejda 2,5 0 2,5 
Zapravení na pole 12 100 0 
Celkem 24,5  12,5 
 
 
 
 
 

Celkový nárůst roční emise amoniaku z chovu skotu: 24 184 – 20 754 = 3 430 kg  
 716 = 2.658 kg amoniaku/rok 
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Snížení emisního faktoru - telata 
Technologie Emisní faktor 

 
(kg NH3/zvíře/rok) 

Snížení emisního 
faktoru NH3  
(%) 

Redukovaný emisní 
faktor  
(kg NH3/zvíře/rok) 

Stáj 6 0 6 
Kejda 1,7 0 1,7 
Zapravení na pole 6 100 0 
Celkem 13,7  7,7 
 
 
Chov dojnic a ostatního skotu – současný stav v posuzované lokalitě 
Emise amoniaku 
Kategorie zvířat Počet zvířat 

(ks) 
Emisní faktor  
(kg NH3/zvíře/rok) 

Roční emise NH3 
(kg/rok) 

Porodna -  Dojnice a VBJ 120 12,5 1 500 
Kravín 1 - Dojnice 300 12,5 3 750 
Kravín 2 - Dojnice 150 12,5 1 875 
Kravín 3 - Dojnice 150 12,5 1 875 
Teletník – suchostojné krávy, VBJ 60 12,5 750 
Boudy pro telata – malá telata 120 7,7 924 
Celkem 900  10 674 
 
 
Chov dojnic a ostatního skotu – projektovaný stav v posuzované lokalitě 
Emise amoniaku 
Kategorie zvířat Počet zvířat 

(ks) 
Emisní faktor  
(kg NH3/zvíře/rok) 

Roční emise NH3 
(kg/rok) 

Porodna -  Dojnice a VBJ 120 12,5 1 500 
Kravín 1 - Dojnice 300 12,5 3 750 
Kravín 2 - Dojnice 150 12,5 1 875 
Kravín 3 - Dojnice 290 12,5 3 625 
Teletník – suchostojné krávy, VBJ 60 12,5 750 
Boudy pro telata – malá telata 120 7,7 924 
Celkem 1 040  12 424 
 
 
 
 
 
 
Imisní koncentrace amoniaku 
Pro posouzení imisní situace z hlediska zdravotních rizik na obyvatele byla použita hodnota roční 
průměrné imisní koncentrace amoniaku - 100 µg.m-3 (viz. imisní limit ve státech Massachusetts, 
New Jersey  a dále dlouhodobá denní expozice dle US EPA – tabelární přehled za textovou částí 
této podkapitoly). 
 Ve volném ovzduší je amoniak přítomný v nízkých koncentracích ve venkovském i městském 
prostředí. Typické koncentrace se udávají mezi 5 – 20 µg/m3 (WHO,1986). Při akutním působení 
v testech u dobrovolníků amoniak vyvolává dráždění očí a slzení, kašel, celkovou nevolnost, 
bolesti hlavy a dráždění dýchacích cest.   

Celkový nárůst roční emise amoniaku v lokalitě: 12 424 – 10 674 = 1 750 kg  
 716 = 2.658 kg amoniaku/rok 
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Prahová koncentrace pro vyvolání slzení byla zjištěna asi od 35 mg/m3, pro bronchokonstrikci při 
60 mg/m3. Vysoké koncentrace způsobují zánět oční spojivky, hrtanu a plicní edém. Oči jsou 
zvláště citlivé vůči alkalizujícímu účinku amoniaku.  
Americká odborná instituce US EPA stanovila pro amoniak jako referenční koncentraci 
v ovzduší při dlouhodobé expozici koncentraci 100 µg/m3 (referenční koncentrace US EPA, 
denní expozice po dobu 70 let života). Vycházela přitom z výsledků epidemiologické studie u 
dlouhodobě exponovaných pracovníků.  
 
Pro úplnost uvádíme  vybrané imisní limity nebo referenční koncentrace (vztahující se k expozici 
a zdravotním rizikům) pro některé státy a WHO:  
Agentura, organizace, stát Imisní limit /expozice 
US EPA (IRIS) 100 µg.m-3 

Denní expozice po celý život (70 let) 
Kalifornia 
(CAPCOA) 

200 µg.m-3 
Roční chronická expozice 

Kalifornia 
(CAPCOA) 

2.100 µg.m-3 
Akutní expozice 1-hodinová 

Massachusetts 
 

100 µg.m-3 
Roční průměrná koncentrace v ovzduší 

Michigan 100 µg.m-3 
Denní průměrná koncentrace v ovzduší 

New Jersey 
 

100 µg.m-3 
Roční průměrná koncentrace v ovzduší 

WHO Nestanovena 
 

C. Emise z chovu skotu – emise pachu 
Složení pachových látek, které tvoří celkový nepříjemný čichový vjem doprovázející každou 
živočišnou výrobu, je velmi rozmanité. Hlavními pachovými látkami jsou amoniak, sirovodík, 
indoly, skatol, merkaptany a jiné dusíkaté a sirné organické látky, které vykazují záporný 
hedonický efekt. Pro posouzení imisní koncentrace  pachových látek je nejčastěji používán 
amoniak, který ve směsi pachových látek kvantitativně převažuje. Orientačně byla posouzena 
imisní situace amoniaku v posuzované lokalitě. Modelace imisního příspěvku chovu skotu byla  
provedena výpočtovým programem SYMOS. Nárůst imisí amoniaku v posuzované lokalitě po 
realizaci záměru byl vyhodnocen v tabulkové podobě.  Výsledky uvádíme v závěrečné kapitole 
Oznámení.  
Imisní koncentrace amoniaku u nejblíže situované zástavby byly vyhodnoceny pro stávající stav 
a stav porozšíření chovu dojnic. Poté byly imisní koncentrace (hodinové maximum a roční 
průměr) porovnány s čichovým prahem amoniaku a s limitem pro dlouhodobou expozici 
obyvatel (US EPA).  Publikovaný čichový práh amoniaku se pohybuje v rozmezí od 0,03 do 37,5 
mg/m3 (tj. 0,043 až 53 ppm), s geometrickým průměrem 11,8 mg/m3. Nejčastěji uváděná hodnota 
čichového prahu amoniaku je: c = 1 045 µg.m-3.  
 
D. Chladiva – chladící systém nádrže na mléko 
Chladící systém zůstává beze změny, k rozšíření dojírny nedochází. Ve stávajícím chladícím 
systému jsou obsažena chladiva na bázi fluorovaných plynů, které podléhají kontrole těsnosti 
podle zákona č.73/2012 Sb., resp. dle Nařízení ES č. 842/2006. Kontrola těsnosti chladících 
zařízení je pravidelně prováděna v intervalech stanovených tímto Nařízením certifikovanou 
osobou.   
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B.III.2 Odpadní vody 
B.III.2.1 Produkce odpadních vod, dešťové vody 
 
Celková produkce odpadních vod, splaškové vody 
Beze změny 
 
Celková produkce dešťových vod ze střech 
Podle zaslaných podkladů projektanta záměru bude dešťová voda ze střech odkanalizována do 
stávající dešťové kanalizace v množství 28,25 l/s, tj. v ročním množství 1 067,5 m3. 
Kontaminované vody nebudou při provozu stáje vznikat, veškerá manipulace s kejdou probíhá 
uvnitř stáje. Kejda je vedena potrubním kanálem do přečerpávací jímky a do bioplynové stanice, 
kde se zpracovává na digestát nebo fugát. 
                           

Skladování odpadních technologických vod, kontaminovaných vod  
Odpadní technologické vody budou zpracovány v bioplynové stanici a výstupní digestát/fugát je 
skladován ve dvou skladovacích jímkách o obsahu 6 370 a 6 542 m3. Vzhledem k tomu, že již 
v projektu dostavby technologie bioplynové stanice bylo počítáno s nárůstem podílu kejdy jako 
vstupní suroviny, je kapacita skladovacích jímek na digestát/fugát dostatečná.  
 
V současné době je kapacita jímek následující: 
Jímka č.1: 6 542 m3 
Jímka č.2: 6 370 m3 
Celkem kapacita jímek: 12 912 m3 
Povolená kapacita vstupních surovin je 35 800 t/r. Při max. množství vstupních surovin 35 800 
t/r, je předpokládané množství digestátu cca 30 430 m3/r. 
Denní množství digestátu: 83,37 m3/r 
Kapacita jímek: 12 912 : 83,37 = 155 dní, tj. 5,2 měsíce. 
 
Kapacita skladovacích jímek na digestát je dostatečná. Požadovaná kapacita skladovací jímky dle 
metodického pokynu pro schvalování bioplynových stanic (Věstník MŽP), je 4 měsíce. 
 
B.III.3 Odpady 

B.III.3.1 Produkce odpadů při výstavbě 

Katalogové číslo 
odpadu 

Druh odpadu Kategorie odpadu   

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 

N 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 
 08 01 11 

O 

08 04 09 Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

N 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem  
08 04 09 

O 

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů O 
12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů O 
12 01 05 Plastové hobliny a třísky O 
12 01 13 Odpady ze svařování O 
12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod 

číslem 12 01 20 
O 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
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15 01 07 Skleněné obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
O 

17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly  

17 09 01; 17 09 02;19 09 03 (zbytky stavebních konstrukcí) 
O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

V Oznámení není uvedeno množství předpokládaných odpadů ve fázi výstavby, neboť projekt 
výstavby nebyl v tomto ohledu vypracován do detailů. Přesné množství odpadů bude známo 
v další fázi správního řízení.  
Nakládání s odpady bude prováděno smluvní odbornou firmou  v souladu se zákonem                 
č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění (odstraňování odpadu oprávněnou osobou). 
V souladu se zákonem by měly být produkované odpady předány přednostně k dalšímu využití. 
Při nakládání s odpady bude dodržena zásada třídění odpadu se zaměřením na obaly a bude 
hledána možnost, jak tyto tříděné odpady přednostně dále využívat.  

B.III.3.2 Produkce odpadů při provozu 

Katalogové číslo 
odpadu 

Druh odpadu Kategorie odpadu   Množství odpadu 
(t) 

15 01 02 Plastové obaly O 1,0 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných 

látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

N 0,250 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály 
(včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených) čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 0,2 

16 01 07 Olejové filtry N 0,3 
16 01 21  Nebezpečné součástky neuvedené pod 

čísly 160107 až 160111 a 160113 a 
160114  

N 0,090  

17 04 05 Železo a ocel O 0,1 
20 01 01 Papír a lepenka O 0,200 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 0,015 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 6,5 

Množství produkovaného odpadu bylo vyhodnoceno na základě údajů o množství odpadů pro 
současný provoz a navýšeno o předpokládaný objem odpadů produkovaných po rozšíření chovu 
dojnic. Odpady jsou odděleně shromažďovány v areálu zemědělského družstva a smluvně 
odstraňovány oprávněnou osobou.  
S odpady kategorie N je nakládáno v souladu s nařízením vlády č. 383/2001 Sb.  
o podrobnostech s nakládáním s odpady, platném znění. Tyto odpady budou shromažďovány 
v odpovídajících sběrných nádobách a obalech označených identifikačním listem odpadu.  
 
B.III.4 Hluk 
 

B.III.4.1 Hluk p ři výstavbě 
Průběh výstavby bude představovat časově omezené zvýšení hladiny hluku v okolí staveniště 
vlivem použití stavební mechanizace a dopravy. Hluk běžných rypadel a ostatních strojů pro 
zemní práce se pohybuje v rozmezí 80 - 89 dB(A) ve vzdálenosti 5 m, u nových i méně. 
Nepředpokládá se užití všech mechanismů a strojů současně, umístění zdrojů hluku se bude 
měnit dle okamžité  potřeby. 
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V rámci povolení stavby bude vypracován časový harmonogram výstavby. Negativní vliv hluku 
bude tedy pouze dočasný - hluk ze staveniště bude vznikat pouze během výstavby. Stavební 
firma přizpůsobí svoji činnost tak, aby v co nejmenší míře ohrožovala hlukem a prachem okolí.   

Jedná se o běžnou stavební činnost  prováděnou standardními technologiemi a dá se tedy 
předpokládat, že hlukové zatížení pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů nepřekročí 
přijatelnou hlukovou hranici. Z tohoto hlediska je vhodné umístění stavby do areálu farmy, která 
se nachází na okraji obce Deštná. 

  

B.III.4.2 Hluk p ři provozu 
Na základě údajů uvedených v kapitole B.II.4, která řeší dopravu, je patrné, že navýšení přepravy 
při sklizni a v období hnojení bude nízké, takže i hlukové zatížení  v obcích, skrze něž bude 
směrována přeprava související s provozem BPS bude minimální a negativní vliv na zdraví 
obyvatel nepředpokládáme. Z tohoto důvodu nebyla zpracována hluková studie.  
Nárůst počtu průjezdů obcí Deštná je minimální, 1 nákladní vozidlo za 1,5 až 2,0 hodiny denně 
v době sklizně a v období hnojení. Ve směru na Tučapy budou nákladní vozidla směřována na 
Lipovku, Chotěmice a Vícemil, tedy rozdělení dopravy bude ve třech směrech a intenzita nárůstu 
přepravy v těchto obcích bude ještě nižší, cca 1 NA za 3 až 4 hodiny v době sklizně a období 
hnojení. 
 
B.III.5 Vibrace 
Činnosti, které mohou způsobit vibrace, nejsou v chovu dojnic uvažovány.  
 
B.III.6 Radioaktivní a elektromagnetické záření 
Radonový průzkum nabyl prováděn, v posuzované lokalitě nebude umístěn žádný významný 
zdroj ionizujícího ani elektromagnetického záření.  

  
B.III.7 Dopl ňující údaje (např. významné terénní úpravy a zásahy do krajiny) 
Vzhledem k umístění záměru ve stávajícím areálu farmy není rozšíření chovu dojnic zásahem do 
krajiny. Významné terénní úpravy v okolí místa výstavby nejsou rovněž předmětem záměru.  
 
B.III.8 Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
Možné havárie nebo výskyt nestandardních stavů mohou způsobit poškození životního prostředí. 
Vlastní provoz stájových objektů pro chov dojnic nepředstavuje významnější riziko pro 
posuzovanou lokalitu. Vyšší riziko představuje zejména skladování a manipulace s kejdou. Při 
provozu může dojít k těmto havarijním stavům: 

• poškození stávající kanalizace kontaminovaných dešťových vod, kejdového potrubí a 
skladovacích jímek na digestát. Zde předpokládáme nejvyšší riziko znečištění 
povrchových a podzemních vod 

• poškození cisterny s digestátem a únik do povrchových a podzemních vod 
• nerespektování legislativy, která upravuje skladování a aplikaci statkových a minerálních 

hnojiv ve zranitelných oblastech (n.v. č. 103/2003 Sb., v platném znění), kdy může dojít 
ke zvýšené erozi půdy, dále ke znečištění vodních toků a povrchových vod 

• nedostatečně provádění veterinární praxe, dezinfekce a úklidu stájí, spojené s rizikem 
vzniku infekční nákazy 

• nedostatečná kontrola technického stavu vozidel, která může způsobit únik ropných látek 
do povrchových a podzemních vod 

• riziko požáru ve stájích, které může způsobit požár většího rozsahu 
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Prevence environmentálních rizik: 
V prevenci se předpokládá dodržování předpisů bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požárních 
předpisů, provozních a manipulačních řádů zařízení a strojů.  V areálu musí být  k dispozici 
prostředky pro likvidaci běžných úniků a úkapů pohonných hmot nebo jiných látek škodlivých 
vodám. Riziko úniků škodlivin z odstavené techniky je nutno předcházet pravidelnými 
prohlídkami technického stavu vozidel. 
 
Celková rizika záměru rozšíření chovu dojnic jsou při běžném provozu nízká, při dodržování 
všech provozních předpisů. 
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ČÁST C 

 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ V DOTČENÉM 
ÚZEMÍ 
 

C.I Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území  
Areál farmy leží na severozápadním okraji obce Deštná, od které je oddělen malým údolím 
Březinského potoka. Na toku je severovýchodně od areálu farmy umístěn rybník přiléhající ze 
severu a východu areál žárové zinkovny. Vlastní tok lemují remízky křovin.  Ve východním 
směru od farmy se nachází obec Deštná. Okolí farmy tvoří obdělávané celky zemědělské půdy, 
s polnímu cestami, které jsou na některých místech lemovány stromořadím. 
 
C.I.1 Soustava Natura 2000  
Evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti se v blízkosti záměru nenachází 
 
C.I.2 Zvláště chráněná území 
Zvláště chráněná území se v blízkosti záměru nenachází. 
 
C.I.3 Přírodní park 
Přírodní park se v blízkosti záměru nenachází. 
 

C.II Stru čná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném 
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny  
 
C.II.1 Klima 
Klimaticky leží předmětné území v klimatické oblasti MT5, mírně teplá,  charakterizované 
těmito skutečnostmi:  

Klimatické charakteristiky Klimatická oblast MT 5 

Průměrná  teplota  v lednu (oC) -4 až 5 

Průměrná teplota v červenci (oC) 16 - 17 

Průměrný roční úhrn srážek, vegetační období (mm) 350 - 450 

Průměrný roční úhrn srážek, zimní období (mm) 250 - 300 

Sněhová pokrývka (dny/rok) 60-100 
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C.II.2 Ovzduší 
Hodnoty průměrných pozaďových imisních koncentrací budou charakterem odpovídat některé 
z venkovských stanic imisního monitoringu. V Jihočeském kraji lze použít výsledky měření ze 
stanice v Lužnici. Základní údaje o stanici AIM: 

 
 
Hodnoty měřených imisní koncentrací znečišťujících látek v roce 2011: 
 
NO2 – roční průměrná imisní koncentrace – 10 µg/m3 
SO2 – roční průměrná imisní koncentrace – 1,1 µg/m3 
 
Dle imisních map znečištění za rok 2011 jsou pozaďové koncentrace dále následující: 
SO2 – denní maximum, 4MV: do 20 µg/m3 
PM10 – denní maximum, 36 MV: v rozmezí 20 – 40 µg/m3 
PM10 – roční průměr: v rozmezí 14 – 20 µg/m3 
Benzo(a)pyren – roční průměr: do 0,4 ng/m3 
 
 
Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) 
Podle údajů, zveřejněných ve Věstníku Ministerstva životního prostředí z února 2012 nepatří 
kat.území Deštná  do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. 
 
C.II.3 Vody 

C.II.3.1 Povrchové vody 
Území je odvodňováno dešťovou kanalizací farmy AGRA Deštná, a.s. do recipientu – 
Březinského potoka, který protéká východně od záměru. Záměr se nenachází v záplavovém 
území a nespadá do chráněné oblasti přirozené akumulace vod.  
 
C.II.3.2 Podzemní vody 
Zdrojem vody pro chov dojnic a farmu jsou 4 kopané studny S1-S4 v k.ú. Lipovka a 1 studna 
v areálu farmy Deštná. 
Voda pro chov dojnic je odebírána z podzemního zdroje, kterým jsou kopané studně S1 – S4 na 
pozemku p.č. 1410 k.ú. Lipovka, kde je povolen tento odběr: 
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Průměrný odběr:              0,70 l/s 
Max. denní odběr:            184 m3/den 
Max. roční odběr:             26 400 m3/rok 
Povolení bylo vydáno vodoprávním úřadem v Jindřichově Hradci dne 1.10.2010. 
 
Dalším zdrojem vody je jedna studna v areálu farmy (situovaná u sušárny obilí) – kopaná studna 
na p.č. 76/3 k.ú Deštná, kde je povolen tento odběr: 
Průměrný odběr:              0,03 l/s 
Max. denní odběr:            3,3 m3/den 
Max. roční odběr:             1 000 m3/rok 
Povolení bylo vydáno vodoprávním úřadem v Jindřichově Hradci dne 1.6.2006. 
 
C.II.4 Půda 
Půda tvoří svrchní část zemského povrchu-pedosféru. Na půdu je třeba vždy pohlížet jako na 
dynamický přírodní útvar, který se tvoří, vyvíjí a udržuje pod vlivem okolního prostředí. Půda 
vzniká působením půdotvorných činitelů, které dělíme do dvou hlavních skupin. Jsou to 
půdotvorné faktory a podmínky půdotvorného procesu. Za půdotvorné faktory považujeme 
půdotvorný substrát (matečnou horninu), podnebí, biologický faktor, podzemní vodu a vliv 
člověka. K podmínkám půdotvorného procesu patří utváření terénu (reliéf) a čas (stáří půd). 
Pozemky určené pro rozšíření chovu dojnic a výstavbu nové stáje nemají přiděleno BPEJ, nejsou 
předmětem ochrany ZPF.  

 
C.II.5 Geomorfologie a geologie 
Dle regionálního geomorfologického členění (Demek et al., 1987) náleží zájmové území do 
následujících jednotek: 
Geomorfologické členění Název 
Provincie Česká vysočina 
Subprovincie Českomoravská soustava 
Celek Křemešnická vrchovina 
Podcelek Pacovská pahorkatina 
Okrsek Božejovská pahorkatina 

 
C.II.6 Horninové prostředí a přírodní zdroje 
Horninové prostředí závisí na stavu přírodních procesů, které utvářely jednotlivé regiony po 
miliony let. Je také však ovlivňováno lidskou činností, ať už se jedná o těžební aktivity, stavební 
činnosti, průmyslovou nebo zemědělskou výrobu a s nimi spojenou kontaminaci půd cizorodými 
látkami. 
V území, na kterém bude realizován záměr, se nenachází žádné výhradní ložisko, není zde 
vymezen dobývací prostor, podle současných geologických průzkumů zde není zmapováno 
žádné ložisko nerostných surovin ani jiné přírodní zdroje.  
 
C.II.7 Fauna a flóra  
Zájmové území se nachází na hranicích bioregionů Pelhřimovského a Třeboňského. Původní 
vegetací jsou bukové porosty, které jsou většinou nahrazeny umělou výsadbou jiných dřevin – 
smrk, borovice. Záměr je zasazen do areálu farmy, nedojde k záboru nové půdy ani jiných ploch. 
Předpokládáme, že záměr nebude mít vliv na okolní faunu ani flóru.  

Fauna i flóra je zde druhově chudá, přizpůsobená zemědělské činnosti. V areálu farmy a jejím 
bezprostředním okolí se vyskytují  běžní zástupci hmyzu, ptáků a drobných savců, výskyt druhů 
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zvláště chráněných podle zákona o ochraně přírody nebyl v lokalitě zaznamenán. V areálu se 
rovněž nenachází zvláště chráněné druhy rostlin.  
 
C.II.8 Ekosystémy 
Územím záměru neprochází žádný biokoridor, na ploše záměru se nenachází žádné biocentrum 
ani významný krajinný prvek.  Negativní vliv záměru na soustavu Natura 2000 nebo ve spojení 
s jinými záměry byl vyloučen (stanovisko Krajského úřadu v příloze Oznámení).  
 
C.II.9 Krajina 
Krajina má v zájmovém území především zemědělský charakter. V okolí záměru jsou situovány 
zemědělsky obdělávané pozemky, které jsou v současné době zatravněné a intenzivně kosené. 
Nová rozšířená stáj bude postavena na místě původní stáje.  Stávající stáj má výšku 5 m, nová 
stáj 11,0 m. Výškový profil nové stáje tedy bude značně rozdílný.  
Z pohledu od obce Deštná je dominantní budovou seník, který se nachází za novou stájí, jeho 
výška je 14,0 m. Nová stáj tedy nebude přesahovat nejvyšší budovu v areálu farmy a k narušení 
krajinného rázu z pohledového hlediska nedojde.  
 
C.II.10 Obyvatelstvo 
Počet obyvatel obce Deštná: 738 
 
C.II.11 Hmotný majetek, kulturní památky 
 
Záměr nebude mít negativní vliv na hmotný majetek a kulturní památky, v bezprostředním okolí 
záměru se nenachází.  
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ČÁST D 

 

D. ÚDAJE O VLIVECH  ZÁM ĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA 
ŽIVOTNÍ  PROST ŘEDÍ  

  

D.I Charakteristika možných vlivů  a odhad jejich velikosti a významnosti (z 
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)  
D.I.1 Vlivy na veřejné zdraví  
Pro posouzení vlivů na veřejné zdraví je určujícím faktorem množství a charakter látek, které se 
uvolňují do životního prostředí při vlastním technologickém procesu nebo při činnostech 
souvisejících s produkcí.  
V případě chovu hospodářských zvířat je vždy významným faktorem vznikající emise pachových 
látek. Nositeli negativního pachového vjemu jsou především látky se záporným hedonickým 
efektem, ke kterým můžeme zařadit např. tyto sloučeniny: amoniak, sirovodík, p-kresol, fenoly, 
indoly, skatol, těkavé mastné kyseliny, aminy, merkaptany aj. Tyto látky mají vesměs velice 
nízký čichový práh a jsou detekovatelné již ve velmi malých koncentracích. Zápach vzniká při 
mikrobiálních aerobních a anaerobních rozkladných procesech, které jsou doprovázeny 
uvolňováním pachových látek. Směs různorodých sloučenin ( v literárních datech je uvedeno až 
300 látek, které tvoří pachový vjem z chovu hospodářských zvířat ) vzniká při živočišné výrobě 
bezprostředně ve stájích, kde zdrojem pachu je především chlévská mrva nebo kejda, moč, 
samotná zvířata a také potrava. Další emise pachů pak vzniká při skladování a aplikaci 
statkových hnojiv.  
Zápach zemědělských zdrojů není tak významný nebezpečnými koncentracemi organických látek 
nebo jejich toxicitou, ale je nepříjemný obtěžujícím zápachem látek, které mají velmi nízký 
čichový práh. Vzhledem ke skutečnosti, že emisní i imisní limity pro pachové látky, nejsou 
v legislativě v ochraně ovzduší k dispozici, byla vyhodnocena pouze imisní koncentrace 
amoniaku, který je kvantitativně nejvýznamnější látkou s vlivem na pachový vjem v okolí 
posuzovaného záměru.  
Vliv imisní koncentrace amoniaku po realizaci záměru na nejbližší obydlené objekty byl 
vyhodnocen modelovým výpočtem v programu SYMOS. Porovnáním vypočtených koncentrací s 
referenční koncentrací pro dlouhodobou expozici (vztahující se k expozici a zdravotním 
rizikům), je jisté, že emise amoniaku nemohou ani v blízkém okolí areálu farmy v Deštné 
představovat zdravotní riziko pro obyvatele.  
Dalším faktorem, je hlukové zatížení lokality, které je spojené se zvýšenými přepravními nároky.  
K nárůstu intenzity přepravy dojde v období sklizně a hnojení, a to o 1 nákladní vozidlo za 1,5 až 
2,0 hodiny. Nárůst intenzity je tedy velmi nízký a negativní vliv posuzovaného záměru na zdraví 
obyvatel obce Deštná z hlediska hluku není předpokládán.   
 Z hlediska sociálněekonomických vlivů na obyvatelstvo lze zaznamenat kontinuitu zemědělské 
produkce, která bude stabilizovat pracovní příležitost zejména v budoucnu.  
Posuzovaný záměr nebude mít negativní vliv na veřejné zdraví. 
 
 
D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima 
 
Pachové látky (vyhodnoceny na základě imisních koncentrací amoniaku) 
Pro orientační posouzení imisní situace z hlediska pachových látek byla vyhodnocena max. 
hodinová imisní koncentrace amoniaku, která zahrnuje imisní koncentrace, vyskytující se při 
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nejméně příznivých klimatických podmínkách. Tato imisní koncentrace byla porovnána 
s čichovým prahem amoniaku. 
Dále byl proveden modelový výpočet roční imisní koncentrace amoniaku. 
V okolí záměru byly zvoleny 4 nejblíže umístěné referenční body. 
Zvolené referenční body: 

Označení referenčního 
bodu 

Číslo popisné (dle KN) Popis 

RB1 323 (parc.č.483) Rodinný dům 
RB2 340 (parc.č.509) Rodinný dům 
RB3 76 (parc.č.216) Objekt k bydlení 
RB4 267 (parc.č.353) Objekt k bydlení 

  
Imisní stav byl vyhodnocen jako porovnání stávajícího imisního příspěvku farmy a  imisního 
příspěvku po realizaci záměru. Do výpočtu byly zahrnuty všechny stáje, včetně  bud pro telata. 
 
Stávající stav (bez emisního faktoru amoniaku pro hnojení, které je prováděno mimo areál 
farmy) 
Kategorie zvířat Počet zvířat 

(ks) 
Emisní faktor  
(kg NH3/zvíře/rok) 

Roční emise NH3 
(kg/rok) 

Porodna -  Dojnice a VBJ 120 12,5 1 500 
Kravín 1 - Dojnice 300 12,5 3 750 
Kravín 2 - Dojnice 150 12,5 1 875 
Kravín 3 - Dojnice 150 12,5 1 875 
Teletník – suchostojné krávy, VBJ 60 12,5 750 
Boudy pro telata – malá telata 120 7,7 924 
Celkem 900  10 674 
 
 
Stav po realizaci záměru (bez emisního faktoru amoniaku pro hnojení, které je prováděno mimo 
areál farmy) 
Kategorie zvířat Počet zvířat 

(ks) 
Emisní faktor  
(kg NH3/zvíře/rok) 

Roční emise NH3 
(kg/rok) 

Porodna -  Dojnice a VBJ 120 12,5 1 500 
Kravín 1 - Dojnice 300 12,5 3 750 
Kravín 2 - Dojnice 150 12,5 1 875 
Kravín 3 - Dojnice 290 12,5 3 625 
Teletník – suchostojné krávy, VBJ 60 12,5 750 
Boudy pro telata – malá telata 120 7,7 924 
Celkem 1 040  12 424 
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Grafické znázornění referenčních bodů v okolí záměru 

 
 
 
Vyhodnocení stávajícího stavu – tabelární přehled 
Roční průměrná a max. hodinová imisní koncentrace amoniaku, stávající stav, příspěvek 
záměru 
Ref. bod č. Popis ref. bodu a  

vzdálenost od záměru 
Roční imisní 
koncentrace (µg/m3) 

Max. hodinová 
koncentrace (µg/m3) 

1 Rodinný dům č.p. 323, 
ve vzdálenosti 590 m 

0,93 62,0 

2 Rodinný dům č.p. 340, 
ve vzdálenosti 480 m 

2,42 108,78 

3 Objekt k bydlení č.p.76, 
ve vzdálenosti 660 m 

1,03 59,58 

4 Objekt k bydlení č.p. 267, 
ve vzdálenosti 500 m 

2,79 116,56 

 
 
 
 
 
 

1 
3 

4 

2 
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Roční průměrná a max. hodinová imisní koncentrace amoniaku, stav po realizaci záměru, 
příspěvek záměru 
Ref. bod č. Popis ref. bodu a  

vzdálenost od záměru 
Roční imisní 
koncentrace (µg/m3) 

Max. hodinová 
koncentrace (µg/m3) 

1 Rodinný dům č.p. 323, 
ve vzdálenosti 590 m 

1,04 62,38 

2 Rodinný dům č.p. 340, 
ve vzdálenosti 480 m 

2,68 120,09 

3 Objekt k bydlení č.p.76, 
ve vzdálenosti 660 m 

1,16 65,64 

4 Objekt k bydlení č.p. 267, 
ve vzdálenosti 500 m 

3,12 129,86 

 
 
Závěr: 
U nejblíže situovaných obydlených objektů, ve východním směru od záměru, lze očekávat max. 
hodinovou imisní koncentraci amoniaku na úrovni 129,9 µg/m3. Porovnáme-li tuto hodnotu 
s čichovým prahem amoniaku (resp. s nejčastěji používanou hodnotou čichového prahu), který 
má hodnotu 1 045 µg/m3, je patrné, že z hlediska přítomnosti amoniaku v ovzduší, bude pachový 
vjem pod hranicí čichového prahu této znečišťující látky. Vzhledem k tomu, že pachové látky 
tvoří směs mnoha látek, může provoz farmy při nepříznivých klimatických podmínkách vyvolat 
mírný pachový vjem u nejcitlivějších osob. Při běžném provozu farmy nelze předpokládat, že 
bude docházet k překročení v obci Deštná k obtěžování zápachem. 
Roční imisní koncentrace je ukazatelem možného dlouhodobého vlivu na zdraví obyvatel. 
Americká odborná instituce US EPA stanovila pro amoniak jako referenční koncentraci 
v ovzduší při dlouhodobé expozici koncentraci 100 µg/m3 (referenční koncentrace US EPA, 
denní expozice po dobu 70 let života). Porovnáme-li vypočtené hodnoty imisních koncentrací 
amoniaku (hodnoty v rozmezí od 1,04 do 3,12 µg/m3) s limitem pro dlouhodobou expozici – 100 
µg/m3, je zřejmé, že posuzovaný vliv nemůže mít negativní vliv na zdraví obyvatel.  
 
Záměr nebude mít negativní vliv na zdraví obyvatel, možné obtěžování zápachem nebylo 
prokázáno. 
   
 
D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky 
 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o záměr velkého rozsahu, bude nárůst přepravních nároků nízký 
a negativní vliv na zdraví obyvatel z hlediska hlukového zatížení není předpokládán. 
Vyhodnocení intenzity přepravy bylo podrobně provedeno v textu Oznámení.  Zde uvádíme 
pouze výsledné zhodnocení nárůstu intenzity přepravy související se záměrem. 
Nárůst počtu průjezdů obcí Deštná je minimální, 1 nákladní vozidlo za 1,5 až 2,0 hodiny 
v období hnojení a při sklizni. 
Ve směru na Tučapy jsou nákladní vozidla rozdělena do 3 směrů a  intenzita nárůstu přepravy 
v těchto obcích je  ještě nižší, cca 1 nákladní vozidlo za 3 až 4 hodiny v době hnojení a sklizně. 
Přeprava bude probíhat pouze v denní době. 
Jiné hlukové zatížení související se záměrem není předpokládáno. 
  
Posuzovaný záměr nebude mít negativní vliv na veřejné zdraví z hlediska hlukového zatížení. 
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D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Vliv na podzemní vody 
V souvislosti s nárůstem počtu chovu dojnic, dojde ke zvýšenému odběru podzemních vod. Jak 
již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, současný povolený odběr vody pro 4 studně 
dostačuje k zásobování areálu farmy, rezerva je však nízká.  
Voda pro chov je odebírána z podzemního zdroje, kterým jsou kopané studně S1 – S4 na 
pozemku p.č. 1410 k.ú. Lipovka, kde je povolen tento odběr: 
Průměrný odběr:              0,70 l/s 
Max. denní odběr:            184 m3/den 
Max. roční odběr:             26 400 m3/rok 
Povolení bylo vydáno vodoprávním úřadem v Jindřichově Hradci dne 1.10.2010. 
 
Spotřeba vody v areálu v Deštné za poslední 3 roky: 
Rok 2009: 21 318 m3 
Rok 2010: 24 264 m3 
Rok 2011: 23 155 m3 
 
Vyhodnocený nárůst spotřeby vody pro chov dojnic je cca 5 110 m3/rok. Se započtením určité 
rezervy (na horké letní dny a stavbu) se předpokládá navýšení odběru o cca 6 000 m3/rok. 
 
Tento odběr je možné pokrýt odběrem vody z rozvodu vody obecního vodovodu v areálu farmy a 
částečně ze studny na p.č. 76/3 k.ú Deštná, kde je povolen tento odběr: 
Průměrný odběr:              0,03 l/s 
Max. denní odběr:            3,3 m3/den 
Max. roční odběr:             1 000 m3/rok 
 
Navýšenou spotřebu podzemních vod lze povolit na základě hydrodynamických zkoušek, při 
kterých bude zjištěno, zda zdroj podzemní vody má dostatečnou vydatnost. Tato skutečnost byla 
konzultována s panem RNDr. Janem Řízkem, který prováděl v minulosti hodnocení zdrojů 
podzemní vody, jako podklad žádosti o povolení odběru podzemních vod. V další fázi řízení tedy 
budou provedeny čerpací zkoušky, při kterých bude zjištěna vydatnost zdroje. 
 
Pokud nebude vydatnost zdroje podzemních vod dostatečná, bude využito vody z obecního 
vodovodu, kde je dostatečná rezerva (bylo konzultováno se starostou obce Deštná a hlavním 
technikem) a dále vody ze studně na p.č. 76/3 k.ú. Deštná (v areálu farmy). Souhlas obce Deštná 
s odběrem vody v množství 6 000 m3/rok je uveden v příloze Oznámení.  
 
Rozsah vlivu zvýšeného odběru vody je pro danou lokalitu akceptovatelný, za podmínky, že 
v další fázi řízení bude zjištěna vydatnost zdrojů podzemních vod (studní S1 až S4). Pokud 
bude možné provést navýšení odběru, bude požádán vodoprávní úřad o povolení odběru ve výši 
cca 33 000 m3/rok (je započítána určitá rezerva pro horké dny a stavební práce, při nichž bude 
voda rovněž spotřebována).  
Pokud nebude možno zajistit odběr podzemních vod ze stávajících zdrojů, bude voda odebírána 
z rozvodu vody v areálu farmy. Jedná se o rozvod vody z obecního vodovodu obce Deštná.  
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Ovlivnění znečištění  povrchových vod a podzemních vod 
1. SPLAŠKOVÉ VODY (VČETNĚ OPLACHOVÝCH) 
Množství splaškových vod se nemění. 
 
2. DEŠŤOVÉ VODY  
Vlivem výstavby záměru dojde k nárůstu množství dešťových nekontaminovaných vod ze 
střechy nové stáje. Voda bude svedena do stávající dešťové kanalizace.  
 
3. KONTAMINOVANÉ VODY 
Při provozu nové stáje nevznikají, nakládání a manipulace s kejdou je prováděna ve stáji. Kejda 
je shrnována a vedena potrubím do přečerpávací jímky a poté do bioplynové stanice.  
 
Vliv záměru na znečištění podzemních a povrchových vod není předpokládán.   
  
D.I.5 Vlivy na půdu 
Záměr bude realizován v areálu farmy, k záboru nové půdy nedochází. Plochy nemají přiděleno 
BPEJ, nejsou součástí ochrany ZPF.  
 
Vliv záměru na půdu není předpokládán. 
 
D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Přírodní zdroje nebo ložiska nerostných surovin se v areálu farmy nenachází.   
Vliv záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje není předpokládán 
 

D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

D.I.7.1 Vlivy na faunu 
Poškození a vyhubení živočišných druhů a jejich biotopů 
Vzhledem k tomu, že fauna zde žijící je antropogenně ovlivněna a adaptovaná k činnosti člověka 
nepředpokládáme změny v druhovém složení  společenstev živočichů, ani v početnosti jedinců.  
Vliv provozu farmy na  faunu není předpokládán. 
 

D.I.7.2 Vlivy na flóru a ekosystémy 
Pravděpodobný vliv záměru na ekosystém 
V okolí záměru nepředpokládáme výskyt negativních vlivů na přilehlé ekosystémy. Krajina je již 
v současném stavu ovlivněna antropogenní činností, zásadní vliv má zemědělská výroba. 
Na území farmy se nevyskytují žádné zvláště chráněné nebo ohrožené druhy. 

Záměr není umístěn na žádném území s určitým typem ochrany (zvláště chráněná území, prvky 
soustavy NATURA 2000 - evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti). Negativní vliv na 
území NATURA 2000 byl vyloučen ve stanovisku orgánu ochrany přírody Krajského úřadu 
Jihočeského kraje je doloženo v Příloze  č.2 Oznámení. 
Vliv na flóru a ekosystémy není předpokládán. 
 
D.I.8 Vlivy na krajinu 
Krajinný ráz (podle §12 zákona č.114/1992 Sb., v platném znění), kterým je zejména přírodní, 
kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující 
jeho estetickou a přírodní hodnotu. Na jedné straně existuje krajina přírodní či přírodě blízká, na 
druhé straně je krajina urbanizovaná či městská. Ochrana krajinného rázu je nejčastěji 
uplatňována ve volné krajině, která vyniká přírodními a  estetickými hodnotami, dochovanými 
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stopami historického vývoje osídlení a kultivace krajiny a výraznou harmonií měřítka a vztahů v 
krajině. Krajinný ráz je dán přírodní, kulturní a historickou charakteristikou oblasti či místa. To 
znamená, že ráz určitého krajinného segmentu je spoluvytvářen jak rysy a hodnotami přírodními 
(morfologie terénu, vodní toky a plochy a charakter vegetačního krytu), tak kulturními (formou a 
strukturou zástavby, jednotlivými stavbami a jejich vztahem ke krajině, kulturním významem 
místa) a historickými (přítomností prvků a vazeb dokladujících historický vývoj krajiny, jeho 
kontinuitu) Jedná se jak o fyzickou přítomnost jevů  (např. přírodních lokalit, a cenností, rysů 
kultivace a přetváření krajiny, památkových objektů) tak i o vnější projev – zpravidla viditelnost 
– v prostorových vztazích krajiny a v krajinné scéně. Ne každá část krajiny, dotčená vlivem 
navrhovaného záměru vykazuje uvedené znaky a hodnoty. Existují segmenty krajiny, kde je 
krajinný ráz nevýrazný, indiferentní a nevyznačuje se žádnými výraznými a pozitivními znaky 
(krajina není rázovitá). Posouzení krajinného rázu velmi záleží na subjektivním hledisku 
hodnotitele, přesto existují faktory, které narušují krajinný ráz velmi významně – např. vysoké 
budovy, hlavní dopravní trasy, které segmentují krajinu v menší celky, pozbývající typický 
charakter krajinného rázu apod.   
V případě posuzovaného chovu dojnic se jedná o výstavbu nové stáje v areálu farmy. 
Projektovaná stáj s výškou cca 11,0 m nebude dominantní budovou v areálu farmy. Nejvyšším 
stavebním objektem je seník, s výškou 14,0 m, který při pohledu od obce Deštná zůstává nejvyšší 
budovou v areálu farmy.  
Z hlediska vzájemných vztahů historických, kulturních a sociálních, bude pokračování živočišné 
produkce rozvíjet kontinuitu v minulosti vytvořených místních specifik, tj. obchodních vztahů, 
zaměstnanosti a zemědělské činnosti, která nabývají významnosti zejména pro vnímání 
sounáležitosti s daným místem, v daném čase. Zemědělská výroba, ať už se jedná o rostlinnou 
nebo živočišnou výrobou je spjata se zdejší krajinou, dotváří její charakteristiku a záměr 
představuje zachování kontinuity činností typických pro krajinný ráz tohoto území.  
Posuzovaný záměr nebude mít negativní vliv na krajinný ráz. 
 
 
D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Vliv na kulturní památky nebo hmotný majetek se nepředpokládá, neboť v bezprostřední 
blízkosti záměru se žádné nenachází.   
Posuzovaný záměr nebude mít vliv na hmotný majetek a kulturní památky. 
 

D.II Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci  
Hlavní charakteristika nejvýznamnějších možných vlivů  

1. imise znečišťujících látek – imise amoniaku 
2. odběr podzemních vod  

 
 
Imise amoniaku: 
Vliv na imisní zatížení okolí záměru bude nízký. Roční emise znečišťujících látek uvolňovaných 
při přepravě jsou minimální, roční imisní koncentrace amoniaku 100 µg/m3 (jedná se o 
doporučenou referenční imisní koncentraci stanovenou US EPA pro dlouhodobou expozici 
osob), která byla využita pro porovnání s vyhodnocenou imisní koncentrací,  nebude překročena 
a bude plněna s velkou rezervou. Roční imisní koncentrace amoniaku po realizaci záměru se 
pohybuje v rozmezí od  1,04 do 3,12 µg/m3.   
Z hlediska pachových látek lze konstatovat, že rovněž nedojde k překročení čichového prahu 
amoniaku, vyhodnocená max. hodinová imisní koncentrace je cca 8 x nižší než čichový práh (u 
nejblíže situovaného obydleného objektu).  
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Odběr podzemních vod: 
Potřeba vody pro rozšířený chov dojnic bude řešena zvýšeným odběrem podzemních vod ze 
stávajících studní, bude-li vydatnost studní dostatečná. Pokud nebude možno navýšit odběr vody 
ze stávajících studní,  bude voda odebírána z rozvodu vody v areálu firmy. Rozvod vody je 
napojen na obecní vodovod, jehož kapacita je pro pokrytí zvýšených nároků dostačující. 
Podzemní zdroje vody (studně S1 – S4) jsou využívány pouze pro farmu, k narušení zásobování 
obyvatel obce nemůže dojít. Zdroj vody pro obecní vodovod obce Deštná je situován na jiném 
místě a podle zjištěných údajů o vydatnosti, pokryje zvýšené nároky na uvažovaný odběr vody 
pro chov dojnic, bez toho aniž by došlo k narušení zásobování obyvatel obce. 

D.III Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní 
hranice  
Vznik nepříznivých vlivů přesahujících státní hranice nelze vzhledem k velikosti a umístění 
záměru  předpokládat. 
 

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých 
vlivů  
 
 Opatření k ochraně vod 
� v případě úniku olejů nebo nafty z nákladních vozidel je třeba znečištěné místo posypat 

sorbentem, znečištěný sorbent vložit do uzavíratelného obalu a odstranit jako N odpad  
� pravidelně je třeba kontrolovat funkci detekčního systému hladiny  ve skladovacích jímkách 

digestátu, provádět monitoring možného úniku digestátu a doplnit tuto činnost denní vizuální 
kontrolou jímky.  

� je třeba dodržovat povinnosti provozovatele při aplikaci digestátu na ornou půdu a travní 
porosty v souladu s nařízením vlády č. 103/2003 Sb., ve zranitelných oblastech, zejména ke 
vztahu k ochraně vod, tj. aby nedošlo k úniku hnojiv do povrchových toků nebo vodních 
ploch 

 
Opatření k ochraně ovzduší a obyvatel  
� využívat snižujících technologií při provozu, skladování a aplikaci hnojiv, a tyto postupy 

zařadit do Provozního řádu zdroje. Rovněž je třeba zažádat o stanovisko ke změně stavby 
podle §11 odst. (2) písm. c) a povolení provozu zdroje podle §11 odst.(2) písm. d) zákona 
č.201/2012 Sb.   

� dbát na omezování prašnosti z místních nezpevněných komunikací a to především v období 
sucha 

� při výjezdu nákladních vozidel  a jiných strojů ze stavby nesmí docházet ke znečištění 
vozovky, případně je třeba ji ihned uklidit tak, aby nedocházelo ke vzniku nadměrné 
prašnosti a znečištění komunikace.  

 
Opatření při nakládání s odpady 

� ve společnosti je již zaveden systém nakládání s odpady, který se nebude měnit, množství 
odpadů se mírně zvýší.  

 
 Ostatní opatření 
Jiná opatření ke zmírnění negativních vlivů na posuzovanou lokalitu nenavrhujeme.  
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D.V Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly 
při specifikaci vlivů   
Celkově lze podle našeho názoru hodnotit získané podkladové materiály  jako dostatečné pro 
zpracování Oznámení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., v platném znění. Vstupní údaje, 
získané zpracovatelem z projektových podkladů, konzultacemi s investorem a projektantem a 
dále z odborné literatury, map a vlastním pozorováním, byly běžnou technikou zpracování za 
využití uvedených výpočetních metod porovnány s údaji a ukazateli z platných legislativních a 
správních předpisů a normativních standardů a posouzeny s využitím znalostí a zkušeností 
zpracovatele Oznámení a kolektivu jeho spolupracovníků. 
Neurčitosti a nejistoty vstupních údajů jsou následující:  

- časově omezený průzkum fauny a flóry, při kterém bylo možno zjistit pouze základní 
data o druhové rozmanitosti lokality. Vzhledem k tomu, že nový záměr bude realizován 
ve stávajícím areálu farmy, nelze předpokládat významný vliv na obě složky  

 
 

ČÁST E  

 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly 
předloženy) 
 
Posuzovaný záměr byl investorem předložen v jediné variantě, ostatní uvažované varianty byly 
vyloučeny v rámci přípravných projektových prací. Rozšířený chov dojnic bude umístěn v nové 
produkční stáji, nárůst kapacity je 140 dojnic, tj. 140 DJ.  
Pozitivní aspekty předkládané varianty řešení byly vyhodnoceny v kapitole B.I.5 Oznámení. Ve 
stručném shrnutí uvádíme, že tato varianta je vyhovující především z hlediska technologické 
návaznosti na stávající areál farmy. K areálu není třeba vybudovat jiné přístupové cesty, není 
třeba budovat potřebné inženýrské sítě. Moderní stáj umožní zlepšení welfare zvířat a ekonomiky 
provozu.  Vzhledem k nízkému rozsahu záměru, tj. situování nové produkční stáje na místě 
stávající stáje, se nám řešení posuzované varianty, která byla navržena v Oznámení, jeví z výše 
uvedených důvodů jako možné. V rámci procesu posuzovaného záměru posuzovatelé nezjistili 
žádný nesoulad s legislativními předpisy.  
 

ČÁST F 
 
 

F. DOPLŇUJÍCÍ  ÚDAJE 
F.1 Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 
1. Situační nákres 

 

F.2 Další podstatné informace zpracovatele 
Na základě konzultace zpracovatelů oznámení s oznamovatelem a projektantem a posouzení 
komplexnosti předaných vstupních podkladů je možno konstatovat, že žádná z podstatných 
informací o záměru, která by mohla mít dopad na odhad velikosti a významnosti vlivů na životní 
prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a funkční využití území, nebyla zamlčena.  
 



 

 37 
 

ČÁST G 

 
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ 
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
 
OZNAMOVATEL 
AGRA Deštná, a.s. 
378 25  Deštná 311 
 
INVESTOR 
AGRA Deštná, a.s. 
378 25  Deštná 311 
 
Posuzovaným záměrem je rozšíření chovu dojnic ve stávajícím zemědělském areálu společnosti 
AGRA Deštná, a.s., v obci Deštná, v Jihočeském kraji. Stávající stáj pro 150 dojnic bude 
odstraněna a na jejím místě postavena nová produkční stáj pro 290 dojnic. Technologie chovu 
skotu zůstane zachována, tj. nastýlání separátem z digestátu produkovaným v bioplynové stanici.   
Pro posuzovaný záměr nebude potřeba budovat novou přístupovou cestu, přeprava bude probíhat 
po stávajících  místních komunikacích. Potřeba el. energie bude kryta z trafostanice stávající 
farmy. Nebude třeba dobudovat nové inženýrské sítě, budou zřízeny pouze přípojky na stávající 
rozvody.  
S rozšířením chovu dojnic dojde k mírnému nárůstu intenzity přepravy. Jedná se o průjezd cca     
1 nákladního vozidla za 1,5 až 2,0 hodiny v obci Deštná při sklizni a v období hnojení. Tento 
nárůst přepravy a s ním související hlukové a imisní zatížení je minimální a záměr nebude mít 
negativní vliv na zdraví obyvatel z uvažovaných hledisek.  
Dále dojde k nárůstu množství emise amoniaku (a souvisejícího pachového zatížení) v 
posuzované lokalitě. Z tohoto důvodu bylo provedeno vyhodnocení imisního příspěvku u 
nejblíže situovaných obydlených objektů. Porovnáním vypočtených imisních koncentrací bylo 
zjištěno, že hodnoty jsou cca 8 x nižší než publikovaný čichový práh. Rovněž není předpokládán 
vliv na zdraví obyvatel při dlouhodobé expozici, zjištěné imisní koncentrace amoniaku jsou 
velmi nízké a nemohou představovat žádné zdravotní riziko.  
Z hlediska vlivu na přírodu  (fauna, flóra, ekosystémy, prvky ÚSES, NATURA 2000) nebyly 
zjištěny žádné prokazatelné vlivy, které by mohly vést k poškození stávajícího ekosystému, 
druhového nebo kvantitativního složení fauny a flóry.  
Z důvodu situování produkční stáje do stávajícího areálu farmy před dominantní budovu seníku, 
nebude mít výškový profil nové stáje negativní vliv na krajinný ráz.  
Rozšířením chovu dojnic dojde k vyšším nárokům na spotřebu vody. V současné době je voda 
pro živočišnou výrobu odebírána ze stávajících studní. Pro pokrytí zvýšených nároků  bude nutno 
provést v další fázi řízení hodnocení vydatnosti zdrojů podzemní vody. Budou-li zdroje 
dostatečně vydatné, bude požádáno o zvýšení množství odebírané vody. Pokud bude vydatnost 
studní nedostačující, bude voda pro chov dojnic odebírána z rozvodu vody obecního vodovodu 
na farmě. K odběru vody v množství 6 000 m3/rok z obecního vodovodu byl vydán souhlas 
starosty obce Deštná.   
Situování nové stáje do areálu farmy nebude mít negativní vliv na půdu, nejedná se o zábor nové 
půdy a pozemky na nichž bude stavba umístěna nemají žádný způsob ochrany. 
Celkově lze záměr hodnotit jako akceptovatelný pro posuzovanou lokalitu. Autoři Oznámení 
neshledali pro posuzovaný záměr nesoulad s legislativními předpisy a záměr je možné realizovat 
v rozsahu uvedeném v tomto dokumentu.   
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Datum zpracování oznámení:             listopad  2012 
 
Zodpovědný zpracovatel:                  Ing. František Hezina  
                                                           Na Folimance 2154/17, Praha 2, Vinohrady  
 Tel. 603 216 983 
                                                            Osvědčení odborné způsobilosti MŽP ČR  
 
Zpracovatel:                                       Ing. Hana Postlová 
                                                           
Technická spolupráce:                       Ing. Ondřej Šmíd 
                                                            
 
 
 

ČÁST H 

 
H. PŘÍLOHY 
 
 

1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 

2. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění 
3. Stanovisko starosty obce k možnosti odběru vody z obecního vodovodu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis zpracovatele Oznámení 
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Příloha č. 1 - Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
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Příloha č.2 - Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném 
znění 
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 Příloha č.3 - Stanovisko starosty obce k možnosti odběru vody z obecního vodovodu 
 

 
 


