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ÚVOD 

 

Zemědělský areál firmy AGROPIG CZ s.r.o. využívaný výhradně pro výkrm prasat 

se nachází v katastrálním území obce Křemže, severovýchodně od obce Chmelná. Areál 

sousedí s areálem Zemědělského družstva Podkleťan Křemže, který slouží taktéž k výkrmu 

prasat.  

Ve dvou halách jsou chována výkrmová prasata ve váhové kategorii 25 – 115 kg. 

Zvířata jsou ustájena ve starších technologických systémech na principu bezstelivového 

ustájení na částečně zaroštované podlaze.  

Technologie ustájení jsou velmi zchátralé a dožívající. Stav podlah, částí podhledů 

a opláštění, včetně podpěrných sloupů je v havarijním stavu. Také technologie krmení a 

větrání jsou velmi zastaralé a zcela nevyhovující současným požadavkům kladeným na 

moderní chovy prasat u nás i ve světě. 

Rekonstrukce spočívá ve změně podroštového ustájení na celoroštové, lepší 

konfiguraci kotců, v novém rozdělení sekcí pomocí podélné manipulační chodby, zvětšení 

plochy pro zvířata a zlepšení klimatu ve stáji.  
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

 

Obchodní firma: AGROPIG CZ s.r.o 

IČ: 281 00 514 

Sídlo: Nádraží 662, 382 32 Velešín 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce - oznamovatele: 

Jméno, příjmení:  Petr Skamene, Ing. 

Adresa:   Čížkrajice 19 

Telefon:   +420602379484 

Email:   info@agropig.cz 

 

 

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

 

I. Základní údaje 

1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

 

Název záměru: 

Modernizace chovu prasat ve Chmelné 

 

Zařazení záměru dle přílohy č. 1: 

 Posuzovaná stavba je podle § 4 tohoto zákona předmětem posuzování – záměr 

vyžadující zjišťovací řízení, vzhledem ke skutečnosti, že svojí kapacitou naplňuje limitní 

hodnotu danou přílohou č. 1, kategorie II pod bod 1.5 Zařízení k intenzivnímu chovu 

hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg 

živé hmotnosti) (záměry neuvedené v kategorii I).  

 Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Jihočeského 

kraje. 
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2. Kapacita (rozsah) záměru 

 V rámci rekonstrukce stávající výkrmny prasat dojde ke zvýšení kapacity 

ustájených zvířat ze současných 3 452 kusů na 4 288 kusů prasat. Dojde ke změně ustájení 

z poloroštového na celoroštové při zachování mokrého způsobu krmení. Nově bude 

instalována automatická podtlaková ventilace a kompletně vyměněna střešní krytina. 

Veškeré stavební a technologické práce budou realizovány v původních stavbách bez 

nutnosti záboru zemědělské půdy. 

 

Původní kapacita   3 452 ks,  x  0,14 = 483,3 DJ 

Kapacita po rekonstrukci  4 288 ks x 0,14 = 600,3 DJ 

Změna oproti současnému stavu + 117 DJ. 

Koeficienty pro přepočet na DJ použity z Přílohy č. l k vyhlášce č. 377/2013 Sb. 

 Důvodem pro posuzování je změna stavů, která by mohla mít podstatný vliv na 

životní prostředí - § 4, odst. 1 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb. v aktuálním znění. 

 

3. Umístění záměru 

Kraj:    Jihočeský 

Okres:    Český Krumlov 

Obec:    Křemže 

Katastrální území:  Křemže 

Stavební úřad:   Křemže  

Obec s rozšíř. působností:  Český Krumlov 

 

 Zemědělský areál firmy AGROPIG CZ s.r.o. se dvěma výkrmovými halami se 

nachází přibližně 300 m severovýchodním směrem od intravilánu Chmelné. Intravilán a 

zemědělský areál jsou od sebe odděleny pásem zemědělsky využívané půdy. 
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Obr. 1: Umístění záměru v širších souvislostech (http://geoportal.gov.cz/web/guest/map) 

 

Obr. 2: Umístění záměru v rámci obce Křemže, části Chmelná (v rámečku označena 

poloha stájí) (www.mapy.cz) 
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Obr. 3: Letecký snímek zemědělského areálu AGROPIG CZ s.r.o. (www.mapy.cz) 

 

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Záměrem je provozování zemědělské prvovýroby - výkrmu prasat - ve 

zrekonstruovaných výkrmových stájích. Projektová kapacita současné stáje je 3 452 kusů 

prasat a maximální projektovaná kapacita je 4 288 kusů prasat, dojde tedy k navýšení 

kapacity o 836 kusů.  

  Stávající poloroštové ustájení bude nahrazeno celoroštovým. Dojde k novému 

rozdělení sekcí a změní se konfigurace kotců. Bude instalován nový střešní plášť. Tvar 

stávajícího objektu se po realizaci záměru nezmění.  

Posuzovaný záměr dobře řeší zastaralou a nevyhovující technologii ustájení a zlepší 

technický stav podlah, podhledů, opláštění a podpěrných sloupů; dále i technologii krmení 

a odvětrávání. Vzhledem k obdobnému zařízení o kapacitě 700 ks v sousedství sice ke 

kumulaci dochází, ale vzhledem ke kapacitě a vzdálenosti nejbližších obytných stavení 

není tato kumulace významná. 

 

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 

variant a hlavních důvodů pro jejich výběr resp. odmítnutí 

Předkládaný záměr řeší zchátralou, dožívající a tedy nevyhovující technologii 

ustájení. Rekonstrukcí se dále zlepší stav podlah, částí podhledů a opláštění a podpěrných 
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sloupů, technologie krmení. Po realizaci projektu budou lépe rozděleny sekce a uspořádány 

kotce, což v důsledku přinese větší prostor pro ustájená zvířata. Změnou systému 

odvětrávání se zlepší i mikroklima stáje. Realizací projektu se tedy nejen vyhoví 

požadavkům kladeným na moderní chovy prasat v České republice a ve světě (a s tím 

spojeným právním předpisům), ale zároveň lze očekávat i lepší welfare zvířat a v důsledku 

i větší užitkovost. 

Předkládaný záměr je vzhledem k možnosti rekonstrukce určených stájí ve 

stávajícím areálu uvažován pouze v jediné variantě.  

  

6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 

Jedná se o rekonstrukci dvou stávajících stájí. Modernizace stáje počítá se 

zachováním stávajícího bezstelivového provozu, pouze budou rozšířeny stávající kanály 

uvnitř stáje a tím vznikne celoroštová podlaha kotců. Kejda z jednotlivých van bude 

pomocí vodotěsného potrubí vypouštěna hydromechanickým způsobem do stávajícího 

kejdového hospodářství v dolní části areálu, které má dostačující kapacitu a nebude třeba 

na tomto úseku provádět žádné změny. Vliv zápachu na okolí se nezmění. Žádná ze sekcí 

nebude svým kejdovým prostorem zasahovat do vedlejší sekce, tím bude dosaženo 

maximálního desinfekčního účinku mezi jednotlivými turnusy naskladněných zvířat.  

Při modernizaci stájí se počítá se zásadními zásahy do nosných a obvodových částí 

budov. Střešní pláště budov budou zbourány a na stávajících vyvýšených a zpevněných 

obvodových stěnách budou umístěny dřevěné příhradové vazníky. Nový střešní plášť 

sedlových střech o spádu 15° bude tvořen trapézovými plechy na latích a podhled hal pak 

sendvičovými PUR panely.  

Počet ustajovacích míst po modernizaci bude 4 288 ks výkrmových prasat 25 – 115 

kg (4 sekce v každé hale). V každé hale budou pomocí plastových lehkých příček 

zbudovány podélné manipulační chodby pro manipulaci se zvířaty a pro oddělení 

jednotlivých sekcí. Vstup do jednotlivých sekcí bude možný jen z podélné chodby vždy 

samostatně, bez možnosti průchodu sekcemi v podélné ose stáje.  

Nová podlaha v hale bude z železobetonových roštů, uložených na jednotlivých 

zídkách kejdových kanálů. Kejdové kanály budou zbudovány nad stávající úrovní podlahy. 

V každé výkrmové sekci budou čtyři podélné manipulační chodby a šest řad kotců po 5 -ti 

(v každém kotci 10 - 18 ks prasat). V kotcích budou osazena příčná plastová koryta. 
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Hrazení jednotlivých kotců bude složeno z žárově zinkovaných sloupků a vodorovných 1“ 

trubek, doplněných plastovými profily. Hrazení bude k železobetonovým roštům ukotveno 

pomocí nerezového spojovacího materiálu. Výška hrazení bude 1 m.  

Ve výkrmových sekcích budou prasata krmena pomocí nového systému mokrého 

krmení, který umožňuje restriktivní krmení prasat do koryt kašovitou krmnou dávkou 

v závislosti na stáří a hmotnosti zvířat. Krmná dávka se v centrální kuchyni míchá 

z několika komponentů a poté se v tekutém stavu pomocí odstředivého čerpadla dopravuje 

k jednotlivým krmným místům (korytům). Vše včetně dávkování komponentů ze čtyř 

stávajících zásobníků bude zcela automaticky řízeno počítačem. Do NRZ míchačky bude 

ještě pomocí čerpadla přiváděna a dávkována syrovátka ze stávající nádrže vně stáje. 

Krmná kuchyně je umístěna v horní hale. Propojení obou hal krmným systémem je pomocí 

zemního izolovaného kanálu.  

Ve  stájích bude nainstalován systém podtlakové ventilace. Přívod i odtah vzduchu 

bude zcela automatický. Každá sekce bude samostatný vzduchotechnický celek, který bude 

řízen pomocí automatického regulátoru. Veškeré parametry (teplota v sekci, otáčky 

ventilátoru, zimní režim provětrávání, atd.) bude možno dle požadavků zvířat nastavit. 

S vytápěním stájí se nepočítá, pouze v zimních měsících budou temperovány přímotopným 

zařízením před vlastním naskladněním. Odvod vzduchu ze sekcí bude pomocí ventilátorů 

osazených v izolovaných šachtách zakomponovaných do střešního pláště. Přívod vzduchu 

bude ze zemních kanálů a pomocí klapek dopravován do jednotlivých sekcí. Zároveň 

s výměnou technologie bude nutné provést kompletní výměnu elektroinstalace a osvětlení 

v celém objektu. Bude nutné provést opravy obvodového zdiva, úpravy venkovních ramp 

pro nakládání zvířat a zmodernizovat krmnou kuchyni. Ve stáji bude instalován nový 

rozvod napájecí i oplachové vody, včetně nových kolíkových napáječek v kotcích. Rozvod 

umožní i připojení medikátoru na jednotlivé okruhy v sekcích. 

Dopravní obsluha areálu se nemění. Hlavní přístupovou komunikací je místní 

komunikace od obce Chmelná.  

 

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Zahájení rekonstrukce: 07/2016 

Zahájení provozu: 02/2017 
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8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Realizací záměru bude dotčeno správní území obce Křemže, místní část Chmelná (k. 

ú. Křemže). Vyprodukovaná kejda bude aplikována na přiléhajících či jiných pozemcích v 

k.ú. Křemže, které náleží mezi zranitelné oblasti ve smyslu nařízení vlády č. 262/2012 Sb., 

o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu.  

 

9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které 

budou tato rozhodnutí vydávat. 

Záměr rekonstrukce stájí pro výkrm prasat je umístěn na pozemcích p.č. 1536/5 a 

1536/6 v k.ú. Křemže, osadě Chmelná. Příslušný stavení úřad je Stavební úřad Křemže. 

Stanovisko NATURA vydala příslušná AOPK ČR odd. správy CHKO Blanský les pod č.j. 

1926/BL/2015. 

 

II. Údaje o vstupech 

1. Půda 

Realizací rekonstrukce budou dotčeny níže uvedené pozemky v k. ú. Křemže: 

  parcela č. 1536/5 o výměře 2472 m
2
 (zastavěná plocha a nádvoří) 

  parcela č. 1536/6 o výměře 2484 m
2
 (zastavěná plocha a nádvoří) 

 Parcela č. 1536/5 i parcela č. 1536/6 je ve vlastnictví společnosti AGROPIG CZ 

s.r.o. Rekonstrukce stáje bude realizovaná na parcelách již zastavěných. Záměrem nejsou 

dotčeny plochy spadající do zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených 

k plnění funkce lesa (PUPFL).  

 

2. Voda 

Voda bude odebírána ze stávající přípojky veřejného vodovodu. 

Očekávaná spotřeba vody při výstavbě je 20 m
3
. Jedná se pouze o vodu použitou při 

výstavbě svislých konstrukcí a vodu oplachovou. 

Spotřeba vody při vlastním provozu:  
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 napájecí a technologická voda:  4 288 ks zvířat x 95 % obsazenost = 4 070 ks x 7 l 

= 10 400 m
3
/rok 

 pitná voda a voda pro sociální zařízení: 3 zaměstnanci v 8 hodinové směně = 1 EO 

x 100 l x 365 dní = 36,5 m 
3
/rok 

Navýšení spotřeby vody bude cca 2 000 m
3 

/rok. Budování dalšího zdroje vody se 

nepředpokládá. 

 

3. Spotřeba krmných směsí 

Kapacita stáje 4 288 ks x obrátkovost za rok 3,17 x přírůstek 90 kg/ks x konverze 2,8 

kg/kg  přírůstku = 3 424 t krmných směsí/rok 

 

4. Elektrická energie 

Elektrická energie bude odebírána ze stávajícího rozvodu NN. Předpokládaný odběr 

bude 130 kWh/rok. 

 

5. Dopravní obslužnost 

Po rekonstrukci zůstanou stáje napojeny na stávající infrastrukturu (zpevněné 

komunikace) v areálu, které navazující na příjezdovou místní komunikaci vedoucí od 

Chmelné. Komunikace bude sloužit pro příjezd a výjezd vozidel dovážejících krmení, 

návoz a odvoz zvířat. 

 Parkování obslužných vozidel je řešeno na zpevněných plochách a garážích v 

areálu. Pro parkovaní osobních vozidel zaměstnanců bude využívána zpevněná plocha před 

vjezdem do areálu.  

 Rozsah nákladní dopravy spojené s provozem hospodářského střediska je velmi 

malý a činí maximálně jednotky vozidel za den. S ohledem na větší kapacity dopravních 

prostředků dojde ke snížení dopravy, tudíž i ke snížení emisí do ovzduší. 

Dovoz směsí 244 souprav za rok. Původně probíhal dovoz směsí vozidly o nosnosti 8 t, 

nyní bude dovoz směsí probíhat vozidly o nosnosti 14 t. I přes zvýšení kapacity ustájených 

zvířat se intenziza dopravy při navážení krmných směsí sníží. 

Dovoz syrovátky 26 souprav/rok 
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Návoz selat 22 souprav, odvoz prasat 63 souprav/rok. Původně probíhalo navážení zvířat 

vozem LIAZ s kapacitou 100 ks zvířat (tj. 105 vozidel), nyní bude probíhat návoz 

soupravou o kapacitě 600-700 ks zvířat (tj 22 souprav). Vzhledem k vyšší kapacitě stáje se 

zvýší frekvence vozidel na odvoz zvířat o 12 souprav. 

Vyvážení kejdy 456 souprav/rok 

Vyvážení splaškové vody 4 vozidla/rok 

Zaměstnanci max. 4 osobní vozidla denně 

 

 

III. Údaje o výstupech 

1.  Vepřové maso 

 Při projektované kapacitě 4 288 ks zvířat, průměrné porážkové hmotnosti 115 kg a 

předpokládané obrátkovosti 3,17 bude produkce vepřového masa 1 563 t/rok. 

2.  Kejda 

Projektovaná kapacita 4 288 ks zvířat x 95 % využití stáje = 4 070 ks x 0,14 = 570 

DJ x 16 t.rok
-1

 = 9 120 t/rok
 
kejdy 

Skladovací kapacita nadzemních jímek typu Vítkovice je 3 x 1 250 m
3
, tj. 3 750 m

3
. 

Dále je k dispozici přečerpávací jímka o objemu 42 m
3
. Uvedené skladovací kapacity 

pojmou téměř 5-ti měsíční produkci kejdy. Předpokládá se, že kejda bude tak, jako 

doposud aplikována na zemědělské pozemky. Na základě pozitivních zkušeností z provozu 

ve Velešíně probíhají v současné době jednání o likvidaci kejdy v bioplynové stanici 

v Chrobolech.  

3.  Emise amoniaku 

Projektovaná kapacita 4 288 ks x 95 % využití stáje = 4 070 ks x 3,2 kg 

NH3/zvíře/rok = 13 024 kg NH3 z chovu ročně 

Výpočet emisí amoniaku při skladování: 4 070 ks x 2 kg NH3/zvíře/rok = 8 140 kg 

NH3/rok - 3 256 NH3 (40 % snížení za použití biotechnologických přípravků) = 4 884 kg 

NH3/rok.  
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Výpočet emisí amoniaku při zapravování kejdy do půdy: 4 070 ks x 3,1 kg 

NH3/zvíře/rok = 12 617 kg NH3/rok – 5 047 kg NH3 (40 % snižující technologie) = 7 570 

kg NH3/rok. 

Celkové emise amoniaku zjištěné výpočtem: 25,478 t NH3/rok. 

4.  Splaškové odpadní vody 

 Produkce splaškových vod dle bodu II./2 – 36,5 m
3
. 

K navýšení množství splaškových vod nedojde. Splaškové vody budou likvidovány na 

ČOV v Českém Krumlově. 

5.  Odpady 

Po rekonstrukci se nepředpokládá změna v množství a kategoriích odpadů. Odpady 

budou nadále tříděny a shromažďovány dle platné legislativy. 

6.  Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 

Hlavním rizikem havárie je možný únik kejdy při přepravě a skladování. K zabránění 

možného vzniku havárie jsou činěny preventivní kontroly a školení. Monitoring těsnosti 

kejdových jímek bude prováděn vizuální kontrolou 1 x za 6 měsíců. 

Dalším možným rizikem havárie může být porucha ventilace způsobená výpadkem 

elektrické energie. K zabránění vzniku této havárie bude instalován systém hlášení poruch. 

 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 

ÚZEMÍ 

 

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

Zemědělský areál společnosti AGROPIG CZ s.r.o. je situován přibližně 300 m 

severovýchodním směrem od intravilánu Chmelné v k. ú. Křemže, v okrese Český 

Krumlov,  v Jihočeském kraji.  

Intravilán Chmelné a zemědělský areál společnosti jsou od sebe odděleny pásem 

zemědělsky využívané půdy.  

Charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území je popsána 

v následujícím textu. 
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2.1. Dosavadní využívání území 

Pozemky, na nichž bude realizována rekonstrukce stájí pro výkrm prasat, jsou dle 

katastru nemovitostí vedeny jako zastavěné plochy a nádvoří či manipulační plochy. 

Způsob využívání území se tedy po realizaci záměru nezmění.  

 

2.2. Územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je definován zákonem č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v § 3 písm. a) jako vzájemně propojený soubor 

přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 

rovnováhu. Cílem ÚSES je zejména vytvoření sítě relativně ekologicky stabilních území, 

které příznivě ovlivňují okolní, ekologicky méně stabilní krajinu, zachování či 

znovuobnovení přirozeného genofondu krajiny, zachování či podpoření rozmanitosti 

původních biologických druhů a jejich společenstev. Skladebné části ÚSES tvoří 

biocentrum (centrum biologické diverzity), biokoridor (propojující biocentra), interakční 

prvky a ekologicky významné segmenty krajiny. 

Na území zemědělského areálu společnosti AGROPIG CZ s.r.o. se nenachází žádné 

biocentrum ani žádný biokoridor. Nejbližším prvkem ÚSES je regionální biokoridor Dívčí 

Kámen – Skalka od areálu vzdálený přibližně 1,4 km.  

Realizací záměru nedojde k zásahu a negativnímu ovlivnění jednotlivých 

funkčních prvků ÚSES. 

2.3. Chráněná území, lokality Natura 2000 a přírodní parky 

Definice a způsob ochrany těchto území jsou dány zákonem č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny (ve znění pozdějších předpisů), a jeho prováděcí vyhláškou 

395/1992 Sb. 

Zvláště chráněná území, přírodní parky 

Zemědělský areál společnosti AGROPIG CZ s.r.o. je součástí velkoplošného zvláště 

chráněného území (VZCHÚ), a to konkrétně Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Blanský 

les.  Nachází se v třetí zóně zmíněného CHKO, která zaujímá přibližně 75% území, 

podléhá nejméně přísné ochraně a nachází se zde zemědělsky obhospodařované plochy, 

lidská sídla, komunikace a probíhá zde těžba nerostných surovin.  



17 

 

CHKO Blanský les představuje zachovalý krajinný celek v šumavském podhůří 

vyznačující se prostředím, které není výrazně narušeno negativní lidskou činností. Území 

je hodnotné přírodovědecky, neboť jeho součástí jsou zachovalá lesní společenstva 

s druhovým složením a strukturou předpokládanou původnímu stavu vegetace (zejména se 

jedná o společenstva bučin masivu Kletě, Vysoké Běty, Buglaty a vrcholu Bulový) a 

zajímavá je i nelesní vegetace, konkrétně společenstva na vápencích a hadcích. Kromě 

přírodních hodnot je území cenné i z hlediska historických památek a lidové architektury.  

V okolí zemědělského areálu se nenachází žádné jiné zvláště chráněné území ani 

žádný přírodní park.  

Lokality Natura 2000 

Natura 2000 je evropská soustava chráněných území. Cílem této soustavy je 

zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z 

evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen 

na určitou oblast. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi (PO) 

a evropsky významnými lokalitami (EVL).  

Téměř celé území CHKO Blanský les je zařazeno do národního seznamu lokalit 

Natura 2000 jako EVL Blanský les, v níž se vyskytuje například chráněný hořeček český 

(Gentianella praecox subsp. bohemica), který je v Evropské unii prioritním druhem a 

dvanáct typů přírodních stanovišť, z nich tři jsou stanovišti prioritními.  

Záměr je lokalizován mimo ptačí oblasti v evropsky významné lokalitě Blanský les. 

Vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat jeho význbamný vliv na tyto lokality 

ani ve spojení s jinými záměry. Z těchto důvodů není další posuzování záměru podle § 45i 

odst. 2 zákona ve vztahu k soustavě Natura 2000 nutné (viz příl.č.2).  

2.4. Krajina, krajinný ráz, památné stromy 

Krajina a krajinný ráz 

Dle §12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny se krajinným rázem 

rozumí „zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika oblasti.“ Krajinný ráz je 

chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do něj, zejména 

umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování 



18 

 

významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, estetických hodnot, kulturních 

dominant krajiny, harmonického měřítka a harmonických vztahů v krajině.  

Krajina řešeného území je součástí tzv. Křemežské kotliny, jež je plošným celkem 

obehnaným ze třech stran zdvihajícími se hřbety (hory Kleť (1084 m), vrcholu Kluk (741 

m) a na S a SZ masivem Buglaty (832 m), Vysoké Běty (804 m) a Vysoké (706 m)). Na JV 

je kotlina otevřena a předěl tvojí protékající řeka Vltava (která je zároveň i hranicí CHKO 

Blanský les).  

V kotlině dominuje zemědělská půda Podíl orné půdy a travních porostů je v 

současné době víceméně rovnoměrný. Z II. a III. vojenského mapování je patrné, že 

zemědělská půda byla i v minulosti hojně zastoupena. Podíl lesa v kotlině je malý, protože 

lesy jsou koncentrovány na hřbetech a vytváří tak hradbu. Síť vodotečí, v minulosti 

většinou upravených, je relativně hustá. Nejvýznamnější vodotečí je zde Křemežský potok, 

který spolu se svými přítoky odvodňuje velkou část kotliny. Přítomné rybníky jsou malé 

rozlohy a ne moc významné. 

Do mozaiky převážně polí a luk jsou zasazena menší sídla (často do 200 obyvatel) s 

návsí převážně obdélníkového či čtvercového tvaru svědčící o vrcholně středověkém 

založení se stále dobře zachovanou urbanistickou strukturou – sídla jsou kompaktní, 

většina domů je soustředěna kolem návsi, na níž většinou stojí kaple, stavby se nerozlévají 

do okolí (výjimkou jsou obce Křemže a Chlum, kde rostou malá satelitní městečka na 

okraji obce). Sídla jsou tak do okolní krajiny harmonicky začleněna a spolu se svým 

okolím působí malebným dojmem. Dochází zde k prolínání třech druhů staveb. Přízemní 

podlouhlé stavby s dvěma trojúhelníkovými štíty doplňují stavby nedalekého selského 

baroka a patrové dvory, které jsou typické pro německé pohraničí. Ve vyšších polohách se 

nachází malé skupiny usedlostí s nepravidelnou zástavbou (České Chalupy, Jaronín a jiné), 

dále zde lze nalézt i osamocené usedlosti uprostřed zemědělských pozemků, jejichž vznik 

se datuje do 19. století (Stupenské jednoty, Vinná a jiné). 

Doprovodným prvkem menších sídel v Křemžské kotlině jsou zemědělské areály, 

které jsou však ve většině případů stále využívány. To platí i v případě areálu AGROPIG 

CZ s.r.o. Realizací záměru, vzhledem k jeho technickému řešení spočívajícím zejména 

v úpravách interiérů stájí nedojde ke změně vzhledu a charakteru lokality a ani k narušení 

krajinného rázu oblasti. Nahrazení dosavadních stájových střech střechou sedlovou je ze 

strany Správy CHKO Blanský les jako orgánu ochrany přírody přijímáno pozitivně.  
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Památné stromy 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění) umožňuje 

vyhlášení mimořádně významných stromů, jejich skupin a stromořadí za památné stromy 

(§ 46, odst. 1).  

V zemědělském areálu se žádný památný strom nenachází. Nejbližší památné stromy 

jsou dubové hrázové porosty Podnovoveského rybníka od areálu vzdálené přibližně 2,4 km 

západním směrem.  

 

2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném 

území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

 

2.1. Klima a ovzduší 

Klimatické charakteristiky 

Zemědělský areál leží v nadmořské výšce 560 m n. m. Území náleží dle Quitta do 

mírně teplé klimatické oblasti MT3, která se vyznačuje průměrnou roční teplotou 6 – 7°C a 

ročním úhrnem srážek 650 až 750 mm. Zima bývá normálně dlouhá, mírně chladná s 

normálním počtem ledových dnů, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním 

sněhové pokrývky. Přechodná období jsou normálně dlouhá až dlouhá s mírným jarem a 

mírným podzimem. Léto bývá normální až krátké s 20ti až 30ti letními dny, mírné až 

mírně chladné, suché až mírně suché. Srážkový úhrn v území je ovlivněn polohou území 

ve srážkovém stínu Šumavy i závětrným efektem hory Kleť, skutečná hodnota úhrnu je o 

něco nižší než udávaný průměr a pohybuje se kolem 560 mm.  

V oblasti převládá jihozápadní proudění větru. 

 

Základní klimatologické charakteristiky: 

Klimatická oblast     MT 3, mírně teplá  

Počet dnů s teplotou nad 10°C  120 - 140  

Počet dnů se srážkami nad 1 mm   110 – 120 

Úhrn srážek za vegetační období   350 - 450 mm  
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Úhrn srážek v zimním období   250 – 300 mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou   60 – 100 

Kvalita ovzduší 

Území je poměrně málo zasaženo vlivy negativně působícími na kvalitu ovzduší. 

V blízkosti se nenachází žádný výrazný bodový zdroj znečištění ovzduší. Naopak značné 

zastoupení lesů má na kvalitu ovzduší příznivý vliv. V zimních obdobích může být ovzduší 

znečištěno lokálními topeništi. 

 

2.2. Voda 

Povrchové vody 

Zájmové území leží v povodí Křemežského potoka. Okolí zemědělského areálu 

společnosti AGROPIG CZ s. r. o. je odvodňováno Chmelenským potokem, který je 

levostranným přítokem potoka Křemežského. Křemežský potok se v okolí obcí Holubov a 

Třísov vlévá do Vltavy. Většina vodních toků byla v minulosti upravena. V území se 

nachází několik desítek menších rybníků, z nichž nejbližší je od zemědělského areálu 

vzdálen přibližně 500 m. Čistota vodních ploch v oblasti je obecně nízká, jedná se zejména 

o chovné rybníky nevhodné pro koupání. 

Zemědělský areál se nenachází v záplavovém území. Podle nařízení vlády č. 

262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, patří katastr obce 

Křemže (675768) do zranitelných oblastí.  

Samotný provoz stáje pro výkrm prasat nepředstavuje bezprostřední riziko znečištění 

povrchových vod, pokud nedojde k havarijnímu stavu. 

Podzemní vody 

Doplňování zásob podzemní vody má sezónní charakter – největší vydatnost 

podzemních vod je v období od května do června. Posuzované území se nenachází na 

území chráněné oblasti přirozené akumulace vod. V okolí zemědělského areálu se místy 

nachází zamokřené půdy a v minulosti byly provedeny meliorace. 

Přibližně 300 m severozápadním směrem se nachází ochranné pásmo 2. stupně 

vodního zdroje spadajícího do k. ú. Jankov u Českých Budějovic.  
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Samotný provoz stáje pro výkrm prasat nepředstavuje bezprostřední riziko znečištění 

podzemních vod, nedojde-li k havarijní situaci.  

2.3. Půda 

Zájmové území leží v jihočeské části moldanubika, jež je tvořeno metamorfovanými 

horninami převážne prekambrického stáří a variskými hlubinnými vyvřelinami.  

Dle Půdní mapy ČR 1:250 000 (klasifikace dle TKSP a WRB) se v oblasti nacházejí 

kambizemě modální a kambizemě dystrické, na zalesněných svazích převládají podzoly.  

Část zemědělské půdy v Křemžské kotlině je ohrožena vodní erozí a zrychleným 

odtokem vody z krajiny. 

Vzhledem k tomu, že při realizaci záměru nedojde k žádnému záboru zemědělské 

půdy, podrobnější charakteristika není uvedena. 
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2.4. Geologie a geomorfologie 

Z hlediska geomorfologického členění území České republiky náleží řešené území:  

Provincie:     Česká vysočina  

Subprovincie:     Šumavská soustava 

Oblast:     Šumavská hornatina  

Celek:      Šumavské podhůří  

Podcelek:    Prachatická hornatina  

Okrsek:    Křemžská kotlina 

 

Geologické poměry 

Převážnou část území tvoří masivy granulitických rul a granulitů, mezi nimiž 

probíhají pásy tvořené kordieritickými rulami a nebulity s vložkami amfibolitů, hadců i 

kvarcitů. Střed oblasti tvoří tzv. pestrá série moldanubika tvořená pararulami s četnými 

vložkami amfibolitů a vápenců. Dále jsou zastoupeny ortoruly a na jihovýchodním okraji 

migmatity. Na jihovýchodě se vyskytují svorové ruly a svory, na jihu žuly až granodiority. 

Členitost terénu 

Pro oblast je charakteristický kontrast mírně zvlněné kotliny (působící malebným 

dojmem) a náhle se zdvihajících zalesněných hřbetů. Oblast je rozčleněna erozí vodních 

toků a zarovnáváním povrchu na soustavu nižších hřbetů, jednotlivých vrcholů kotlinových 

ploch i zaříznutých údolí. 

Seizmicita 

Posuzované území nepatří mezi seizmicky aktivní oblasti.  

2.5. Přírodní zdroje 

V okolí Křemže se v blízkosti terciérních zvětralin nachází ložisko niklu. V severní 

části Blanského lesa se vyskytují vltavíny a okolí Bohouškovic je nalezištěm opálů.  

V blízkosti zemědělského areálu se ložiska nerostných surovin nevyskytují.  
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2.6. Fauna a flóra 

Fauna 

Pro území je charakteristická lesní fauna, zejména přírodě blízkých bukových 

porostů a smíšených porostů vyšších poloh, kde se vyskytuje například rys ostrovid (Lynx 

lynx), jeřábek lesní (Bonasia bonasia), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) či lejsek 

malý (Ficedula parva). V celém území CHKO Blanský les, kam spadá i lokalita záměru, 

bylo zaznamenáno přibližně 52 druhů savců, 115 druhů ptáků, 6 druhů plazů, 12 druhů 

obojživelníků, 19 druhů ryb a kruhoústých, přičemž nejpočetnější a nejrozmanitější 

skupinou živočichů jsou bezobratlí.  

Z fauny bezobratlých mají kromě stepních a lesostepních společenstev na 

vápencových podkladech (vyskytujících se zejména v NPR Vyšenské kopce) význam 

druhy vlhkých luk, kterými jsou např. perleťovec mokřadní (Proclossiana eunomia), 

hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina) či  modrásek očkovaný (Maculinea telejus).  V 

CHKO Blanský les se poměrně hojně vyskytuje jinak vzácný druh přástevník kostivalový 

(Callimorpha quadripunctaria).  V zachovaných bukových porostech se vyskytuje střevlík 

nepravidelný (Carabus irregularis) a na světlinách okáč černohnědý (Erebia ligea). Ve 

smrkových lesích na svazích Kleti se vyskytuje početná populace glaciálního reliktu – 

mravence boreálního (Formica aquilonia), největší v České republice. V Křemežském 

potoce byla v minulosti také zaznamenána menší populace perlorodky říční (Margaritifera 

margaritifera) a v Křemežském potoce a potoce Olešnice žije rak říční (Astacus astacus).  

Z fauny ryb a kruhoústých jsou významnými druhy mihule potoční (Lampetra 

fluviatilis), vranka obecná (Cotus gobio) a střevle potoční (Phoxinus phoxinus), které se 

vyskytují v Křemežském a Chvalšinském potoce.  

Z fauny obojživelníků jsou hojně zastoupeny druhy jako  skokan štíhlý (Rana 

dalmatina) a ropucha obecná (Bufo bufo). Vyskytuje se zde také rosnička obecná (Hyla 

arborea), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) a vzácně např. čolek velký (Triturus 

cristatus) blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus). 

Hojnými plazy jsou slepýš křehký (Anquis fragilis), ještěrka obecná (Lacerta agilis) 

či užovka obojková (Natrix natrix). Ve vyšších a chladnějších polohách se vyskytuje 

ještěrka živorodá (Lacerta vivipara), na suchých stráních vzácně  užovka hladká 

(Coronella austriaca) a na pasekách zmije obecná (Vipera berus). 
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Fauna ptáků je velmi bohatá – hnízdí zde asi 120 druhů. Z významných druhů se zde 

vyskytuje sýc rousný (Aegolius funereus), holub doupňák (Columba oenas) a lejsek malý 

(Ficedula parva). Dále zde žije např. datlík tříprstý (Picoides tridactylus) a v nelesních 

biotopech chřástal polní (Crex crex), ledňáček říční (Alcedo atthis) či pěnice vlašská 

(Sylvia nisoria). 

Z obratlovců je významná populace rysa ostrovida (Lynx lynx). V kostelech a ve 

štolách se vyskytuje evropsky významný netopýr velký (Myotis myotis). Rozšířená je i 

vydra říční (Lutra lutra).  

Flóra 

Geobotanickými jednotkami jsou v nižších částech acidofilní doubravy, ve vyšších 

květnaté bučiny a vzácně bikové bučiny. V údolích se nachází malé ostrůvky reliktních 

borů, na plošinách luhy a olšiny, na vápencích subxerofilní doubravy a na hadcích rovněž 

reliktní bory. CHKO Blanský les díky svému podloží, poloze v blízkosti horských regionů 

(Šumava a Novohradské hory), rozpětí nadmořské výšky, členitosti terénu a historickému 

vývoji hostí širokou nabídku stanovišť, což se odráží ve v diverzitě rostlinných druhů. 

Přibližně polovinu území pokrývají lesy, z nichž největšího významu dosahují různé 

typy bučin, místy s významným podílem jedle, hostící řadu vzácných druhů. Převažují 

bučiny kostřavové, vzácněji se vyskytují kyčelnicové bučiny. Na chudších stanovištích se 

nachází acidofilní bikové bučiny. Ve vyšších partiích Kletě se zachovaly zbytky 

smrkových bučin. K typickým druhům patří např. kyčelnice devítilistá (Dentaria 

enneaphyllos) či k. cibulkonosná (D. bulbifera), žindava evropská (Sanicula europaea), 

ječmenka evropská (Hordelymus europaeus) a vzácně se vyskytující dymnivka dutá 

(Corydalis cava). Ve vyšších polohách Kletě se objevuje kýchavice bílá (Veratrum album), 

kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), dřípatka horská (Soldanella montana) a olše 

zelená (Alnus alnobetula), které jsou alpskými migranty. 

Velká část lesů byla převedena na smrkové monokultury, jejichž bylinné patro je 

druhově chudé. Vyskytují se zde acidofilní druhy, jako jsou např. štavel kyselý (Oxalis 

acetosella), metlička křivolaká (Avenella flexuosa) a brusnice borůvka (Vaccinium 

myrtillus).  

V severozápadní části území na strmých a kamenitých svazích se vyskytují suťové 

lesy, tvořené bukem lesním (Fagus sylvatica) s často hojným zastoupením jedle bělokoré 
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(Abies alba), doprovázené jilmem drsným (Ulmus glabra) či javorem klenem (Acer 

pseudoplatanus). Z vzácných druhů bylinného patra lze nalézt např. oměj vlčí mor 

(Aconitum lycoctonum) či měsíčnici vytrvalou (Lunaria rediviva).  

Na hadcovém podloží jsou lokalizovány hadcové bory s charakteristickými 

rostlinnými druhy, např. sleziníkem hadcovým (Asplenium cuneifolium) či hvozdíkem 

kartouzkem hadcovým (Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons). 

K plošně méně zastoupeným společenstvům patří doubravy nad kolmými svahy 

Vltavy s jižní expozicí, jasanovo-olšové luhy kolem drobných vodních toků, skalní 

výchozy se štěrbinovou vegetací silikátových a vápnitých skal a drolin s tařicí skalní 

Arduinovou (Aurinia saxatilis subsp. arduinii) v kaňonu Vltavy. V PR Dívčí Kámen roste 

evropsky významný mech dvouhrotec zelený (Dicranum viride).  

Na jižním a jihovýchodním okraji CHKO v okolí Českého Krumlova a kaňonu 

Vltavy se nachází porosty lip, dubů a lísek. Z druhů bylinného patra jsou zastoupeny 

pitulník horský (Galeobdolon montanum), jaterník podléška (Hepatica nobilis), lýkovec 

jedovatý (Daphne mezereum), bradáček vejčitý (Listera ovata) či lilie zlatohlávek (Lilium 

martagon). 

Nejcennější nelesní společenstva jsou téměř všechna součástí maloplošných 

chráněných území, z nichž největšího významu dosahu NPR Vyšenské kopce, která díky 

svému podloží a historickému způsobu obhospodařování hostí druhy jako jsou vousatka 

prstnatá (Bothriochloa ischaemum), ostřice Micheliova (Carex michelii), kruštík 

tmavočervený (Epipactis atrorubens), čistec přímý (Stachys recta), hořec křížatý 

(Gentiana cruciata) či hořeček český (Gentianella praecox subsp. bohemica).  

Po celém území jsou roztroušeny smilkové a acidofilní suché trávníky chudých nebo 

málo produktivních půd na současných či bývalých pastvinách nebo jednoročně sečených 

loukách. 

Na skálách a výchozech se nachází některé termofilní a hemofilní druhy, jako jsou 

kostřava sivá (Festuca pallens) či tařice skalní (Aurinia saxatilis). Dále se zde vyskytuje 

např. sleziník červený (Asplenium trichomanes) a s. routička (A. ruta-muraria). 

Poměrně vzácná jsou společenstva na vlhkých a podmáčených loukách a mokřadech. 

Na těchto stanovištích se vyskytují např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a p. 

http://www.cittadella.cz/europarc/fg_one.php?gid=5&site=CHKO_blansky_les_cz&site=CHKO_blansky_les_cz&id=2312&p=flora
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Fuchsův (D. fuchsii), kosatec sibiřský (Iris sibirica),  ostřice Davallova (Carex davalliana) 

či o. Hartmanova. (C. hartmanii). 

2.7. Obyvatelstvo a historie 

V obci Křemže, v jejímž katastrálním území je záměr lokalizován, žije dle 

posledního sčítání 2404 obyvatel.
1
 K obci Křemže patří osady: Chlum, Loučej, Lhotka, 

Chlumeček, Stupná, Vinná, Chmelná, Bohouškovice a Mříč.  

Křemežsko bylo osídleno slovanským kmenem Doudlebů. Nejednalo se však o první 

osídlení, což nasvědčuje přítomnost keltského hradiště nedaleko obce Třísov. Křemže a 

ostatní osady byly založeny v období vrcholného středověku, ve 13. století. Během historie 

patřily do vlastnictví několika rodů, z nichž nejvýznamnější byli Smilové z Křemže 

(poslední potomek byl známý loupeživý rytíř Jan Smil z Křemže) a Schwarzenberkové (do 

první pozemkové reformy roku 1919).  

Obyvatelstvo Křemežska bylo na rozdíl od zbytku okresu převážně české národnosti 

(okres Český Krumlov byl během 16. a 17. století poněmčen), vysídlení německého etnika 

v poválečných letech se obyvatel výrazně nedotklo. Nejbližší německé osady byly Jánské 

Údolí a Rychtářov na západě Blanského lesa. 

Co ale oblast zasáhlo podstatnou měrou, byla kolektivizace v 50. letech minulého 

století. Nutno podotknout, že Křemežská kotlina byla vždy zemědělsky využívána 

(pravděpodobně má pro to výhodné přírodní podmínky), ale rozloha polí soukromých 

vlastníků byla podstatně menší a hospodaření nebylo tak intenzivní. Severozápadním 

směrem od Křemže u obce Jaronín zůstala dodnes částečně zachována struktura malých 

pastvin oddělených remízky (tato výrazně kopcovitější oblast Blanského lesa 

pravděpodobně nebyla vhodná k intenzivnímu hospodaření).  

V současné době se potomci některých původních vlastníků hlásí o své pozemky, 

které byly sceleny a obhospodařovány zemědělským družstvem, a mnozí z nich je 

využívají jako louky či pastviny, čímž přibývá menších ploch s odlišným managementem 

než pěstování plodin na orné půdě.  

Významnou událostí, která ovlivnila a bude nadále ovlivňovat život obyvatel 

Křemežska, bylo založení Chráněné krajinné oblasti Blanský les 8. prosince 1989. 

                                                 
1
 http://www.kremze.cz/mestys/o-obci-1/soucasnost/ [cit. 14.1.2016 ] 
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2.8. Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Na území se nachází historické a kulturní památky, kterými jsou např. novogoticky 

přestavěný kostel zasvěcený sv. Michaelu archandělovi a hřbitov s kostelíkem sv. Voršily 

v Křemži. Po celém okolí Křemže lze nalézt množství drobných sakrálních staveb: návesní 

kapličky a křížky a boží muka, nacházející se na okraji obcí či ve volné krajině.  

Nedaleko obce Třísov nad vltavským meandrem při soutoku Vltavy a Křemžského 

potoka se nachází keltské opevněné hradiště. 

V bezprostřední blízkosti zemědělského areálu se nenachází žádná kulturní ani 

historická památka, jež by mohla být realizací záměru ovlivněna.  

 

2.9. Staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území 

V bezprostřední blízkosti lokality záměru se nevyskytuje žádná stará ekologická 

zátěž ani kontaminovaná plocha. Nejbližší kontaminované místo se nachází na jižním 

okraji intravilánu obce Křemže, je tedy od lokality záměru vzdáleno přibližně 4 km 

vzdušnou čarou.  

 

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti 

 

Chov hospodářských zvířat ovlivňuje výrazně sociální situaci a oblast životního 

prostředí v dané lokalitě.  

Rekonstrukcí dojde k modernizaci dosud odstaveného chovu. Opětovným 

zprovozněním zde vzniknou minimálně 4 přímá pracovní místa. Další pracovní příležitosti 

vzniknou v navazujících službách. Sociální a ekonomické důsledky realizace jsou tedy v 

tomto smyslu pozitivní. 

Životní prostředí ovlivňuje chov hospodářských zvířat produkcí statkových hnojiv a 

emisí pachových látek. Kromě amoniaku ze stáje uniká i amoniak z objektů pro skladování 
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kejdy a při její aplikaci na zemědělské pozemky.  Negativní vlivy lze eliminovat správnou 

zemědělskou praxí za současného využití živinového potenciálu v rostlinné výrobě. Emise 

pachových látek při převládajícím jihozápadním proudění větrů a lokalizaci zemědělského 

areálu severovýchodně od obce nebudou pravděpodobně vyvolávat negativní odezvu 

obyvatel Chmelné. Areál záměru je v těsném sousedství s výkrmem prasat ZD Podkleťan 

Křemže, emise pachových látek budou působit z obou zařízení společně, ale vzhledem ke 

vzdálenosti nejbližších obydlí a převládajícím směrům větrů bude vliv na obyvatelstvo 

minimální.  

 

2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Rozsah vlivů na obyvatelstvo 

 Lze konstatovat, že v důsledku realizace uvažovaného záměru se nepředpokládá 

zvýšení zdravotních rizik pro obyvatelstvo. Realizace záměru nebude mít negativní 

sociální a ekonomické důsledky. Samotné umístění záměru již významně minimalizuje 

případné negativní vlivy na obyvatelstvo. Celkový vliv záměru na zdraví exponované 

populace bude tedy minimální. 

 

Rozsah vlivů na zasažené území 

Provozem záměru nedojde k významnému negativnímu ovlivnění kvality ovzduší 

v dotčené lokalitě.  

Realizace, ani provoz záměru nebudou mít negativní účinky na čistotu 

povrchových a podzemních vod. Na množství odváděných srážkových vod záměr nemá 

vliv. Srážkové vody jsou zasakovány. Vzhledem k umístění záměru mimo obytnou 

zástavbu a pojezdu mechanizace pouze v denní době, lze předpokládat plnění hygienických 

limitů s rezervou.  

Záměr nepředpokládá zvýšení hluku. Hluk vydávaný zvířaty je tlumen obvodovým 

pláštěm stavby, hluk z ventilačního zařízení se nezvýší, jelikož bude zachován stejný počet 

ventilátorů. Ventilátory s plynulou regulací budou instalovány ve ventilačních šachtách. 

Hlučnost ventilátorů je uváděna 65 dB. 

V průběhu realizace záměru pravděpodobně dojde k dočasnému zvýšení prašnosti, 

plynoucí ze stavebních prací. Po trvání stavby lze zároveň předpokládat nepatrné zvýšení 
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emisí z dopravy při přepravě stavebního materiálu. Tyto vlivy jsou však dočasné, nepatrné 

a tedy málo významné.   

Realizace záměru nevykazuje negativní vliv na půdu. Realizací záměru nedojde 

k záběru volné zemědělské půdy. Budou rekonstruovány stávající objekty a záměr 

nevyžaduje žádné další doprovodné stavby. Provoz stáje nepředstavuje riziko kontaminace 

půdy, pokud nedojde k havarijnímu stavu. Vhodně rozvrženou aplikací hnojiv na 

zemědělské pozemky se lze vyvarovat nežádoucího vyplavování živin ze zemědělské 

půdy, které by dále mohlo způsobovat znečištění a eutrofizaci povrchových vod a 

kontaminaci vod podzemních.  

Realizací záměru nedojde k narušení horninového podloží ani přírodních zdrojů.  

Záměr se nachází v již zastavěném území, jeho realizací nedojde k významným 

negativním vlivům na místní faunu a flóru. Ačkoli je fauna a flóra celého území poměrně 

bohatá, na ploše areálu se vyskytují převážně rostlinné druhy ruderální, tedy 

z přírodovědného hlediska nevýznamné. Fauna v zemědělském areálu je reprezentována 

druhy dobře snášejícími antropogenní činnosti, nepředpokládá se tedy negativní vliv 

záměru. Areál je obklopen zemědělskými pozemky s danou kulturou, realizací záměru 

nebude tedy ohrožena ani diverzita rostlinných druhů v okolí. 

Posuzovaný záměr vhledem ke svému charakteru a rozsahu negativně neovlivní 

okolní ekosystémy a nebude mít významný vliv na soustavu Natura 2000, prvky ÚSES ani 

zvláště chráněná území.  

Umístění a charakter popisovaného záměru poukazuje na to, že krajinný ráz, 

krajinné prvky, kulturní památky a hmotný majetek jím nemohou být významně ovlivněny. 

 

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní 

hranice 

 Vzhledem k charakteru a poloze posuzovaného záměru lze vyloučit nepříznivé 

vlivy přesahující státní hranice. 
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4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 

nepříznivých vlivů 

 Nepříznivé vlivy živočišné výroby budou preventivně minimalizovány především 

environmentální osvětou zaměstnanců a použitím nejlepších dostupných technik 

příznivých pro životní prostředí.  

 Z hlediska ochrany ovzduší je žádoucí zachovat současnou zeleň v areálu.

 Budou prováděny pravidelné kontroly technologických zařízení včetně kontroly 

těsnosti jímek. 

 Vyprodukované odpady jsou již dle druhů tříděny, nedojde k významnému nárůstu 

a bude s nimi nakládáno dle platné legislativy. Při chovu jsou používány běžné chemické 

přípravky schválené pro použití v ČR nebo EU.  

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Záměr je zpracován a předložen k posouzení v jediné variantě. 

 

E. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 

 

 

Obr. 1. Katastrální mapa zemědělského areálu AGROPIG CZ s. r. o. 

(http://www.ikatastr.cz/) 
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Obr. 2. Zemědělské pozemky v okolí areálu 

(http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/) 

 

2. Použité zdroje informací 

Platná legislativa v oblasti životního prostředí. 

www.mzp.cz 

www.geoportal.gov.cz 

www.nahlizenidokn.cuzk.cz 

www.mapy.nature.cz  

www.mapy.cz 

http://kontaminace.cenia.cz/ 

http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=fauna&site=CHKO_blansky_les_cz 

http://www.kremze.cz/ 

http://blanskyles.ochranaprirody.cz/ 

http://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny/ 

 

3. Další podstatné informace oznamovatele 

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. 
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F. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 

CHARAKTERU 

 

Obchodní firma: AGROPIG CZ s.r.o 

IČ: 281 00 514 

Sídlo: Nádraží 662, 382 32 Velešín 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce - oznamovatele: 

Jméno, příjmení:  Petr Skamene, Ing. 

Adresa:   Čížkrajice 19 

Telefon:   +420602379484 

Email:   info@agropig.cz 

Název záměru 

Modernizace chovu prasat ve Chmelné 

Kapacita záměru 

 V rámci rekonstrukce stávající výkrmny prasat dojde ke zvýšení kapacity 

ustájených zvířat ze současných 3 452 kusů na 4 288 kusů prasat. Dojde ke změně ustájení 

z poloroštového na celoroštové při zachování mokrého způsobu krmení. Nově bude 

instalována automatická podtlaková ventilace a kompletně vyměněna střešní krytina. 

Veškeré stavební a technologické práce budou realizovány v původních stavbách bez 

nutnosti záboru zemědělské půdy. 

Původní kapacita   3 452 ks,  x  0,14 = 483,3 DJ 

Kapacita po rekonstrukci  4 288 ks x 0,14 = 600,3 DJ 

Změna oproti současnému stavu + 117 DJ. 

 Rekonstrukce výkrmen umožní obnovení provozu živočišné výroby. Nově 

instalované technologie zabezpečí potřebný welfare chovaných zvířat. 

G. PŘÍLOHY 

Příl. č. 1     Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru 

Příl. č. 2     Stanovisko AOPK 
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Datum zpracování oznámení: l4. ledna 2016 

 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na 

zpracování oznámení: 

Ing. Skamene Petr, Čížkrajice 19, 374 01 Trhové Sviny, tel. č. 602379484 

Mgr. Dulovcová Michaela, Chmelná 7, 382 03 Křemže, tel. č. 601392050 

Jitka Goldfingerová, Rozpoutí 6, 382 32 Velešín, tel. č. 723715919 

Podpis zpracovatele oznámení: 

 

 

 

 

 

 

 

 


