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ČÁST A

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma
ZEOS LOMNICE a.s.

2. IČ
252 97 473

3. Sídlo
Lomnice nad Popelkou, k Urnovému háji čp. 1276, PSĆ 512 51

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Jiří Lacina, Lindnerova 12, Staré Město, Jičín, PSČ 506 01
Telefon : 602 131 779
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ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1. Název záměru

Rozšíření a modernizace živočišné výroby ve Rváčově.
Zařazení záměru podle přílohy č. 1 zákona č. 100/01 Sb. v aktuálním znění
Záměr je zařazen dle bodu 1.7 (Chov hospodářských zvířat s výjimkou s kapacitou od 180 dobytčích
jednotek, 1 dobytčí jednotka = 500 kg živé váhy) kategorie I přílohy č. 1 k zákonu č. 100/01 Sb.,
v platném znění.

H
K2

K1

Zdroj: http://www.mapy.cz/, projektant
2. Kapacita (rozsah) záměru

Předmětem záměru v provozovně Rváčov je výstavba nového kravínu s moderní technologií o
kapacitě 456 ks ustájených dojnic, dojírny, čerpací jímky a nádrže na kejdu. Tímto záměrem budou

Arch. č. : EIA_DOKUM_RVÁČOV_08076_05
Strana 6 (celkem 82)

Dokumentace (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb.ve znění pozdějších změn)
Rozšíření a modernizace ŽV ve Rváčově společnosti ZEOS Lomnice a.s.

nahrazeny stávající provozované stáje K1 s kapacitou 120 ks dojnic a částečně K2 s kapacitou 200 ks
jalovic a 120 ks dojnic. Konečná kapacita bude po realizaci záměru 456 ks dojnic (navýšení o 216 ks)
v nově vybudované stáji, 200 jalovic ve stávající stáji K2 a 50 telat. Zároveň proběhne adaptace
stávajících prostor. V nově vybudované stáji budou zvířata rozdělena do sedmi samostatných skupin
dle fáze reprodukčního cyklu. Dojnice v období laktace a krávy stojící na sucho budou ustájeny na
roštech v bezstelivových lehacích boxech, které budou vybaveny měkkou dvouvrstvou gumovou
matrací., vysokobřezí jalovice budou ustájeny ve volně stlaných lehacích boxech, v porodně bude
ustájení volné, na plochých kotcích, s vysokou podestýlkou. Krmení zvířat bude zajišťovat centrální
krmný stůl s oboustranným krmištěm pomocí krmných vozíků. Nová budova kravínu bude umístěna
v prostoru za seníkem a senážním žlabem. Kapacita jímky na kejdu a oplachové vody z dojírny bude
cca 6000 m3. Současný kravín (K1) umístěný v tomto areálu se zadaptuje na odchovnu telat do stáří 1
měsíce. Předpokládaná kapacita je 50 kusů. Hnojiště (H) bude sloužit pro uskladnění hnoje z porodny
nového kravína. Jeho kapacita je dostačující pro více jak 6 měsíců skladování. Ostatní dosavadní
hnojiště budou sloužit jako buď jako rezervní hnojiště, jako sklad senáží, eventuelně jako sklad siláží.
Část současných ustajovacích prostor bude využita jako skladovací prostory zemědělských produktů.
Jalovice, které jsou v současnosti umístěny v těchto prostorách, budou přemístěny do areálu živočišné
výroby ve Stružinci po rekonstrukci stájí (ve Stružinci).
Výstavba, rekonstrukce a modernizace živočišné výroby ve Rváčově bude probíhat v několika etapách
a v průběhu několika let, než se docílí konečného stavu ustájení.
Záměr je zařazen dle bodu 1.7, kategorie I dle přílohy č. 1 zákona č. 100/01 Sb. ve znění pozdějších
změn.

Předpokládané počty pracovníků
Předpokládaný počet pracovníků 7-8 pracujících ve dvousměnném provoze (předpoklad 4 pracovníci
na jednu směnu ). Snížení oproti současnému stavu o 6 pracovníků.

Věcné a časové vazby stavby na okolní výstavbu a souvisící investice
Záměr nemá přímé vazby na okolní výstavbu.

Přehled uživatelů a provozovatelů
Uživatelem a provozovatelem novostavby a modernizovaného objektu je ZEOS LOMNICE a.s.
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3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Katastrální území:

Rváčov

Obec:

Lomnice nad Popelkou

Kraj:

Liberecký

Místo stavby (adaptace) :

středisko živočišné výroby Rváčov

Pozemky stavby:

p.č. 2006, 2007, 507/3 vedené jako orná půda
st.p.č. 158/1, 158/2, 159, 168, 169/1,169/2 vedené
jako zastavěná plocha a nádvoří
parcela 512 jako pozemek ve zjednodušené evidenci
st.p. bez č.p. 158/3,158/4,158/5

Charakter stavby:

Novostavba a modernizace stávajících objektů

Všechny pozemky jsou ve vlastnictví investora. Na části parcel p.č. 2007 a 507/3 a na celé parcele
2006 dojde k záboru zemědělské půdy v celkovém rozsahu cca 17 000m2 .Tato zemědělská půda bude
muset být vyjmuta ze zemědělského půdního fondu.
Zastavěná plocha novostavby stáje dojnic je 3 948 m2, dojírny 750 m2, celková zastavěná plocha
všech objektů pro skladování kejdy je 784 m2. Plánovaná nově zastavěná manipulační plocha je 1 300
m2.
Parcela č. 2006 a části parcel č. 2007 a 507/3 budou převedeny z orné půdy do ostatních ploch a
zastavěných ploch. Zároveň dojde k zastavění části původní ostatní plochy p.č. 512/1. Tato změna
bude trvalá.

Přístup na pozemky a k objektu
K objektům je přístup od Lomnice nad Popelkou po silnici č. 2844, a po odbočení na silnici III. třídy
2843. Dopravní obslužnost stáje je zajištěna po stávajících cestách a zpevněných plochách areálu
farmy.
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Charakteristika území, dotčených ochranných pásem nebo chráněných území
Území budoucího staveniště nového kravína ve Rváčově firmy ZEOS Lomnice a.s., včetně
přístupových komunikací a inženýrských sítí, se nachází v obci Lomnice nad Popelkou, v katastrálním
území Rváčov. Staveniště navrhované akce se nenachází uvnitř žádné chráněné krajinné oblasti, a ani
na seznamu NATURA 2000.
Území stavby se také nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek a
nespadá do území chráněného podle horního zákona.
Záměr nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č.
114/1992 Sb.
V současné době není v rámci řešeného území žádné chráněné území a ani zde není registrován žádný
významný krajinný prvek.
Uvažovaná novostavba se nenachází v žádné památkové zóně ani rezervaci a neleží v ochranném
pásmu vod.

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

V tomto případě se nejedná o kumulaci s jinými záměry. V době zpracování dokumentace nejsou v
rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí projednávány v dané lokalitě žádné další záměry.
Oznamovateli dále není známo, že by v dotčeném území byly v současné době projednávány jiné
záměry s významným vlivem na životní prostředí, které by měly být součástí tohoto posuzování.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

Výstavba nového kravína a s ní související

adaptace

a

stávajícího areálu je vyvoláno potřebou

investora nahradit dožité a zastaralé stávající provozy pro chov dojnic. Zavedením nové moderní
technologie s využitím nejmodernějších dostupných poznatků dojde ke zvýšení pohody chovaných
zvířat, k jeho umístění dále od obytné zástavby a zároveň ke snížení počtu pracovníků.
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6. Popis technického a technologického řešení záměru

6.1 Stavební část
Stavební objekt SO-01 – Produkční stáj
Stáj je navržena jako konstrukce z ocelových rámů a ocelových vaznic se zastřešením ze sendvičových
panelů s izolací PUR pěnou. Objekt novostavby bude obdélníkového půdorysu 120,36*32,8m.
Konstrukční systém haly je tvořen ocelovým rámem s vnitřními sloupy. Základní podélný modul
ocelových rámů haly je dlouhý 4800 mm, a je navržen tak, aby vyhovoval modulaci lehacích boxů
(1200 mm). Krajní (štítové) moduly mají rozměr 4900 mm. Vnější šířka rámu haly po vnější hrany
sloupů je 32500 mm, osová rozteč vnitřních sloupů haly je pak 16850 mm. Základní výška rámu haly
v rohovém styku vnější stojky a ocelové příčle je 4000 mm. Vzhledem k úrovní příslušných podlah
krmiště a pohybových chodeb v místě příslušného řezu je projektován podélný spád podlah stáje i
střešních rovin 1% směrem k jižnímu štítu. Sklon střešního pláště je 20º, výška objektu ve hřebeni je
definována v úrovni + 10,266 m v konkrétní úrovni podlah +- 0,000. Celkový počet rámů haly včetně
štítových je 26. Štítové stěny stáje jsou železobetonové do úrovně +2,20 m. Štíty jsou opláštěny
neprůsvitnými trapézovými plechy VIKAM v zelené barvě, západní štíty plnoplošně, východní pak
v kombinaci s prosvětlovacími pásy.
Podélné obvodové stěny objektu budou opatřeny stahovacími průsvitnými plachtami, sloužícími
k přívodu vzduchu do stáje. Odvod vzduchu bude zajištěn průběžnou větrací štěrbinou v hřebeni
střechy.
V roštové části stáje budou pohybové chodby, krmiště a veškeré přechody mezi nimi zaroštovány.
Sběrné kanály (pod pohybovými chodbami a krmišti) jsou řešeny jako přeronové s

úrovněmi

(etážemi), zakončenými přeronovými betonovými jízky výšky 150 mm. Základní rozměry sběrných
kanálů odpovídají navrženým šířkám chodeb a délkám použitých roštů (uložení min. 120 mm) a proto
jsou tudíž ve dvou základních šířkách 2560 a 2960 mm. Zaroštovány jsou i veškeré přechody mezi
krmišti a pohybovými chodbami včetně přechodu krmného stolu (křížová chodba).
Vstup do krmného stolu je umožněn rolovacími vraty na dálkové elektrické ovládání, které jsou
vyplněny protiprůvanovou sítí. Přístup do linie pohybových chodeb a krmišť (nouzový přístup,
evakuace apod.) je umožněn otvory krytými dřevěnými křídlovými vraty v obou štítech.
Návrh novostavby stáje vychází ze zásad navrhování zemědělské architektury, tj. sklonem střešního
pláště, výběrem použitých stavebních materiálů Použitím prosvětlovacích a větracích prvků se docílí
maximálního estetického účinku při zajištění účelnosti a hospodárnosti stavby. Pro navrhovaný objekt
stáje byla zvolena základní kombinace barev zelená+šedá v provedení polomat a mat. Ocelová
konstrukce haly je v návrhu opatřena nátěrem v odstínu zeleň listová. Ve stejné barvě se předpokládá
barevné řešení štítů z trapézových plechů nad úrovní železobetonových soklů. Betonové plochy soklů
štítů i parapetního zdiva boků stáje jsou v přirozené šedé barvě pohledového betonu. Otvorové prvky
– křídlová vrata i rolovací zástěny krmného stolu

– jsou

tmavě zelené. Pro celkový vzhled

novostavby stáje je pak dominantní světle šedá střešní krytina, prosvětlovací prvky budou mléčné,
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čiré. Posuvná vrata v dezinfekčním prostoru jsou tmavě zelená.

Stavebně technické řešení objektů
Základní provozní a technické parametry
Kapacita stáje celkem

456 ks krav

Rozměry stáje

120,36*32,80 m

Zastavěná plocha

3 947,81 m2

Obestavěný prostor

32 750 m3

Podlahová plocha

3 901,3 m2

SO – O1

+ 0,00 = 101,65
(100,00-vrch šroubu sloupu sil.žlabu)

Přípravné práce
V rámci přípravných prací bude ve smyslu požadavků stavebního povolení u vstupu do areálu
umístěna tabule s názvem stavby, investorem, dodavatelem stavby a s termíny výstavby.
Skrývkové práce se budou realizovat v souladu s rozhodnutím stavebního povolení-viz oznámení
zahájení a ukončení skrývkových prací orgánu ochrany ZPF.
Zahájení zemních prací bude oznámeno příslušnému archeologickému pracovišti nejpozději 10
pracovních dní předem a umožní mu provedení záchranného archeologického průzkumu.
Z hlediska ochrany krajinného rázu je dán projektem důraz na střízlivou kombinaci světle šedých
soklů z pohledových betonů, tmavších architektonických prvků (vrata, římsy) a preferenci přirozených
materiálů a odstínů s vyloučením reflexních materiálů a výrazné barevné kombinace.
V prostoru stavební plochy stáje SO-01 v rámci hrubých terénních úprav (HTÚ) v projektované šíři
41,5 m a délce 140 m bude upravena zemní pláň v podélném sklonu 1% odkopáním v jihovýchodní
části a násypem hutněným po vrstvách v západní a severozápadní polovině.

Zemní práce
Plán organizace výstavby předpokládá přednostní provedení základových konstrukcí haly stáje a
vlastní realizaci konstrukce haly včetně zastřešení. Teprve pod ochranou zastřešené haly se následně
předpokládá provádění zemních prací a betonáží konstrukcí podroštových prostorů!
Práce jsou prováděny a rozpočtovány v hornině tř. 3-6. Přebytečný výkopek z výkopů patek a pasů
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bude přemístěn na násypy západní části konstrukční pláně v sklonu 1% v rámci HTÚ.
Zemní práce v rámci realizace podroštového prostoru zahrnují výkopy sběrných kanálů a svodného
kanálu od úrovně HTÚ (sklon 1%) dle příslušných výkresů.
Pro výkopy svodného kanálu vnitřní šířky 1200 mm je navrženo a kalkulováno příložné pažení jámy!
Při výkopu všech 4 sběrných kanálů se předpokládá ponechání části výkopku v kalkulovaném podílu
cca 30% podél jam v prostorách mezi kanály (u provedených patek). Kubatura výkopů v odhadu 70%
celku bude přímo přemístěna na násypy na jižní straně stáje k budoucím zásypům meziprostoru
kanálů.
V předstihu před zemními pracemi je nutné vytýčit a dále respektovat původní trasy podzemního
vedení v celém obvodu staveniště.
Základy
Monolitické základové pasy a patky novostavby jsou navrženy z betonu tř. C16/20. Bedněná část
patek a pasů (nad úrovní konstrukční pláně HTÚ) bude spojena s částí betonovanou přímo do
výkopu výztužnou sítí „R“ 4,0x150/4,0x150, uloženou po obvodě

patek a pasů ve vzdálenosti

100 mm od vnějšího líce bedněné části a kotvené do dolní části patky min. 400 mm. Ve vnitřních
patkách (řada II a III) haly budou provedeny kotevní otvory vel. 350*350mm s hloubkou 650 mm.
Tyto patky budou také betonovány postupně s propojovací výztuží ze sítí „R“ 4,0x150/4,0x150.
Základová spára patek a pasů musí ležet ve vrstvě melafyru tmavošedého min. R6. Základovou spáru
je nutno chránit před zaplavením vodou. Z těchto důvodů je doporučeno po odkrytí základové spáry
neprodleně provést její zhutnění vibračním hutnícím prostředkem a rovněž provést betonáž dolní části
patek a pasů včetně jejich vyztužení. Do dolní části patek obvodových stojek haly musí být osazena
kotevní železa pro spojení těchto patek s železobetonovými monolitickými základovými trámy T.
Horní části těchto patek se osadí před betonáží kotevní šrouby pro ukotvení krajních stojek rámů haly
stáje. U krajních rámů vzhledem k jinému profilu stojek rámu a nutnosti zachovat vnější rozměr rámu
32500 mm budou kotevní šrouby posunuty od osy kotvení ostatních kotevních šroubů o 15 mm ven
v příčném směru rámu.
Štítové sloupy kromě 4 nejvyšších budou kotveny do základových pasů pomocí kotev do betonu.
Střední nejvyšší štítové sloupy budou kotveny do kalichů v základových patkách.
V případně výskytu neočekávaných nepříznivých okolností při zakládání si zpracovatel inženýrskogeologického průzkumu GGS Litomyšl s.r.o. vyhrazuje prohlídku základové spáry.

Podroštový prostor
Základní podroštový prostor stáje tvoří systém odstupňovaných sběrných kanálů

K1-K4
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s vodorovným dnem, přeronovými jízky a korunou stěn pro montáž roštů v podélném spádu 1%.
Sběrné kanály jsou navrženy ve dvou světlostech 2560 a 2960 mm, odpovídajícím navrženým
železobetonovým roštům délky 2800 a 3200 mm s projektovaným uložením 120 mm. Pro umožnění
odtoku kejdy z přechodů u štítů stáje jsou kanály K2 a K4 o 250 mm hlubší než kanály K1 a K3.
Sběrné kanály přechodů u štítů jsou proto zaústěny pouze jednosměrně do hlubších kanálů. Sběrné
kanály jsou obousměrně zaústěny do příčného svodného kanálu jízky výšky 150 mm.
V čelech sběrných kanálů je navrženo pevné ocelové potrubí pro eventuální nouzový proplach.
Svodný kanál je umístěn osově mezi rámy haly. Konstrukční vnitřní šířka tohoto kanálu je 1200 mm,
kanál je řešen opět jako přeronový a je zaústěn do železobetonové čerpací jímky na jižní straně stáje.
Dna sběrných kanálů jsou navržena ze železového betonu tř. C16/20 tl. 200 mm a tl. 250 mm u
svodného kanálu. Konstrukce dna je betonována do bednění na připravený podklad z betonu C8/10 tl.
50 mm. Stěny kanálů jsou železobetonové, monolitické. Do dna sběrných kanálů a svodného kanálu
musí osazena výztuž, která zasahuje do stěn kanálů. Při zdění betonových tvárnic ztraceného bednění
do max. výšky čtyř vrstev se musí do vodorovných spár, do drážek v tvárnicích, osadit rozdělovací
výztuž. Po jejich vyzdění se osadí další svislá výztuž, která se spojí pomocí vázacího drátu s výztuží
vyčnívající ze dna kanálů. Teprve potom je možno zabetonovat první čtyři vyzděné vrstvy bednících
tvárnic. Další část stěn budou provedena obdobně jako předešlá dolní.
Do stěn ukládané nosníky železobetonových roštů jsou prefabrikované železobetonové překlady.
Konečné provedení

dna svodného a sběrných

a kanálů bude provedeno z připojené betonové

mazaniny C25/30 se sítí „R“ 4,0*200/4,0*200 tl. 50 mm a s ukončením přeronovými jízky. Výška
jízků hlavních sběrných kanálů a svodného kanálu je 150 mm, jízky zaroštovaných ploch přechodů
jsou výšky 100 mm.
Podroštový prostor musí být před uvedením stavby do provozu do úrovně jízků zaplaven vodou a
prověřen zkouškou nepropustnosti ve smyslu ČSN 75 0905.

Svislé konstrukce
Monolitické sokly obou štítů a sokl východní stěny stáje jsou navrženy ze železového betonu tř. C
20/25 vyztuženého ocelovými sítěmi „R“.

Špalety otvorů jsou tvořeny ocelovými profily U nosné

konstrukce štítů.

Ocelová konstrukce
Ocelová konstrukce haly je navržena jako svařovaná se šroubovými spoji o základních rozměrech
32,50x120,36x 4,00 m. Je tvořena 26 rámy včetně štítových. Základní podélný modul ocelových rámu
haly je 4800 mm, tak aby vyhovoval modulaci lehacích boxů 1200 mm, krajní (štítový) modul je pak
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4900 mm. Vnější šířka rámu haly po vnější hrany stojek je 32500 mm, osová rozteč vnitřních sloupů
haly je 16850 mm. Základní výška rámu haly v rohovém styku vnějšího sloupu a ocelové krokve je
4000 mm vzhledem k úrovní příslušných podlah pohybových chodeb +- 0,000.
Sklon střešního pláště je 20º.
Schéma rámu je dvoukloubový rám se dvěmi řadami vnitřních sloupů se šikmými vzpěrami. Vnitřní
sloupy jsou vetknuté do základových

patek. Šikmé vzpěry jsou navrženy jako kloubové se

šroubovými spoji. Vnitřní sloupy jsou do základových patek vetknuté a k příčli rámu jsou připojeny
šroubovým spojem. Spoj příčlí rámu ve hřebeni je navržen jako vetknutí a je řešen šroubovým spojem.
Protože krajní rámy haly jsou navrženy z jiného IPE profilu, než ostatní, bude nutné toto zohlednit
při provádění dílenské dokumentace ocelové konstrukce haly. Vnější šířka krajních rámů zůstává
stejná jako u ostatních a to 32500 mm. Z těchto důvodů nebude svislé ztužení a distanční trubky ve
střešní rovině připojeno na krajní rámy v osách stojek a příčlí. Na příčle musí být před montáží
přivařeny úchyty z plechu pro připevnění vaznic střechy.
Na vnější příruby stojek rámů budou přivařeny plechy pro připevnění horních fošen. Po montáži a
vyrovnání jednotlivých rámů haly bude nutno vnitřní sloupy řádně uklínovat a zalít jemnozrnným
betonem C 20/25 a potom teprve ukotvit krajní stojky rámů.
Krajní štítové rámy musí být smontovány včetně všech štítových sloupů. Po jejich vyrovnání připojení
se sousedním rámem je možno ukotvit krajní příčle a štítové sloupy. Všechny štítové sloupy podepírají
krajní příčle rámů. Spoje hlav štítových sloupů a příčlí budou šroubové.

Vodorovné konstrukce, rošty
Roštové podlahy krmišť, pohybových chodeb a přechodů jsou navrženy ze železobetonových roštů pro
dojnice (provozní zatížení 1000 kg/m2).
Rošty jsou kladeny s uložením 120 mm na připravené betonové stěny kanálů podroštového prostoru ve
spádu 1%. Pro vyrovnání případných nerovností je možno rošty ukládat

na pracovní podložky

z nařezaných obdélníků z asfaltových pásů.
Překlenutí krmného stolu v místě křížové chodby je navrženo z železobetonových prefabrikátů RZP
239/24/19P s přibetonováním betonem C 25/30 se sítí „R“.
Svodný kanál je překlenut prefabrikáty IZE 159/10 a PZD 179/29/9V5.

Komunikace
Vyrovnání výškových rozdílů mezi novou výškovou úrovní průjezdných chodeb a původní niveletou
přilehlých komunikací je řešeno na obou stranách stáje novými nájezdy s asfaltobetonovým povrchem.
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Podlahy
Pohybové chodby a krmiště ve stáji jsou řešeny jako roštové. Rošty jsou železobetonové.
Pro montáž bočních zábran vnitřních lehacích boxů bude proveden pás mazaniny. Podlahy lehacích
boxů pod gumové matrace jsou tvořeny vrchním betonem se sítí „R“ a podkladními vrstvami
z betonu C8/10 a hutněného štěrkopísku.
Dobetonování klínu lehacích boxů z betonu C25/30 v místě sloupků bočních zábran bude provedeno
až po montáži gumových matrací.
Před prováděním vrchní vrstvy podlah musí být osazena a zajištěna poloha sloupků pro uchycení
branek, sloupky do požlabnice. Dále musí být provedeno uzemňovací pospojení zábran a sloupků.
Podlahy ve stáji stlané části jsou tvořeny vrchním betonem C 25/30.
Krmiště a pohybová chodba budou podélně drážkovány a vyztuženy ocelovou sítí „R“ s vloženými
vodícími ocelovými lištami a úhelníky.
Betonová podlaha krmného stolu C 25/30 bude dilatována max. po 9,6 m. Spáru je možno vytvořit
naříznutím čerstvého betonu max. hloubky 40 mm bez přerušení výztuže ze sítí v betonu, nebo
vložením dřevěné lišty výšky 40 mm. Spáry po smrštění je možno vyplnit např. asfaltovou zálivkou za
tepla MOZAL, výrobce PARAMO Pardubice.
Před prováděním vrchní vrstvy podlah musí být osazena a zajištěna poloha sloupků pro uchycení
branek, sloupky do požlabnice. Dále musí být provedeno uzemňovací pospojení zábran a sloupků.

Výplně otvorů
Nová vrata jsou osazována do ocelových rámů tvořených navrženými prvky ocelové konstrukce štítů,
otvor do krčku je lemován rámem z profilu UE 160.
Nová vrata do pohybových chodeb a krmišť budou dřevěná, vyrobená z hoblovaných prken na pero a
drážku, z vnitřní strany budou opatřena oplechováním hliníkovým plechem.
Vstupy do krmného stolu jsou vybaveny elektrickými rolovacími vraty s dálkovým ovládáním a
se síťovou výplní. Vrata jsou osazována na vnitřní líc a nemusí být kryta laminátovou stříškou.
Vrata na straně výdejního místa chlévské mrvy jsou elektrická rolovací bez dálkového ovládání a jsou
vyrobena z neprodyšné plachty.
Svinovací plachty na obou bocích stáje jsou upevňovány na nosné dřevěné hoblované fošny.
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Dokončovací práce HSV
Práce zahrnují dodávku a osazení příkopových žlabů okapového chodníku a předlažeb objektu a dále
montáž a dodávku úchytů dolních parapetních fošen plachet mezi rámy haly.

Izolace
Hydroizolace je navržena z penetračního nátěru a natavovacího pásu BITUBITAGIT S 40 Mineral.
Podroštové kanály jsou izolovány vodotěsnou izolací systému např. Botament (3xBotazit B95L +
1xBE 901).

Konstrukce tesařské
Nosné prvky plachtové stěny jsou tvořeny dřevěnými fošnami. Horní fošna je přišroubována na úchyty
přivařené na příruby stojek rámů haly. Dolní parapetní fošna bude přišroubována na úchyty z úhelníků
kotvených do parapetní železobetonové zídky nebo do betonu postýlek pomocí kotev do betonu.
Nosný rám hřebenové štěrbiny ve vrcholu je tvořen hranoly 140/180 mm.

Konstrukce zámečnické
Konstrukce zámečnické jsou omezeny na dodávku a montáž pozinkované hřebenové větrací štěrbiny
š. 140 cm bez regulace. Projektovaná délka průběžné štěrbiny je 116,0 m.

Konstrukce klempířské, krytina
Veškeré klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,6mm.
Zastřešení stáje je provedeno z termoizolačních ocelových panelů konstrukční šířky 1,0 m, tvořených
ocelovými pasovanými plechy a vnitřní izolací z PUR pěny.
Při montáži střešní krytiny je nutno dodržovat technologické postupy dodavatelů krytin. Prosvětlovací
prvky podhledu i podhled sám musí být dokladovány certifikátem s kladným hodnocením odkapávání
ve smyslu ČSN 73 0865.

Podlahy z dlaždic
Krmný stůl je vydlážděn

mrazuvzdornou dlažbou ze slinutých dlaždic např. TAURUS

vel.

150x150x9mm v šířce 900 mm v celé délce krmiště mimo křížového přechodu na krmném stole.
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Dlaždice budou lepeny na flexibilní tmel BOTACT M29 a spárovány tmelem BOTON M30.
V místě přechodu krav z jedné poloviny stáje na druhou (křížová chodba uprostřed stáje) bude dlažba
přerušena, přechodová plocha bude protiskluzová a současně bude mírně snížena proti úrovni přilehlé
dlažby tak, aby eventuelní moč zvířat při přecházení zvířat přes krmný stůl mohla volně odtékat mimo
zadlážděnou část a netvořila kaluže.

Nátěry a malby
Zámečnické výrobky a kovové prvky haly v kontaktu se zvířaty jsou natřeny nátěrovým systémem
s dokladem zdravotní nezávadnosti.
Ocelové konstrukce haly jsou z výroby upraveny brokováním a epoxidovým nátěrem tl. min. 150 µm
s atestem zdravotní nezávadnosti – barva zeleň listová- doklad zdravotní nezávadnosti nátěru
především v dosahu zvířat.
Nátěry zámečnických výrobků by měly být ve stejné kvalitě jako ocelová konstrukce haly. Jsou
doporučeny nátěry barvou S 2300 v tl. 100 µm a vrchní nátěr BIOPOL BISIL v tl. 50 µm, alternativně
Systém EPOLEX .
Dřevěné výrobky, vrata budou natřeny systémem Xyladekor Royal – zeleň jedlová.
Dřevěné tesařské prvky budou opatřeny ochranou proti škůdcům a hnilobě – např. Bochemit QB.
Vjezdy a výjezdy pro vozidla budou opatřeny po obou stranách šikmým šrafováním pod úhlem 45°
černou a žlutou barvou, vzdálenost 100 – 150 mm.

Stavební objekt SO-02 – Dojírna
Dojírna plánovaného půdorysu 56,85*12,0 m je spojena na jihovýchodní straně s kravínem malým
spojovacím krčkem a tvoří se stájí společný požární úsek. Dojírna má symetrickou sedlovou střechu
ve sklonu 20 stupňů s dominantními prvky prosvětlení a odvětrání hřebene. Výška objektu ve hřebeni
je 6,7 m. Stěny dojírny jsou omítané, prostor čekárny je v bocích chráněn stahovacími průsvitnými
plachtami, prostor dezinfekce paznehtů je otevřený.
Dojírna představuje samostatný objekt pro umístění technologie dojení - rybinová dojírna 2*12 stání
s rychlým odchodem, čekárny před dojením s kapacitou pro max. velkou skupinu dojnic, mléčnice
s kapacitou 12000 l v jednom tanku, prostoru určeného pro dezinfekci paznehtů a nezbytného
technického a hygienického zázemí. Objekt je tradičně zděný, podroštový prostor čekárny je
železobetonový , konstrukce zázemí má rovný podhled tvořeny sádrokartonem s tepelnou izolací ,
podhled vlastní dojírny je šikmý a řešený jako konstrukce z omyvatelných plastových desek (nutný
atest neodkapávání při požáru) s tepelnou izolací a polykarbonátovým světlíkem. Pro dojírnu je
charakteristické rozsáhlé použití

keramických materiálů nejen pro podlahy, ale i pro kompletní
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obklady stěn.
Ocelové konstrukce dojírny budou ve stejném barevném provedení jako stáj. Omítky budou bílošedé,
krytina - světlešedá. Rámy oken a dveřní prvky dojírny mimo přímý styk se zvířaty bílé barvy.

Rybinová dojírna s rychlým odchodem

Stavební objekt: SO-03 – Čerpací jímka
Kejda a ostatní zemědělské odpadní vody z prostoru dojírny a výdejních ploch jsou jímány
v podzemní zastropené čerpací jímce s minimální 1-denní kapacitou min. 27,5m3.
Čerpací jímka bude vybavena systémem čerpání, homogenizace a automatickým systémem
vyprazdňování na základě ultrazvukových čidel.
Jímka musí splňovat ČSN 75 0905 na nepropustnost pro kategorii skladovaných látek „a“ pro látky
ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost povrchových a podzemních vod. Vybavena bude
akustickou i světelnou indikací naplnění a kontrolním systémem úniku skladovaných látek.

Stavební objekt: SO-04 - Nadzemní skladovací nádrž
Skladování produkované kejdy a ostatních zemědělských odpadních vod je řešeno v nové nadzemní
skladovací nádrži SO-04 s kapacitou doby skladování přes 6,5 měsíce. Produkovaná chlévská mrva
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stlané části stáje bude denně odvážena na stávající hnojiště v areálu chovu dojnic ve Rváčově.
Skladovací nádrž na kejdu je válcového tvaru, má vnitřní průměr 30,0 m, výška koruny nádrže je 5,5
až 6,5 m nad upraveným terénem. Bude vybavena technologií čerpání, homogenizace, kontrolním
systémem úniku skladovaných látek, optickou a akustickou signalizací maximálního naplnění.
Tekuté produkty budou nadzemním ocelovým potrubím dopravovány do nadzemní skladové nádrže
SO-04. Nadzemní nádrž je železobetonová, vnitřní průměr je 30,0m, konstrukční výška stěny je 8,0 m.
Celková kapacita nádrže 5478 m3 a postačuje na dobu skladování 6,63 měsíce. Výdej kejdy do
aplikátoru se bude provádět na izolované a zabezpečené výdejní ploše se zpětným odtokem
eventuálních úkapů do čerpací jímky SO-03.
Železobetonová nádrž bude v přirozené barvě pohledových betonů.
Úroveň hřebenů nových střech ani koruna nové nádrže nebudou dosahovat výškové úrovně stávajících
sousedních objektů seníku a zastřešeného silážního žlabu.

Základní bilanční energetické hodnoty /příkony a potřeby:
Zásobování vodou
Zásobování vodou je zabezpečeno z faremního rozvodu areálu Rváčov, který je napojen na obecní
vodovod. Část kapacity bude vykryta zdrojem

(vlastní studnou) ve správě investora. Odběr

podzemních vod bude povolen dle zvláštních právních předpisů (vodní zákon a jeho prováděcí
předpisy).

Denní spotřeba pro stáj a dojírnu
Voda k napájení-návrhový stav
Spotřeba vody stanovena podle ČSN 75 5490
Průměrná denní spotřeba vody-napájení
SO-01
- dojnice 456*80…. 36480 l/den … (max. 456*104…… 47424 l/den)
SO-02
- dojírna ……….

3550 l/den … (max. 3550*1,4 ….. 4970 l/den)

-------------------------------------------------------------------------------------------------QD =

40.030 l/den

QDMAX = 52.394 l/den
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Maximální denní potřeba vody

QM = 52.394 l/den

Celoroční spotřeba vody

QR = 14.411 m3/rok

Maximální hodinová spotřeba vody

QH =

2.340 l/hod

+ K-2 (200 J)
- jalovice 200* 30

…… ……….

6000 l/den)

-------------------------------------------------------------------------------------------------QD ( J + D ) =

46 030 l/den

Voda k napájení-současný stav
Spotřeba vody stanovena podle ČSN 75 5490 pro stávající projektovaný počet.
Průměrná denní spotřeba vody-napájení
K-1(D 120)

- vazná

- dojnice 120*75+ 1500 ………

……….

10500 l/den)

K-2 (J 200 + D 120)
- jalovice 200* 30

…… ……….

- dojnice 120*75+ 1500 ………

6000 l/den)

……….

10500 l/den)

-------------------------------------------------------------------------------------------------QD =

27 000 l/den

Proti stávajícímu stavu nárůst o tj. 19,03 m3/denně, tj. 6 946 m3 ročně.
Spotřeba pitné vody - zaměstnanci
Druh pracovníka
zaměstnanci

Počet
8

Spotřeba vody
l.den-1

Spotřeba vody
celkem l.den-1

Poznámka

120 l/os/den

960 l/den

Zaměstnanci po 4 ve
dvousměnném provozu

Průměrná denní spotřeba : Qp = 960 l/den = 0,01 l/s
Max. denní spotřeba: Qm x kd
Max. hodinová spotřeba Qh x kh
Roční spotřeba (365 dnů) Qr

0,01 l /s
960 x1,25 = 1200 l/den = 0,014 l/s
1200 x 2,1/16 = 157,5 l/hod = 0,04 l/ s
960 x 255 = 350,4 m3 / rok

Pozn. Předpokládaný fond pracovní doby je 365 dní pro všechny pracovníky.
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Kanalizace
Srážkové vody ze střech objektů a čistých ploch komunikací budou svedeny do rozšířené, stávající
trasy dešťové kanalizace farmy. Následně bude odvedena do vodoteče charakteru melioračního
příkopu na pozemcích p.č. 470/1 na severozápadní straně farmy.
Množství těchto dešťových vod bude vyplývat z úrovně srážek v dané oblasti a plochy střech objektů a
zpevněných komunikací postavených na nezpevněném terénu, Celková plocha střech stavby - 4700
m2 (4700*0,86*0,9 = 3640m3). Plocha nových zpevněných manipulačních ploch cca 1300 m2. (
1300*0,86*0,7 = 782 m3/rok.
Výstavbou nové stáje bude tedy nově vznikat cca 4500 m3 dešťových vod
Uvedený nárůst je možno, vzhledem k rozsáhlosti stávajících zpevněných ploch ve středisku,
považovat za nevýznamný.

Množství odpadních splaškových vod
Splaškové vody
Splaškové vody oplachové
V rámci provozu záměru budou vznikat oplachové vody při mytí prostorů stájí a dojírny. Tyto
oplachové vody budou obsahovat nespecifikovatelné množství kejdy. Kejda a ostatní zemědělské
odpadní vody z prostoru dojírny a výdejních ploch jsou jímány v podzemní zastropené čerpací jímce
s minimálně 1 denní kapacitou. Tyto odpadní vody budou v rámci kejdového hospodářství
přečerpávány do centrálního skladu kejdy a dále spolu s kejdou využity jako statkové hnojivo v rámci
zemědělské výroby investora v souladu s příslušnými právními předpisy (zákon o hnojivech a jeho
prováděcí předpisy).
Produkce zemědělských odpadních vod z dojírny a výdejních ploch dotčených objektů je cca 3,6 m3
za den.
Celková bilance kejdy
.. denní ….. 27,164 m3
.. roční ….. 9915,0 m3/rok
Nutná kapacita nádrží na 6 měsíců: …. 4958 m3
Navržená kapacita : …………………… 5478m3 (postačuje na skladování 6,63měs)
Součástí bilance jsou již odpadní zemědělské vody (viz výše). Kejda a zemědělské odpadní vody ze
stáje budou oddílnou splaškovou kanalizací a systémem čerpání kejdy odváděny do systému
kejdového hospodářství s výše uvedenou kapacitou skladování 6,63 měsíců.
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Zásobování teplem
Dojírna bude vytápěna pomocí kombinace elektrických sálavých panelů, el.topné rohože v podlaze a
elektrické teplodušné vytápění, které využívá teplý vzduch ze strojovny chlazení. Hygienické zázemí
je vytápěno elektrickými akumulačními kamny a v malých místnostech jsou umístěny přímotopy.

Rozvod plynu
Není.

Zásobování elektrickou energií
Základní údaje:
Bilance elektrické energie
Instalovaný výkon

Pi:

SO-01 …………………. 15kW
SO-02……….………….. 90 kW
SO-03,04 ……………… 95 kW
------------------------------------------------------Celkem nově instalovaný výkon

Výpočtový výkon

Pi= 200 kW

Pp:

SO-01 …………………. 15kW
SO-02 ………………….. 50 kW
SO-03, 04……………… 30 kW
------------------------------------------------------Celkem nově instalovaný výkon

Pp= 95kW
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Celková roční spotřeba el.energie
Navýšení spotřeby

: 400 MWh/rok
cca 250 MWh/rok

Zabezpečení proti výpadku el. proudu
Mobilní záložní zdroj bude připojený k elektrovodně dojírny speciálním zařízením.

Osvětlení
Vnitřní osvětlení bude zajištěno stahovacími průsvitnými plachtami na bočních stěnách, prosvětlovací
štěrbinou ve hřebeni stáje a instalací kombinace zářivek a výbojek.

Venkovní osvětlení
Venkovní osvětlení bude zajištěno prostřednictvím výbojek, které se umístí na objektu nádrže, na štítu
dojírny a na šítech stáje.

Vzduchotechnika
Stáj je řešena jako volná – vzdušná. Boční stěny budou tvořeny nízkým parapetem, nad kterým budou
umístěny stahovací průsvitné plachty na celou výšku boční stěny. Ve hřebeni je počítáno s instalací
široké větrací a prosvětlovací štěrbiny. Vnitřní prostor stáje bude vybaven cirkulačními ventilátory.
Dojírna bude větrána přirozenými větracími okny a rovněž nuceným větráním. V dojírně a strojovně
chlazení bude umístěno celkem 6 ventilátorů o hlučnosti 59dB/ventilátor. Ventilátorů ve stáji bude 18.
Jejich hlučnost – 64 dB/ventilátor.

WC
Hygienické a technické zázemí je plánováno pro 8 osob v rámci celé farmy. Z části se bude využívat
současné zázemí v rekonstruované stáji 158/1 a z části bude umístěno do budovy nové dojírny SO-02.

Hlučnost zařízení
Při provozování stájí bude uplatňována vesměs mobilní mechanizace, jejíž hlučnost je dána zdrojem
pohonu, kterým bude zpravidla motor traktoru, automobilu eventuálně nakladače. Z tohoto hlediska
nedojde ve farmě dojnic k vytváření nadměrného hluku ani vibrací a tyto se v provozu vlastních stájí
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nebudou projevovat. Větrání stáje je zajišťováno přirozeným prouděním vzduchu střešními štěrbinami
a otevřenými boky stáje s doplněním vnitřními pomaluběžnými cirkulačními ventilátory. Větrání
dojírny využívá nuceného větrání s menším počtem ventilátorů v místnosti dojírny, čekárny a
strojovny chlazení.
Použité strojně technologické zařízení nepřekračuje povolenou hlučnost.
Nejbližší chráněné venkovní prostory, mezi něž lze jmenovat krajní obytné objekty, jsou v dostatečné
vzdálenosti a tyto nemohou být navrhovaným provozem z hlediska ochrany před hlukem a vibracemi
ohroženy.

Tabulka hlučnosti zařízení:
Umístění

Zdroj

Hluk

Dojírna

ventilátor 6x

59 dB/ventilátor

Stáj

systému dojení mléka (kompresor, vývěva)

neuvedeno

Stáj

ventilátory 18x

64 dB/ventilátor

Jímky na kejdu

Areál

3 dB nad

míchadlo

hladinou kejdy

dop. vozidla

80 dB/nákl. voz

Poznámka

V budově (nevýznamné)

nevýznamné, činnosti během
aplikace na pozemky tj. 2-3x
ročně
navýšení dopravy je pouze
v obdobích viz. tab. č. 2

Doprava
Dopravní obslužnost stáje je zajištěna po stávajících cestách a zpevněných plochách areálu farmy.

Pracovní prostředí, hygienické zařízení
Všechny stavební a pomocné práce musí být prováděny dle vyhlášky č. 324/1990 Sb. – vyhláška
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, dále zákon č. 258/2000 Sb. – zákon o
ochraně veřejného zdraví.

Dále bude dodrženy všechny technologické postupy provádění dle

doporučení dodavatelů jednotlivých materiálů a stavebních prvků.
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6.2 Technologická část
Návrh technologie ustájení a dojení vychází z podnikatelského záměru investora na volné bezstelivové
roštové ustájení 392 dojnic a celkem 64 krav ve stlaných sekcí v rámci nové kompaktní produkční
stáje, vše za předpokladu splnění podmínek „welfare“ provozu.
Dojnice budou ve fázi produkční a stání nasucho ustájené v bezstelivových lehacích boxech s měkkou
gumovou matrací, pohybové chodby a krmiště budou řešeny ze železobetonových stájových roštů.
Stlaná část stáje má pevné betonové podlahy, VBJ jsou umístěny ve stlaných boxech, porodna je
stlaná kotcová.
Dojení krav bude probíhat v nové dojírně, spojené se stájí spojovacím krčkem a tvořící se stájí jeden
společný požární úsek.
Celkové řešení, uspořádání a kapacita stáje je společným výsledkem jednání s provozovatelem a
majitelem farmy.
Ustájení :
Dojnice budou ustájeny volně ve skupinách v závislosti na fázi reprodukčního cyklu a užitkovosti:Ve
stáji budou bezstelivově na roštech ustájeny dojnice v období laktace a krávy stojící na sucho. Skupiny
vysokobřezích jalovic a volná porodna jsou koncipovány jako volné stelivové boxové a kotcové.
Tabulka ustájených zvířat:
Krávy v laktaci
Rozdojovací skupina

I ………. 45 ks

Laktační skupina

II ………… 91 ks

Laktační skupina

III ………… 95 ks

Laktační skupina

IV ………… 95 ks

----------------------------------------------------Celkem sk.laktační ………
Krávy nasucho

323 ks

V …………. 69 ks

Celkem na roštech …………….. 392 ks
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Vysokobřezí jalovice VI ………..
Volná porodna

VII …………. 21 ks

Celkem stelivové ustájení ……..

Celková kapacita

43 ks

64 ks

……………… 456 ks

Ustájené dojnice budou rozděleny celkem do sedmi samostatných skupin. Skupiny I až V jsou
ustájeny v bezstelivových lehacích boxech vybavených měkkou dvouvrstvou gumovou matrací.
Skupina VI je ustájena volně ve stlaných lehacích boxech, volná porodna (VII) má ustájení volné na
plochých kotcích s vysokou podestýlkou.
Pohyb zvířat ve stáji a jejich přesun je umožněn systémem zábran a branek.

Krmení:
Krmení zvířat je řešeno mobilním samodomíchávacím vozem na plochý krmný stůl, shodně u obou
stájí.

Odkliz chlévské mrvy a stlaní:
SO-01
Pohybové chodby, krmiště a veškeré přechody mezi nimi budou zaroštovány. Sběrné kanály (pod
pohybovými chodbami a krmišti) jsou řešeny jako systém sběrných a svodných přeronových kanálů,
vyústěných do čerpací jímky SO-03.
Základní rozměry sběrných kanálů odpovídají navrženým šířkám chodeb a délkám použitých roštů
(uložení min. 100-150 mm).
Zaroštovány jsou i veškeré přechody mezi krmišti a pohybovými chodbami.
Hydraulický odkliz mrvy v podroštovém prostoru je navržen ve smyslu ČSN 73 67 90 Stavby pro
hospodářská zvířata - Vnitřní stájový odkliz statkových hnojiv -Vnitřní stájová kanalizace XI/2001.
Stlané sekce:
Stlaní a odkliz chlévské mrvy je prováděno mobilními prostředky (traktor, zastýlací vůz, čelní
nakladač). Bezproblémový provoz umožňuje dvouprostorové řešení ustájení skupin s lehacími boxy i
Arch. č. : EIA_DOKUM_RVÁČOV_08076_05
Strana 26 (celkem 82)

Dokumentace (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb.ve znění pozdějších změn)
Rozšíření a modernizace ŽV ve Rváčově společnosti ZEOS Lomnice a.s.

volné porodny. Hnůj z manipulačních ploch stájí je bezprostředně odvážen na stávající centrální
faremní hnojiště.

Napájení :
Zvířata mají celodenní přístup k napájecím žlabům s volnou hladinou s nezávadnou pitnou vodou. V
nové stáji jsou navrhovány vyhřívané napájecí žlaby s možností vyklopení či rychlého vypuštění při
čištění.
Dojení:
Dojení krav v rybinové dojírně konfigurace 2*12 dojících stání v novostavbě. Čekárna s kapacitou
min. 95 ks, mléčnice s kapacitou 12000 l v jedné nádrži.

7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaný termín zahájení stavby

04/2009

Předpokládaný termín dokončení stavby

12/2009

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Stavbou a provozem záměru bude dotčeno pouze město Lomnice nad Popelkou, část Rváčov.
9. Výčet navazujících rozhodnutí

1. Rozhodnutí o umístění stavby dle § 76 a dalších dle zákona č. 183/2006 Sb.
2. Rozhodnutí dle §17 zákona č. 86/02 Sb. v aktuálním znění
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II. Údaje o vstupech
1. Půda

Realizace stavby vyžaduje zábor zemědělské půdy v celkovém rozsahu cca 1,7 ha, tudíž je nutné
vynětí následujících dotčených pozemků:

p.č. 2006-celý pozemek, 2007 a 507/3 část při

severovýchodním průčelí kravína. Vše je v kategorii orná půda.
2. Voda

Zásobování vodou je zabezpečeno z faremního rozvodu areálu Rváčov, který je napojen na obecní
vodovod. Část kapacity bude vykryta zdrojem (vlastní studnou) ve správě investora
Spotřeba pitné vody - zaměstnanci
Druh pracovníka

Počet

zaměstnanci

Spotřeba vody
l.den-1

Spotřeba vody
celkem l.den-1

Poznámka

120 l/os/den

960 l/den

Zaměstnanci po 4 ve
dvousměnném provozu

8

Průměrná denní spotřeba : Qp = 960 l/den = 0,01 l/s
Max. denní spotřeba: Qm x kd
Max. hodinová spotřeba Qh x kh
Roční spotřeba (365 dnů) Qr

0,01 l /s
960 x1,25 = 1200 l/den = 0,014 l/s
1200 x 2,1/16 = 157,5 l/hod = 0,04 l/ s
960 x 255 = 350,4 m3 / rok

Pozn. Předpokládaný fond pracovní doby je 365 dní pro všechny pracovníky.

Denní spotřeba pro stáj a dojírnu
Voda k napájení-budoucí stav
Spotřeba vody stanovena podle ČSN 75 5490
Průměrná denní spotřeba vody-napájení

SO-01
- dojnice 456*80…. 36480l/den … (max. 456*104…… 47424l/den)
SO-02
- dojírna ……….

3550 l/den … (max. 3550*1,4 …..

4970 l/den)

-------------------------------------------------------------------------------------------------QD =

40.030 l/den

QDMAX = 52.394 l/den
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Maximální denní potřeba vody

QM = 52.394 l/den

Celoroční spotřeba vody

QR = 14.411 m3/rok

Maximální hodinová spotřeba vody

QH =

2.340 l/hod

+ K-2 (200 J)
- jalovice 200* 30

…… ……….

6000 l/den)

-------------------------------------------------------------------------------------------------QD ( J + D ) =

46 030 l/den

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

Materiálové vstupy
Množství materiálových vstupů je kalkulováno pro cílový stav 456 ks dojnic.
Objemová krmiva
Celková potřeba objemových krmiv

2500 t/rok

Jadrná krmiva
Celková potřeba jadrných krmiv

1000 t/rok

Stelivo
Celková potřeba steliva

250 t/rok

Elektrická energie
Celková roční spotřeba el. energie

400 MWh/rok

Teplo
V hygienickém zázemí bude vytápění elektrické akumulační. V malých místnostech budou umístěny
malé přímotopy.
V dojírně bude teplo zajištěno kombinací elektrických sálavých panelů, elektrické topné rohože
v podlaze a elektrickým teplovzdušným vytápěním, které využívá teplý vzduch ze strojovny chlazení.
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4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících staveb)

Záměr nevyvolá potřebu změny stávající dopravní nebo jiné infrastruktury.
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III. Údaje o výstupech

III. 1 Fáze výstavby
1. Ovzduší

Ovzduší ve fázi výstavby bude ovlivněno determinujícím způsobem následujícími procesy – dopravou
materiálů, odpadů a osob na stavbě (liniový zdroj) a samotnou stavbou (plošný zdroj). Pro tuto stavbu
nebyla zpracovávána rozptylová studie vzhledem k relativní nevýznamnosti zdrojů znečištění ovzduší
ve fázi výstavby. Frekvence dopravní zátěže je slabá a aplikace barev jako zdroje emisí těkavých
organických látek je prováděna v dostatečném rozmezí tak, aby okolí nebylo negativně ovlivněno
emisemi.

Liniové zdroje
Doprava ve fázi výstavby bude zajišťována maximálně 2 průjezdy nákladních automobilů během 12
hodinové směny. Příspěvky k imisní zátěži relevantními škodlivinami v ovzduší (TZL, NOx) jsou
v tomto případě na základě zkušeností zpracovatele dokumentace zanedbatelné.

Plošné zdroje
Plošným zdrojem znečištění ovzduší je areál (objekt) stavby. S ohledem na prováděné činnosti je
záměr ve fázi výstavby zdrojem emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) a těkavých organických látek
(TOL).
Emise tuhých znečišťujících látek nelze s dostatečnou vypovídací schopností stanovit. Podmínkou
zůstává maximální eliminace emisí tuhých znečišťujících látek do okolí dodržováním technologických
postupů ve fázi zvýšených emisí TZL (bourací práce atd.).
Emise těkavých organických látek lze stanovit na základě bilance těkavých organických látek
obsažených v nátěrových hmotách jako jediném zdroji TOL. Materiálová bilance bude provedena
v další fázi projektové dokumentace. Lze očekávat maximální spotřebu do 500 kg nátěrových hmot
s průměrným obsahem těkavých organických rozpouštědel do 50 %. Celková emise těkavých
organických rozpouštědel by potom byla do 250 kg. Podle zkušeností zpracovatele dokumentace a
velikosti stavby lze předpokládat maximální spotřebu nátěrových hmot 50 kg za den. Za předpokladu
průměrného obsahu TOL v nátěrových hmotách do 50 % je celková denní emise TOL 25 kg, což
odpovídá při 8 hodinové směně hmotnostnímu toku 3,125 kg za hodinu, 0,9 g za sekundu. S ohledem
na tyto hmotnostní toky emisí těkavých organických látek lze předpokládat, že kvalita ovzduší nebude
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jejich emisemi v průběhu výstavby negativně ovlivněna.
Návrh zařazení zdrojů emisí
Veškeré emise TOL emitovaných plošným zdrojem jsou fugitivní. Těkavé látky jsou jednoznačně
kategorizovány dle §3 písm. c) vyhlášky č. 355/02 Sb.

Porovnání s emisními limity
Pro uvedené stacionární zdroje nejsou stanoveny specifické emisní limity právním předpisem. Emisní
limit např. formou limitní spotřeby nátěrů ve stanoveném časovém období stanoví příslušný orgán
obce.

2. Odpadní vody

Odpadní vody ve fázi výstavby nelze jednoznačně specifikovat. Počty pracovníků na stavbě budou
záviset na dodavatelské firmě, která bude vybrána ve výběrovém řízení v další fázi realizace stavby.

Ochrana vod
Pohonné hmoty budou tankovány u čerpacích stanic pohonných hmot. Pod stroji obsahujícími látky
závadné vodám (ropné látky apod.) budou umístěny do ocelové vany s objemem o 50% vyšším, než
jsou předmětné náplně stroje. Všechny použité obaly, použité pomůcky, zbylý materiál apod. budou
odváženy k využití nebo odstranění v souladu s příslušnými právními předpisy.

3. Odpady

Při realizaci budou vznikat následující odpady v předpokládaném množství.
Odpady vznikající při stavbě objektu
Číslo
odpadu

Druh odpadu (zkráceně)

Kategorie

Množství (t)

08 01 11*

Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

N

0,01

15 01 02

Plastové obaly

O

0,50

15 01 02

Plastové obaly znečištěné škodlivinami

O/N

0,02

15 01 04

Kovové obaly

O

0,10

15 01 04

Kovové obaly znečištěné škodlivinami

O/N

0,02

15 01 10*

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo

N

0,2

Pozn.
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obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02*

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

N

0,10

17 04 05

Železo a/nebo ocel

O

1,00

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a
17 06 03

O

0,20

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 036

O

3,00

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

0,20

S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, mimo jiné v souladu s vyhláškou
č. 383/01 Sb. a 294/05 Sb. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných vlastností. Přednostně
budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití.
Nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny
obsažené v odpadech nemohly unikat do okolního prostředí. V případě jejich náhodného výskytu
budou tyto odpady shromážděny v zabezpečeném zakrytém kontejneru s nepropustným dnem a
stěnami, který zabezpečí odpady před jejich nežádoucím únikem do okolního prostředí nebo vniknutí
dešťových vod do odpadu. Odpady budou následně předány oprávněné osobě k zákonnému využití
nebo odstranění podle skutečných vlastností odpadu.
Vznikající neznečištěné odpady budou před odvezením na místo jejich dalšího využití nebo odstranění
(podle skutečné kvality) shromažďovány v zabezpečeném kontejneru na volném prostranství u
rekonstruovaného objektu. Směsný komunální odpad bude shromažďován v zakryté nádobě tak, aby
nemohlo dojít k vniknutí dešťových vod do nádoby. Všechny odpady budou shromažďovány
vytříděné podle druhů.
Navržené shromažďování odpadů je odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního
prostředí.
Odpady budou předány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob budou
archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy.
Odpady je možné z hlediska jejich potenciálního vlivu rozdělit na odpady:
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Kapalné odpady s nebezpečnými vlastnostmi
Číslo
odpadu

Druh odpadu (zkráceně)

08 01 11*

Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

Kategorie
N

Množství (t)

Pozn.

0,01

Pevné odpady s nebezpečnými vlastnostmi
Číslo
odpadu

Druh odpadu (zkráceně)

Kategorie

Množství (t)

15 01 02

Plastové obaly znečištěné škodlivinami

O/N

0,02

15 01 04

Kovové obaly znečištěné škodlivinami

O/N

0,02

15 01 10*

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné

N

0,2

15 02 02*

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

N

0,1

Pozn.

Pevné odpady bez nebezpečných vlastností
Číslo
odpadu

Druh odpadu (zkráceně)

Kategorie

Množství (t)

15 01 02

Plastové obaly

O

0,50

15 01 04

Kovové obaly

O

0,10

17 04 05

Železo a/nebo ocel

O

1,00

17 06 04

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a
17 06 03

O

0,20

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 036

O

3,00

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

0,20

Pozn.

Toto rozdělení odpadů podle jejich fyzikálně chemických vlastností je provedeno s ohledem na
stávající předpokládané činnosti v rámci záměru. Odpady mohou mít jako determinující nebezpečné
vlastnosti – H3B hořlavost, H5 škodlivost zdraví, H13 schopnost uvolňovat nebezpečné látky do
životního prostředí při nebo po jejich odstranění (kromě jiných - tyto nebezpečné vlastnosti však
budou tzv. převažujícím nebezpečím). S ohledem na tyto dominantní nebezpečné vlastnosti budou
umístěny jednotlivé typy odpadů v prostorách určených pro soustřeďování těchto odpadů, a to v
oddělených vyhrazených a zvlášť označených částech těchto prostor.
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Odpady budou umístěny v uzavíratelných obalech nebo kontejnerech nepropustných pro škodliviny
obsažené v odpadu a s dostatečnou rezistencí vůči materiálu odpadu. Konkrétní materiál obalu musí
být volen s ohledem na skutečné vlastnosti odpadu z hlediska chemického, fyzikálního (skupenství) a
požárního.
Pevné odpady bez nebezpečných vlastností (obaly) budou shromažďovány na zvláštním vyhrazeném
místě.
Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob
budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno
v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu
nebezpečných odpadů.
Provoz bude ošetřen souhlasem oprávněných orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy
(souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady).

4. Ostatní

Ochrana před únikem závadných látek
Zhotovitel zajistí ochranu životního prostředí.
Na stavbě nebude skladováno větší množství nátěrových hmot než 20,0 kg. Skladovány budou v
ocelové vaně o objemu minimálně 40 l. Pohonné hmoty budou tankovány u čerpacích stanic
pohonných hmot. Pod stroji obsahujícími látky závadné vodám (ropné látky apod.) budou umístěny
ocelové vany s objemem o 50 % vyšším než jsou předmětné náplně stroje. Všechny použité obaly,
použité pomůcky, zbylý materiál apod. budou odváženy k využití nebo odstranění v souladu
s příslušnými právními předpisy.

Hluk
Po dobu výstavby dojde k zanedbatelné zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroje hluku
budou spojeny se stavebními pracemi a činnostmi spojenými se stavbou předmětného objektu. Dalším
možným, ovšem ne příliš významným zdrojem hluku bude nepatrně zvýšená dopravní zátěž lokality,
daná obslužností záměru dopravními prostředky. S ohledem na relativně krátkou dobu výstavby lze
považovat zvýšení hlukové zátěže za akceptovatelné.
Provoz jednotlivých zdrojů hluku bude přerušovaný a výhradně v době 7 - 21 hod.
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Další
Záměr nebude zdrojem záření ani jiných významných emisí.

III. 2 Fáze provozu
1. Ovzduší

Pro hodnocení emisí byla zpracována samostatná rozptylová studie.
Zdroje emisí
Bodovými zdroji emisí jsou jednotlivé stáje v rámci společného zemědělského zdroje. V rámci zdroje
nebudou realizovány spalovací zdroje jako zdroj tepla, ani jiné. Zemědělský zdroj je kategorizován
jako velký stacionární zdroj.
Další podrobnější popis je uveden v přiložené samostatné rozptylové studii.
Provoz záměru bude zdrojem pachových látek a musí dodržovat podmínky podle § 10 zákona o
ochraně ovzduší. Podmínky budou stanoveny v samostatném řízení v rámci povolení změny velkého
zdroje znečištění ovzduší, řízení dle zákona č. 86/02 Sb. v aktuálním znění a provozním řádem zdroje
znečištění ovzduší.

2. Odpadní a dešťové vody

Produkce zemědělských odpadních vod dotčených objektů je dána především produkcí oplachových a
splaškových vod z dojírny, dále pak kontaminovanými srážkovými vodami z nezastřešené výdejní
plochy kejdového hospodářství a plochy stání hnojného vozu.
Kejda a odpadní vody z prostoru dojírny a výdejních ploch budou jímány v podzemní zastropené
čerpací jímce s minimální 1 – denní kapacitou 27,5 m3. Tekuté produkty budou nadzemním ocelovým
potrubím dopravovány do nadzemní skladové nádrže s celkovou kapacitou 5 478m3, což představuje
dobu skladování 6,63 měsíce.
Množství nekontaminovaných srážkových odpadních vod bude vyplývat z úrovně srážek v dané
oblasti a plochy střech objektů a zpevněných komunikací postavených na nezpevněném terénu,
Celková plocha střech stavby - 4700 m2 (4700*0,86*0,9 = 3640m3). Plocha nových zpevněných
manipulačních ploch cca 1300 m2. ( 1300*0,86*0,7 = 782 m3/rok.
Výstavbou nové stáje bude tedy nově vznikat cca 4500 m3 dešťových vod
Uvedený nárůst je možno, vzhledem k rozsáhlosti zpevněných ploch ve středisku, považovat za
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nevýznamný.

Ochrana vod
Ochrana vod je zajištěna stavebním provedením objektu.
Jímky musí splňovat ČSN 75 0905 na nepropustnost pro kategorii skladovaných látek „a“ pro látky
ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost povrchových a podzemních vod. Vybavena bude
akustickou i světelnou indikací naplnění a kontrolním systémem úniku skladovaných látek.
Nadzemní skladovací nádrž bude řešena v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a
změně některých zákonů.
Úniky mazadel nebo paliv z prostředků mechanizace při jejich haváriích, či poruchách je nutné
likvidovat podle příslušných předpisů odpadového hospodářství ve vazbě na ochranu vod před
znečištěním ropnými látkami. Pro prevenci případných úniků bude postupováno v souladu s § 39
zákona č. 254/2001 Sb. v aktuálním znění.
3. Odpady

Při provozu objektu mohou vznikat následující odpady.
Odpady vznikající při provozu
Číslo
odpadu

Druh odpadu (zkráceně)

18 02 02*

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny
zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou
kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci
infekce
Směsný komunální odpad

18 02 03

20 03 01

Kategorie

Množství
(t.rok-1)

N

0,05

O

0,2

O

0,05

Pozn.

Pozn.: Množství odpadů je odhadnuto na předpokládanou skutečnost.
S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností, mimo jiné v souladu s vyhláškou
č. 383/01 Sb. a 294/05 Sb. Odpady budou tříděny podle druhů a skutečných vlastností. Přednostně
budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití.
Nebezpečné odpady budou umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny
obsažené v odpadech nemohly unikat do okolního prostředí. Po naplnění nádob budou nebezpečné
odpady přemístěny do centrálního shromažďovacího místa zabezpečeného proti úniku škodlivin do
okolí. Odpady budou následně předány oprávněné osobě k zákonnému využití nebo odstranění podle
skutečných vlastností odpadu.
Všechny odpady budou shromažďovány vytříděné podle druhů.
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Navržené shromažďování odpadů je odpovídající a zabezpečující dostatečnou ochranu životního
prostředí.
Odpady budou předány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob budou
archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy.
Odpady je možné z hlediska jejich potenciálního vlivu rozdělit na odpady:

Pevné odpady s nebezpečnými vlastnostmi
Číslo
odpadu

Druh odpadu (zkráceně)

18 02 02*

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny
zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

Kategorie
N

Množství
(t.rok-1)

Pozn.

0,05

Pevné odpady bez nebezpečných vlastností
Číslo
odpadu

Druh odpadu (zkráceně)

18 02 03

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou
kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci
infekce
Směsný komunální odpad

20 03 01

Kategorie

Množství
(t.rok-1)

O

0,2

O

0,05

Pozn.

Toto rozdělení odpadů podle jejich fyzikálně chemických vlastností je provedeno s ohledem na
stávající předpokládané činnosti v rámci záměru. Odpady mohou mít jako determinující nebezpečné
vlastnosti – H5 škodlivost zdraví, H9 infekčnost při nebo po jejich odstranění (kromě jiných - tyto
nebezpečné vlastnosti však budou tzv. převažujícím nebezpečím). S ohledem na tyto dominantní
nebezpečné vlastnosti budou umístěny jednotlivé typy odpadů v prostorách určených pro
soustřeďování těchto odpadů, a to v oddělených vyhrazených a zvlášť označených částech těchto
prostor.
Odpady budou umístěny v uzavíratelných obalech nebo kontejnerech nepropustných pro škodliviny
obsažené v odpadu a s dostatečnou rezistencí vůči materiálu odpadu. Konkrétní materiál obalu musí
být volen s ohledem na skutečné vlastnosti odpadu z hlediska chemického, fyzikálního (skupenství)
a požárního.
Veškeré odpady budou předávány pouze oprávněným osobám a doklady o oprávněnosti těchto osob
budou archivovány po dobu danou zvláštními právními předpisy. Předání bude zaznamenáno
v průběžné evidenci a v případě nebezpečných odpadů doloženo Evidenčním listem pro přepravu
nebezpečných odpadů.
Provoz bude ošetřen souhlasem oprávněných orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy
(souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady).
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4. Ostatní

Hluk
Emise hluku ve fázi provozu jsou řešeny samostatným akustickým posouzením s ohledem na
předpokládaný nízký vliv na stávající hlukovou situaci v lokalitě. Nejbližší chráněný venkovní prostor
a chráněný venkovní prostor staveb je situovaný cca 200 m J směrem od záměru.

Dopravní hluk
Realizací záměru nedojde k výraznému ovlivnění lokality.

Stacionární zdroje
Realizace záměru nebude mít vliv na nárůst hlukového zatížení posuzované lokality.

Stacionární zdroje hluku a doprava
Nárůst hluku ze stacionárního zdroje hluku a dopravy bude dle odborného odhadu nezaznamenatelný,
a to jak v denní tak i noční době, tzn., že zprovoznění záměru nebude mít vliv na změnu hlukového
zatížení.

Protihluková opatření
Při dodržení vstupních akustických parametrů nejsou u posuzovaného záměru nutná žádná
protihluková opatření.

Další
Záměr nebude ve fázi provozu zdrojem záření ani jiných významných emisí.

5. Doplňující údaje

Provoz nezasáhne krajinu a nebude mít vliv na faktor pohody. V lokalitě nejsou zasaženy vzrostlé
dřeviny.
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Posuzovaný záměr se nachází v části obce Lomnice nad Popelkou blíže určená jako Rváčov bližší
charakteristika viz Tab. č. 1. Umístění předmětného záměru znázorňuje Obr. č. 1. V posuzované
oblasti se vyskytují podnikatelské subjekty převážně podobného zemědělského charakteru.
V užší i širší oblasti převládá pahorkatinný georeliéf. V dalším textu je podána základní
charakteristika oblasti, ze které vyplývá, že na lokalitě je možnost využívání nebo ovlivnění přírodních
zdrojů minimální.
Tab. č. 1: Základní údaje o Lomnici nad Popelkou
ZUJ:

577308

ID obce:

8675

Statut:

Město

Počet částí:

12

Katastrální výměra:

2558 ha

Počet obyvatel:

6135

Z toho v produkt. věku:

3345

Průměrný věk:

37,6

Pošta:

Ano

Škola:

Ano

Zdravotnické zařízení:

Ano

Policie:

Ano

Kanalizace (ČOV):

Ano

Vodovod:

Ano

Plynofikace:

Ano

Obr. č. 1: Umístění záměru
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C I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území

1. 1 Voda

Povrchová voda
Oblast je odvodňována potokem Veselka dříve zvaný též Kamenice, který se pod Týnem spojuje s
Václavkou a mezi Ktovou a Dlouhou Vsí vtéká do Libuňky, jež se pod Turnovem vlévá do Jizery.
Veselka vzniká v hlubokých úžlabinách kozákovských roklí pod Vranovskem, přijímá hojné prameny
z Bezděčína, Rváčova a Černé, pak zprava potok Kotelský a Prosečský a zleva potůček Bítouchovský.
Teče po hranicích semilského okresu, načež opět zprava přijímá Tichovku, přicházející z Tatobit, a
pod Týnem od Lestkova přitékající Václavku, jež dolním tokem tvoří hranici semilského okresu. U
Ktové se vlévá do Libuňky. Bližší charakteristika viz Tab. č. 2.
Ekologická rovnováha krajiny je mírně narušena. Prameniště a nejhornější části toků by se měly
vyznačovat přirozenou retenční a akumulační schopností, která je však snížena díky odlesnění
vrcholových partií, následnému odvodnění a zemědělskému využití pozemků. Odtok srážkové vody je
tak urychlen, a s tím úměrně stoupá i erozní ohrožení půd a jejich degradace.
Oblast nenáleží CHOPAV (dle HEIS VUV T.G.M).

Tab. č. 2: Charakteristika lokality – povrchová voda
ID povodí:

105020150

Číslo hydrologického pořadí:

1-05-02-015/0

ID toku:

111670100100

Název toku:

Veselka

ID hrubého úseku toku:

1116701

Horní styčník - řkm:

12

Dolní styčník - řkm:

0

ID pramenného úseku:

111670100100

Délka údolnice:

12,23 km

Povodí 3.řádu:

Jizera od Kamenice po Klenici

Oblast povodí:

Oblast povodí Horního a středního Labe

ID koordinační oblasti:

5100

Název koordinační oblast:

Horní a střední Labe

ID oblasti SUBUNIT:

5100

ID metadat:

VUV_DBVTOK_20060406

Zdroj: HEIS VUV T.G.M

Podzemní voda
Hydrogeologické poměry území jsou závislé především na propustnosti horninového prostředí,
morfologii terénu a velikosti zdroje podzemní vody (infiltrační oblasti). Zdrojem podzemních vod jsou
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zde převážně srážkové vody. Hydrogeologicky jde v oblasti o horniny s puklinovou propustností, které
sporadicky vytváří souvislou hladinu podzemní vody, kromě údolních depresí. Sedimenty
podkrkonošského permokarbonu mají rozdílné hydrogeologické vlastnosti, hladina podzemní vody je
ve větších hloubkách napjatá. Základní charakteristiku oblasti udává Tab. č. 3.
Oblast nenáleží CHOPAV (dle HEIS VUV T.G.M).

Tab. č. 3: Charakteristika rajónu základní vrstvy
Rajóny základní vrstvy
ID hydrogeologického rajonu:

5151

Název hydrogeologického rajonu:

Podkrkonošský permokarbon

Plocha hydrogeologického rajonu :

862,75 km2

Oblast povodí:

Horní a střední Labe

Hlavní povodí:

Labe

Skupina rajonů:

Permokarbon limnických pánví

Geologická jednotka:

Sedimenty permokarbonu

Nevymezený kolektor
ID hydrogeologického rajonu:

5151

Litologie:

pískovce a slepence

Dělitelnost rajonu:

lze dělit

Hladina:

napjatá

Typ propustnosti:

průlino - puklinová

Transmisivita:

střední 1.10 -1.10 m2/s

Mineralizace:

0,3-1 g/l

Chemický typ:

Ca-HCO3

-4

-3

Zdroj: HEIS VUV T.G.M

1. 2 Půda a horniny

Terén stavby je rovinný, což minimalizuje rozsah nutných zemních prací. Půdy nacházející se v dané
oblasti jsou především: illimerizované půdy i illimerizovanými půdami oglejevými, méně pak: hnědé
půdy se surovými půdami a pseudogleje s hnědými půdami oglejovými. Půdní zrnitostí dominují půdy
převážně hlinité s výrazným zastoupením prachu, méně pak půdy převážně písčité.
Zemědělské pozemky jsou převážně řepařsko - obilnářského charakteru. V zemědělství převažuje
živočišná výroba (chov skotu, nad rostlinnou výrobou). Širší území náleží do oblasti, která je, resp.
byla intenzívně zemědělsky využívána.
Půdotvorné substráty tvoří zvětraliny hornin mladšího paleozoika (včetně kulmu): arkóny, pískovce,
slepence, droby, prachovce, břidlice, lupky, melafyry, ryolity.
Z celkové plochy katastrálního území Lomnice nad Popelkou tvoří lesní půda 13 %, zemědělská půda
69,4 % zastavěná plocha 4,35 %.
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1. 3 Ovzduší

Ve sledované oblasti se nevyskytují významní znečišťovatelé ovzduší. V těsné blízkosti se vyskytuje
podobná zemědělská výroba, jako je zamýšlený záměr. V areálu společnosti vzniká (mimo zemědělské
výroby) znečištění ovzduší výfukovými plyny vnitropodnikové dopravy a prachovými částicemi.
V blízkosti záměru se nenachází silnice I. ani II. tř.
Přehled okresních údajů o emisích, prezentovaný v "Bilanci emisí znečišťujících látek v roce 2005"
udává Tab. č. 4.

Tab. č. 4: Emise hlavních znečišťujících látek v okrese Semily
Okres Semily

TZL

SO2

NOx

CO

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok]

[t/rok]

REZZO 1

5,2

32,3

54,0

54,5

REZZO 2

79,9

131,0

64,1

140,3

REZZO 3

237,4

438,7

140,4

1301,8

REZZO 1 - 3

322,5

602,0

258,5

1496,6

1. 4 Klimatické podmínky

Zájmová oblast se nachází v nadmořské výšce cca 480 m. Tab. č. 5. udává dlouhodobé průměrné
hodnoty teplotní bilance a množství srážek.

Tab. č. 5: Dosažené průměrné teplotní hodnoty
Meteorologická stanice

1.

2.

3.

4.

5.

Měsíc
6.
7.

8.

9.

10.

Rok

11.

12.

2,9

-0,8

7,2

54

51

685

Průměrná teplota vzduchu [°C] (podle ČHMÚ)
Liberec

-2,5

-1,2

2,3

6,6

11,7

14,8

16,2

15,8

12,4

8,3

Průměrná úhrn srážek [mm] (podle ČHMÚ)
Roveňsko

51

46

39

47

59

66

88

80

47

57

V ČR se vyskytují tři klimatické oblasti: teplá, mírně teplá a chladná. Podle atlasu podnebí České
republiky se posuzovaný záměr nachází v mírně teplé oblasti MT2 s mírnou zimou.
Vybrané klimatické charakteristiky oblasti MT2:
•

Průměrná roční teplota 6-7 °C
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•

Počet letních dnů 20-30

•

Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 – 160

•

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 – 130

•

Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm) 400 – 450

•

Srážkový úhrn v zimním období (mm) 250 – 300

•

Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80-100

Bližší popis viz rozptylová studie.

1. 5 Chráněná území

Posuzovaný záměr se přímo nenachází v žádné velkoplošném/maloplošném zvláště chráněném území
(CHKO, NP, NPR, NPP,PR, PP).
V oblastním pohledu se vyskytuje několik zvláště významných lokalit. Jsou to zejména tyto:
•

PP Jezírko pod Táborem – cca 3,5 km JV směrem

•

PP Cidlinský hřeben – cca 3 km J směrem

•

PP Na víně – cca 5,5 km Z směrem

•

PP Libunecké rašeliniště – cca 6,5 km JZ směrem

V širším oblasti se nachází CHKO Český ráj (cca 6,5 km) A-Z směrem od záměru.

CHKO Český ráj - Hlavním motivem pro vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Český ráj se stala
mimořádná členitost zemského povrchu s charakteristickými pískovcovými skalními městy. Tyto
útvary doplňují místy výlevy vyvřelých hornin, jež tvoří krajinné dominanty (Kozákov, Trosky,
Mužský, Vyskeř a další). Ve vyvřelých horninách Českého ráje a navazujícího Podkrkonoší jsou
mnohá naleziště achátů, jaspisů, ametystů, chalcedonů a dalších nerostů. Pískovce jsou tedy pouze
jednou ze složek pestré geologické stavby regionu, jež podmiňuje existenci různých typů prostředí a
společenstev organismů v nich žijících. Hodnota území je založena na vlastních přírodních
fenoménech, četných stavebních památkách a dalších dílech lidového umění a na kombinaci obou
těchto složek.

Evropsky významné lokality
Evropsky významné lokality (special areas of conservation - SAC) byly stanoveny v rámci projektu
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Natura 2000. Tyto lokality chrání volně žijící druhy živočichů (kromě ptáků), rostlin a typy přírodních
stanovišť na základě přílohy I. a II. směrnice o stanovištích. Evropsky významné lokality jsou
vyhlašovány v kategoriích zvláště chráněných území, definovaných zák. 114/1992 Sb. ve znění zák.
218/2004 Sb.
Posuzovaný záměr se nenachází v žádné EVL, ani v jejich těsném okolí. V okrese Semily se nachází
pouze jedna EVL viz Tab. č. 6.
Tab. č. 6: EVL okresu Semily
Název

Jizera a Kamenice

Kód lokality

CZ0513822

Kraj

Liberecký kraj

Status

Navrženo

Rozloha

66,14 ha

Biogeografické
oblasti

Kontinentální

Kategorie
chráněného území

Přírodní památka

Poloha

Území pokrývá oblast Jizery a Kamenice nad jejich soutokem poblíž Semil.

Ekotop

Území se nachází na předělu odlasti Podkrkonoší a Českého Ráje. Jedná se o proudné toky
se silným zastoupením kamenitého substrátu s poměrně zachovalým původním korytem.

Biota

Podhorské toky patří do pásma, v němž se vyskytuje pstruh obecný (Salmo trutta), lipan
podhorní (Thymallus thymallus), vranka obecná (Cottus gobio) a další běžné druhy ryb.

Kvalita

Jizera od soutoku s Kamenicí po soutok s Jizerkou a Kamenice od soutoku s Jizerou po
Bohuňovsko představují velmi významné prostředí stabilní populace vranky obecné. Populace
vranek obývá také část Jizerky a Jizery na území pSCI Krkonoše přímo navazující na tuto
lokalitu.

Ptačí oblasti
Ptačí oblasti (special protected areas - SPA) jsou rovněž stanoveny v rámci projektu Natura 2000,
kterým ČR reaguje na požadavky EU. Předmětem ochrany jsou druhy vyjmenované v příloze I. a II.
směrnice o ptácích. Ptačí oblast je nový pojem, specifikovaný zák. 114/1992 Sb. ve znění zák.
218/2004 Sb.
Posuzovaný záměr se nenachází v žádné PO, ani v jejím těsném okolí. Přehled všech PO dle Natura
2000 Libereckém kraji udává Tab. č. 7.

Tab. č. 7: Liberecký kraj – přehled ptačích oblastí
Kategorie

Název

Rozloha

PO

Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady

9.409,72 ha

PO

Jizerské hory

11.673,61 ha

PO

Krkonoše

40.906,53 ha
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Zmíněné chráněné lokality se nenacházejí v blízkosti záměru, proto se dá reálně usuzovat, že nebudou
předmětným záměrem nijak ovlivněny.

1. 6 Fauna a flóra

Fauna a flora v posuzované lokalitě neobsahuje chráněné prvky. V okruhu 10 km se vyskytuje několik
lokalit s výskytem chráněných rostlin a živočichů. Tyto lokality (PP) jsou popsány v předcházející
kapitole.
Jedná se o standardně zemědělsky využívanou půdu. Na této ploše se trvale nevyskytují zástupci flory
a fauny vyžadující zvláštní ochranu viz přiložené biologické posouzení záměru. Jediný významný
nález byl zvláště chráněný druh živočicha ropucha obecná – pouze ojedinělý nález bez trvale vazby na
území.

1. 7 Les

V těsném okolí areálu se nenachází souvislý lesnatý porost. Nejbližší les smíšeného charakteru se
nachází cca 500 m.

1. 8 Územní systém ekologické stability a krajinný ráz

Pojmy:
Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí
krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií – tj. podle rozmanitosti
potenciálních přírodních ekosystémů v řešeném území, na základě jejich prostorových vazeb
a nezbytných prostorových parametrů (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů
a minimální nutné šířky), dle aktuálního stavu krajiny a společenských limitů a záměrů určujících
současné a perspektivní možnosti kompletování uceleného systému (Míchal I., 1994).
Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění je územní systém ekologické
stability krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Biocentrum je část krajiny, která svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje existenci
druhů nebo společenstev rostlin a živočichů.
Biokoridor je část krajiny, která spojuje biocentra a umožňuje organismům přechody mezi biocentry.
Interakční prvky jsou základní stavební částí ÚSES na lokální úrovni. Jsou to ekologicky významné
krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva, vytvářející existenční podmínky
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rostlinám a živočichům, významně ovlivňující funkce ekosystémů krajiny.
Významnými krajinnými prvky (dále jen VKP) vyplývající ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, podle ustanovení § 3b jsou lesy, rašelinitě, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný
krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné
plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Registrované významné krajinné prvky, tj. ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části
krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability.
Biocentra a biokoridory
V blízkosti záměru se nenachází žádný biokoridor nebo biocentrum, které by mohlo bát záměrem
zasaženo nebo jinak ovlivněno. Neblíže se nachází biokoridor nebo biocentrum viz Obr. č. 2.

Obr. č. 2: Mapa ÚSES

Významné krajinné prvky
V těsném přilehlém okolí řešeného záměru se nenalézají žádné významné krajinné prvky (VKP), ani
památné stromy (PS).
1. 9 Krajina, způsob jejího využívání

Obecně lze uvést , že v oblasti došlo od roku 1989 k výraznému zlepšení kvality životního prostředí.
Souvisí to zejména s výraznou změnou struktury průmyslu (omezením činnosti průmyslových
podniků, resp. ukončením jejich činnosti). Došlo k výraznému snížení produkce v zemědělství. Na
druhé straně ale nastal v zájmové lokalitě prudký nárůst automobilové dopravy, která ovšem většinově
prochází intravilánem města (mimo jeho část Rváčov).
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Z hlediska dosavadního využití území můžeme uvést především zemědělskou činnost v oblasti
rostlinné i živočišné výroby. Širší zájmová oblast byla využívána z hlediska průmyslového využití pro
průmyslovou výrobu, lesnickou činnost a také pro rekreaci obyvatel (lyžařský areál). Z hlediska
průmyslové výroby je v dané lokalitě v současné době nejvýznamnější závod Technolen Lomnice nad
Popelkou. V obci Lomnice nad Popelkou jsou dále menší průmyslové podniky.
Popis krajiny
Záměr se nachází na přelomu Krkonošského podhůří a Ještědsko – kozáckého hřbetu, bližší určení
jako Lomnická vrchovina (4a-8b-4) a Táborský hřbet (4a-3b-c) viz text dále.

Podle geomorfologického členění se posuzovaná oblast řadí do následujících jednotek:

Dle geomorfologických celků vyšších jednotek
Provincie

Česká vysočina

Soustava (subprovincie)

Krkonošsko -Jesenická soustava (4)

Podsoustava (oblast)

Krkonošská oblast (4a)
Krkonošské podhůří (4a-8)
Ještědsko-kozácký hřbet (4a-3)

Celek

Dle geomorfologických celků nižších jednotek
Celek
Podcelek
Okrsek

Krkonošské podhůří (4a-8)
Ještědsko-kozácký hřbet (4a-3)
Podkrkonošská pahorkatina (4a-8b)
Kozácký hřbet (4a-3b)
Lomnická vrchovina (4a-8b-4)
Táborský hřbet (4a-3b-c)

Podkrkonošská pahorkatina – jižní část Krkonošského podhůří. Má charakter kerné pahorkatiny,
místy vrchoviny v rozsáhlé podhorské sníženině. Tvořena je vrásově a tektonicky porušenými
psamitickými a psefitickými horninami a vulkanity podkrkonošské permokarbonské pánve.
Charakteristický je silně destruovaný a denudační reliéf plošin se sníženými zarovnanými povrchy.
Význačnými kótami na území kraje jsou Kumburk (642 m), Stráž u Studence (630 m), Strážník (610
m), Čistecká hůra (587 m), Vrchy (583 m) a Jíva (568 m).
Kozákovský hřbet – jižní část Ještědsko-kozákovského hřbetu. Má charakter nesouměrného,
hrásťového až antiklinálního hřbetu, diferencovaně vyzdviženého při lužické poruše. Je budován
převážně permskými vulkanity a sedimentárními horninami, menší měrou cenomanskými pískovci a
třetihorními vulkanity. Hřbet s vyššími a příkřejšími jihozápadními svahy se vyznačuje četnými
strukturními tvary. Nejvyšším bodem je Kozákov (744 m), dalším významným bodem je Tábor (678
m).
Arch. č. : EIA_DOKUM_RVÁČOV_08076_05
Strana 48 (celkem 82)

Dokumentace (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb.ve znění pozdějších změn)
Rozšíření a modernizace ŽV ve Rváčově společnosti ZEOS Lomnice a.s.

Podle obecné klasifikace kvality životního prostředí se posuzovaná lokalita nachází v prostředí
vyhovujícím (II. třída). Tato klasifikace byla vypracována organizace TERPLAN na konci
osmdesátých let a je založena na hodnocení šesti faktorů hygienické vhodnosti a pěti faktorů
krajinářské a urbanistické vhodnosti.

1. 10 Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství

V posuzované lokalitě se podle geologické mapy, znázorňující hlavní geologické jednotky vystupující
na povrch nachází svrchní paleozoikum.
Hypotetický řez horninovým prostředím odhaluje v hloubce 3 km pod povrchem slabě až středně
metamorfované horniny.
V místě záměru, ani jeho těsném okolí se nevyskytuje ovlivnitelná oblast surovinových zdrojů.
Rovněž se v blízkosti nevyskytuje chráněné ložiskové území.

Mechanické narušení horninového prostředí
Mechanické narušení horninového prostředí ve sledované oblasti dosahuje II. stupně, což znamená, že
se může projevit zrychlená eroze a občasné zazemění vodních nádrží. Přítomny jsou starší svážné
terény, kde by se mohly případné sesuvy reaktivovat. Mohou se objevit krasové a pseudokrasové jevy
s občasným poklesem povrchu.
Chemické narušení horninového prostředí
Chemické narušení horninového prostředí ve sledované oblasti dosahuje III. stupně, což může
znamenat riziko výraznějšího znečištění podzemních vod a půd. Půdy jsou ovlivněny atmosférickou
depozicí.
Mezi poškozené životní prostředí se řadí i zemědělsky intenzivně obhospodařovaná území na velkých
plochách, kde je narušena biodiverzita, protierozní ochrana a dochází k plošnému znečišťování vody
dusičnany (i po snížení dávek hnojení se řadu let uvolňují zásoby vázané v půdě).
1. 11 Architektonické a jiné historické památky

V užší oblasti záměru se nevyskytují architektonické nebo jiné památky.
•

V širší oblasti záměru (Lomnice nad Popelkou) se nachází několik historických památek:

•

Farní kostel sv. Mikuláše z Bari (1781) je původně gotický a následně pozdně barokně
přestavený,

•

Raně barokní zámek je z roku 1737,
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•

Na náměstí se nachází pomník Jana Husa,

•

Mariánský morový sloup (1713), a barokní kašna z 18. století s empírovým sloupem,

•

Radnice ve stylu francouzské neogotiky je z roku 1864,

•

Budova městského muzea je z první poloviny 19. století,

•

Na hřbitově se nachází kaple sv. Jana Křtitele z roku 1768 a u ní hranolová zvonice na
osmiboké podezdívce.

•

Dále se v Lomnici nad Popelkou nachází několik přízemních roubených domů s vyřezávanými
lomenicemi a podsíněmi na dřevěných sloupech. Domy se nacházejí na Karlovském náměstí,
které je od roku 1995 vyhlášeno památkovou rezervací s pevně vymezenými hranicemi.
Městskou část Karlov založil již v roce 1739 hrabě Karel z Morcinů.

1. 12 Obyvatelstvo

Největším sídelním celkem v oblasti je okresní město Semily s cca 10 000 obyvateli a Jičín (16 680
obyvatel) ve vzdálenosti cca 15 km od lokality. Město Lomnice nad Popelkou má 6 135 obyvatel.
Struktura osídlení Lomnice nad Popelkou je dána přírodními podmínkami (rovinné části a prameniště
toků. Rozmístění obyvatelstva v krajině je nerovnoměrné. Zájmové území nepatří k územím s hustým
zalidněním, ani s výskytem velkých průmyslových aglomerací. V současné době se průměrná hustota
zalidnění v širší oblasti pohybuje zhruba mezi 100-150 obyvateli na km2. Plocha obce je 2558 ha.

1. 13 Hmotný majetek

V blízkosti zájmového areálu se nevyskytuje objekt vyžadující zvláštní ohledy.

1. 14 Ochranná pásma.

Stavba nezasahuje do žádných známých ochranných pásem.

C II. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatížení

Zájmová lokalita má charakter zemědělsky využívané plochy – rostlinné, živočišné. Životní prostředí
je celkově na uspokojivé úrovni a záměrem nemůže dojít k rozhodující změně ŽP.
Ke zlepšení kvality životního prostředí území by přispělo ozelenění zejména z některých areálů
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určených k výrobní činnosti. Vhodné jsou především hmyz odpuzující dřeviny jako je např.: bříza
bělokorá, hloh obecný, javor klen a mléč, ořešák černý i vlašský, střemcha obecná, zimolez pýřitý,
pustoryly. Podstatné je, aby ozelenění bylo co možno nejbohatší. Pás zeleně, který je pro tyto účely
funkční, dosahuje-li šířky alespoň 7 – 10 m a výšky min. 8 – 10 m. Do správného procesu ozelenění
by měly být zapojena všechna patra porostu (tráva, keře, stromy).
Travní společenstva a rostlinné prvky působí v krajině jako stabilizační prvek (funkce protierozní,
hydrologická, stabilizační, estetická). Proto je nutné brát na porosty zřetel a zachovat je nebo
obnovovat – zvláště pak na svažitých pozemcích.
Kvalita životního prostředí na lokální úrovni odpovídá funkčnímu využití území. Výroba v tomto
území odpovídá jeho charakteru. Znamená to, že se nejedná o území přírodovědně cenné, respektive
krajinářsky zajímavé. Lokalita není místem soustředěné obytné zástavby. Předložený záměr by svými
dopady do jednotlivých složek životního prostředí neměl výrazněji ovlivnit stávající parametry
životního prostředí.
Životní prostředí a jeho jednotlivé složky v dotčeném území jsou schopné bez významného omezení
akceptovat realizaci záměru v navrženém rozsahu. Zpracovateli dokumentace nejsou známy na
základě dostupných informací žádné skutečnosti, které by omezovaly realizaci záměru z hlediska
potřeb zvýšené ochrany životního prostředí.
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ČÁST D

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví
a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a
významnosti

I.1 Fáze výstavby

Vlivy na veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů

Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Vliv emisí
Nepředpokládá se významné zhoršení imisní situace v zájmovém území vzhledem k relativně nízkým
hodnotám celkových emisí škodlivin, popřípadě jejich hmotnostních toků. Záměr se neprojeví
sledovatelným zvýšením zdravotních rizik. Fáze skutečné realizace je relativně krátká.

Vliv hluku
Při výstavbě dojde po dobu výstavby k zhoršení hlukové situace v posuzované lokalitě. Zdroji hluku
budou stavební práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. S ohledem na relativně krátkou dobu
výstavby lze však považovat zvýšení hlukové zátěže za akceptovatelné.

Narušení bezpečnosti silničního provozu
Stavbou nedojde k narušení bezpečnosti silničního provozu.

Vliv vibrací
Stavba nebude významným zdrojem vibrací. Vibrace způsobené např. bouracími pracemi nepřesáhnou
akceptovatelnou míru. Pro stavební práce budou použity standardní stavební mechanismy. Záměr se

Arch. č. : EIA_DOKUM_RVÁČOV_08076_05
Strana 52 (celkem 82)

Dokumentace (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb.ve znění pozdějších změn)
Rozšíření a modernizace ŽV ve Rváčově společnosti ZEOS Lomnice a.s.

neprojeví sledovatelným zvýšením zdravotních rizik.

Pracovní prostředí
Pracovní prostředí ve fázi výstavby bude charakterem stavby ovlivněno.
Zátěž pracovního prostředí musí dodržet limitní hodnoty dané zvláštními právními předpisy. Současně
musí proběhnout kategorizace prací s následnými ochrannými opatřeními.

Péče o bezpečnost práce
Všechny stavební a pomocné práce musí být prováděny dle vyhlášky č. 324/90 Sb. – vyhláška
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, dále zákon č. 258/2000 Sb. – zákon o
ochraně veřejného zdraví.

Dále budou dodrženy všechny technologické postupy provádění dle

doporučení dodavatelů jednotlivých materiálů a stavebních prvků.

Sociálně ekonomické vlivy
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby není možné kvantifikovat.
Při respektování zadaných technických parametrů stavby, jež byly předloženy zpracovateli
dokumentace, lze stavbu hodnoceného záměru považovat za akceptovatelnou a lze prohlásit, že
nedojde k obecnému narušení faktorů pohody a nedojde k zvýšení zdravotních rizik ve fázi výstavby.

Faktor pohody by neměl být narušen.

Vlivy na ovzduší a klima

Nepředpokládá se významný vliv na klima.
Ovzduší nebude významně ovlivněno emisemi škodlivin.

Hodnocení zdravotních rizik

Ze získaných údajů je zřejmé, že při stavební činnosti bude nakládáno s látkami, které nejsou rizikové
pro zdraví i životní prostředí. Jejich únik do pracovního prostředí nebo životního prostředí je současně
nepravděpodobný s ohledem na realizovaná preventivní opatření. Z těchto důvodů je potenciální
rizikovost eliminována. Důležité však bude podrobné rozpracování havarijních plánů pro případ úniku
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látek do pracovního nebo životního prostředí včetně komunikačních cest.

Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Stavba neovlivní s ohledem na předpokládané emise hluku stávající imisní zátěž hlukem tak, aby byly
překračovány limitní hodnoty imisní zátěže hlukem.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Výstavbou stavby nebudou zasaženy negativně povrchové ani podzemní vody.

Havarijní stavy – požár, únik závadných látek

Havarijní stavy jsou potenciálně nejrizikovější skutečností s ohledem na používané materiály, a to i ve
fázi výstavby.
Vzhledem k charakteru záměru jsou možné následující havarijní stavy:
Požár.
Únik závadných látek.
Omezení vzniku havárie a havarijních stavů bude eliminováno realizovanými preventivními
opatřeními (umístění závadných látek, maximální skladované množství apod.).

Ochrana před únikem závadných látek
Závadné látky obsažené ve strojích budou proti havarijnímu úniku chráněny záchytnými nádobami a
závadné látky v obalech budou umístěny v záchytných vanách.

Vlivy na půdu

Realizace stavby vyžaduje zábor zemědělské půdy v celkovém rozsahu cca 1,7 ha, tudíž je nutné
vynětí následujících dotčených pozemků:

p.č. 2006-celý pozemek, 2007 a 507/3 část při

severovýchodním průčelí kravína. Vše je v kategorii orná půda. Vzhledem ke stávajícímu způsobu
využití dotčené plochy jako zemědělské orné půdy, která je standardně obdělávána, nedojde
k negativnímu ovlivnění stávajících poměrů v lokalitě ani ohrožení chráněných zástupců flory nebo
fauny. Podrobnější hodnocení je uvedeno v samostatném biologickém posouzení záměru.
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Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění horninového prostředí ani přírodních zdrojů.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění flory, fauny ani ekosystémů. Podrobnější hodnocení je
uvedeno v samostatném biologickém posouzení záměru.

Vlivy na krajinu

Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění krajiny.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění hmotného majetku nebo kulturních památek.

I.2 Fáze provozu
Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky.

1.POSOUZENÍ VLIVU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

Předmětem záměru je výstavba nového kravínu s moderní technologií o kapacitě 456 kusů ustájených
dojnic, dojírny, čerpací jímky a nádrže na kejdu v zemědělském areálu Rváčov u Lomnice nad
Popelkou společnosti ZEOS Lomnice a.s. v kraji Libereckém. Ve stávajícím chovu dojde ke snížení
počtu chovaných zvířat následovně :
-ve stávajícím kravínu K1 je v současné době umístěno 120 kusů dojnic a narozená telata, v rámci
modernizace zde bude umístěn pouze odchov 50 kusů telat,
-ve stávajícím kravínu K2 je v současné době stelivově umístěno 200 kusů jalovic a 120 kusů dojnic,
předpokládá se přechodné umístění 200 kusů dojnic po dobu 2 let než bude zrekonstruován kravín ve
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Stružinci.
Nová stáj bude umístěna dál od obytné zástavby než jsou stávající stáje K1 a K2. Navíc ve stávajícím
chovu dojde ke snížení počtu chovaných zvířat o 240 kusů. Nejbližší obytná zástavba obce Rváčov je
vzdálena cca 300 metrů od nové stáje.
Posouzení vlivů na veřejné zdraví vychází z dokumentace záměru „Rozšíření a modernizace živočišné
výroby ve Rváčově“, rozptylové studie zpracované společností Ekobest s.r.o., Dvůr Králové nad
Labem v únoru-květnu 2008 a z odborného zhodnocení hlukové zátěže zpracovaného Ing. Josefem
Vraňanem, Pardubice v březnu 2008.
V rozptylové studii podle metodiky SYMOS’97, verze 2006 do výpočtů imisních koncentrací NH3 a
PM10 je zahrnut provoz nového chovu dojnic, jímky na kejdu, hnojiště včetně stávajících kravínů K1
(50 kusů telat) a K2 (přechodně 200 kusů dojnic) a do výpočtů imisních koncentrací NO2, CO, PM10,
benzenu je zahrnut vliv dopravy související se záměrem.
V hlukové studii byl proveden výpočet hlukového zatížení pro stávající a výhledový stav pro
stacionární zdroje a dopravu související s provozem areálu.

2. Teoretický přístup
Mezi základní metodické podklady posouzení vlivů na veřejné zdraví nebo-li hodnocení zdravotních
rizik řadíme metodické materiály hygienické služby k hodnocení zdravotních rizik v ČR, Autorizační
návod k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku AN 15/04 verze 2, Manuál prevence v lékařské
praxi díl VIII Základy hodnocení zdravotních rizik vydaný v roce 2000 Státním zdravotním ústavem
Praha, Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území 2005 a další materiály.
Hodnocení rizika je postup, který využívá syntézu všech dostupných údajů podle současného
vědeckého poznání pro určení druhu a stupně nebezpečnosti představovaného určitou látkou, dále pro
určení, v jakém rozsahu byly, jsou nebo v budoucnu mohou být působení tohoto faktoru vystaveny
jednotlivé skupiny populace a nakonec zahrnuje charakterizaci existujících nebo potenciálních rizik
vyplývajících z uvedených zjištění. Vlastní proces hodnocení rizika se sestává ze čtyř základních
kroků : určení nebezpečnosti, charakterizace nebezpečnosti, hodnocení expozice a charakterizace
rizika.
Určení nebezpečnosti je prvním krokem v procesu hodnocení rizika. Zahrnuje sběr dat a vyhodnocení
dat o možných typech poškození zdraví, která mohou být vyvolána danou látkou a o podmínkách
expozice, za kterých k těmto poškozením dochází. V případě hluku je obsahem tohoto kroku popis
možných nepříznivých účinků hluku na lidské zdraví.
Charakterizace nebezpečnosti popisuje kvantitativní vztahy mezi dávkou a rozsahem nepříznivého
účinku. Tento krok vyžaduje dva základní typy extrapolací : extrapolace mezidruhové (pokusné zvířečlověk) a extrapolace do oblasti nízkých dávek. Cílem je získání základních parametrů pro
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kvantifikaci rizika, kdy existují dva základní typy účinků – prahový a bezprahový.
U látek, které nejsou podezřelé z vyvolání vzniku zhoubných nádorových onemocnění se předpokládá
účinek prahový, kdy se může projevit tzv. toxický účinek látky na organismus. Pro zjištění, kdy ještě
látka není toxická pro organismus se mohou použít hodnoty limitních koncentrací GV Směrnic
Světové zdravotnické organizace (WHO) pro kvalitu ovzduší, tolerovatelné koncentrace látek
v ovzduší TCA Holandského národního ústavu veřejného zdraví a prostředí (RIVM), referenční
koncentrace látek v ovzduší Ministerstva zdravotnictví ČR nebo referenční koncentrace RfC, které
jsou uváděny v databázích Americké agentury pro ochranu životního prostředí (U.S. EPA), referenční
hodnoty REL Kalifornské agentury pro ochranu životního prostředí (Cal/EPA) nebo navržené hodnoty
jiných institucí.
U látek podezřelých z karcinogenity u člověka se předpokládá bezprahový účinek. Vychází se
z předpokladu, že negativní účinek na lidské zdraví může vyvolat jakýkoliv kontakt s karcinogenní
látkou. Pro vlastní výpočet se využívají směrnice rakovinového rizika (CSF- Cancer Slope Factor,
UR- Unit Risk), které lze vyhledat v databázích U.S. EPA, ve Směrnicích pro kvalitu ovzduší WHO
nebo v materiálech dalších institucí.
V případě charakterizace nebezpečnosti hluku se snažíme najít referenční hladiny hlukové expozice
pro hlavní nepříznivé účinky hluku na zdraví a případně stanovit kvantitativní vztah mezi úrovní
zvýšené expozice hluku a pravděpodobností zdravotního postižení průměrně citlivých jedinců
exponované populace.
Hodnocení expozice je nejobtížnější a současně klíčový krok při hodnocení rizika. Popisuje zdroje,
cesty, velikost, četnost a trvání expozice dané populace sledovanému faktoru. Na rozdíl od expozice
chemickým látkám se u hlukové expozice podstatně více uplatňují různé okolnosti a vlivy
ekonomického, sociálního či psychologického charakteru výrazně modifikující a spoluurčující
výsledné zdravotní účinky působení hluku.
Konečným krokem hodnocení rizika je charakterizace rizika, které zahrnuje syntézu dat získaných
v předchozích krocích a vede k určení pravděpodobnosti, s jakou sledovaný objekt utrpí některé
z možných poškození. Při hodnocení rizika toxického nekarcinogenního účinku se provádí výpočet
kvocientu nebezpečnosti HQ (Hazard Quotient). Pokud HQ dosahuje hodnoty menší než 1, neočekává
se žádné významné riziko toxických účinků.
U látek podezřelých z karcinogenity se provádí výpočet pravděpodobnosti zvýšení výskytu
nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny při celoživotní
expozici ILCR. Při hodnocení karcinogenního účinku se vychází z principu společensky přijatelného
rizika, tedy pravděpodobnosti navýšení celoživotního rizika onemocnění v populaci ILCR, která je
považována za ještě akceptovatelnou. Podle US EPA a MZ ČR je možné za přijatelné rozmezí rizika
považovat řádovou úroveň pravděpodobnosti 10-6 (tedy do 10 případů onemocnění na milion
exponovaných osob).
V případě kontinuálního dlouhodobého působení hluku z pozemní dopravy městského typu na větší
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počet obyvatel je standardním výstupem charakterizace rizika počet obyvatel u kterých lze očekávat
nepříznivé projevy působení hluku, jak v oblasti subjektivních pocitů obtěžování nebo špatného
spánku, tak i v podobě objektivních projevů zdravotního postižení ve formě zvýšené nemocnosti.
Každé hodnocení rizika je zatíženo nejistotami, které jsou uvedeny v závěru každého hodnocení
(1,17).

3. Identifikace a charakterizace nebezpečnosti

3.1.Tuhé znečišťující látky, suspendované částice a bioaerosol
Suspendované částice ve vzduchu představují různorodou směs organických a anorganických částic
kapalného nebo pevného skupenství, různé velikosti, složení a původu. Setkáváme se s pojmy tuhé
znečišťující látky TZL, pevný aerosol, prašný aerosol, polétavý prach, suspendované částice TSP atd.
Podle velikosti částic suspendované částice dělíme na 2 skupiny : velké hrubé částice většinou s
aerodynamickým průměrem větším než 2,5 µm a malé jemné částice většinou s aerodynamickým
průměrem menším než 2,5 µm. Frakce PM10 (pevné částice, jejichž aerodynamický průměr je menší
než 10 µm) sedimentuje během několika hodin, frakce PM2,5 (pevné částice, jejichž aerodynamický
průměr je menší než 2,5 µm) může v atmosféře setrvávat několik dní i týdnů. Cestou vstupu pevných
částic do organismu je inhalace a jejich účinek na zdraví je závislý na velikosti částic, na jejich
koncentraci, chemickém složení a na adsorpci dalších znečišťujících látek na jejich povrchu. Větší
částice po inhalaci jsou zachyceny v horních partiích dýchacího ústrojí, obvykle se dostanou do
trávicího ústrojí a cestu expozice zde představuje požití. Frakce pevných částic PM10 se dostávají pod
hrtan do dolních cest dýchacích, jemnější částice označované jako frakce PM2,5 pronikají až do
plicních sklípků. Největší podíl prachu se ukládá v plicích při velikosti částic mezi 1 až 2 µm (2).
Hodnocení akutních účinků a změn v denních koncentracích : Suspendované částice dráždí sliznici
dýchacích cest, mohou způsobit změnu morfologie i funkci řasinkového epitelu, zvýšit produkci hlenu
a snížit samočisticí schopnosti dýchacího ústrojí. Recidivující akutní zánětlivá onemocnění mohou
vést ke vzniku chronické bronchitidy a chronické obstrukční nemoci plic. Citlivou skupinou jsou děti,
starší osoby a osoby s chronickým onemocněním dýchacího a oběhového systému. Ze současných
seriózních epidemiologických studií není možné definovat prahovou hodnotu, pod kterou by se
nevyskytovaly zdravotní problémy.Výsledky epidemiologických studií popisují při krátkodobě
zvýšených koncentracích suspendovaných částic frakce PM10 zvýraznění symptomů u astmatiků a
zvýšení celkové nemocnosti i úmrtnosti již při velmi nízké úrovni expozice. Sumární odhad ze 17
evropských epidemiologických studií udává denní zvýšení celkové úmrtnosti v souvislosti se
zvýšením denní průměrné koncentrace PM10 o 10 µg/m3 o 0,74 %. WHO uvádí jako sumární odhad
z různých epidemiologických studií vztažený ke zvýšení denní průměrné koncentrace PM10 o 10
µg/m3 : zvýšení počtu hospitalizací z důvodu respiračních onemocnění o 0,8 %, nárůst použití léků
k rozšíření průdušek při astmatický potížích o 3 %, zvýšení počtu lidí trpících kašlem o 3,6 % a
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zvýšení počtu lidí s podrážděním dolních dýchacích cest o 3,2 % (2). WHO v roce 2005 pro frakci
pevných částic PM10 publikovalo tzv. přechodné cíle IT-1, IT-2, IT-3 a směrné hodnoty AQG pro 24
hodinové koncentrace. Denní průměrné koncentrace 150 µg/m3 (IT-1) jsou spojeny s 5 % zvýšenou
krátkodobou úmrtností oproti AQG, denní průměrné koncentrace 100 µg/m3 (IT-2) jsou spojeny
s 2,5 % zvýšenou krátkodobou úmrtností oproti AQG, denní průměrné koncentrace 75 µg/m3(IT-3)
jsou spojeny s 1,2 % zvýšenou krátkodobou úmrtností oproti AQG, směrná hodnota AQG představuje
denní průměrnou koncentraci 50 µg/m3 (3). WHO v roce 2006 pro krátkodobé nárůsty imisních
koncentrací frakcí PM10 o 10 µg/m3 publikovalo zdravotní projevy na základě existujících
epidemiologických dat. Zvýšení denní průměrné koncentrace PM10 o 10 µg/m3 představuje nárůst
rizika úmrtnosti o 0,6 % pro dospělé nad 30 let, úmrtí dětí do 2 měsíců o 4 %, počet případů akutní
hospitalizace kardiaků - 4,34 na 100 000 exponovaných osob, počet případů akutní hospitalizace
s respiračními problémy - 7,03 na 100 000 exponovaných osob (4).
Pro hodnocení

dlouhodobých účinků na základě ročních koncentrací existuje méně podkladů.

Pozorované účinky se především týkají snížení plicních funkcí, výskytu symptomů chronické
bronchitidy a spotřeby léků pro rozšíření průdušek při dýchacích obtížích a zkrácení očekávané délky
života. Ze současných seriózních epidemiologických studií není možné definovat prahovou hodnotu,
pod kterou by se nevyskytovaly zdravotní problémy. Podle epidemiologických studií uváděných WHO
by zvýšení dlouhodobé průměrné koncentrace PM10 o 10 µg/m3 mělo být spojeno se zvýšením
úmrtnosti o 10 % a nárůstem prevalence bronchitis u dětí o 29 %. Uvedené zvýšení úmrtnosti
v podstatě znamená snížení počtu lidí, dožívajících se určitého věku (2). WHO v roce 2005 pro frakci
pevných částic PM10 publikovalo tzv. přechodné cíle IT-1, IT-2, IT-3 a směrné hodnoty AQG pro
roční koncentrace. Průměrné roční koncentrace 70 µg/m3 (IT-1) jsou spojeny s 15 % zvýšenou
dlouhodobou úmrtností v porovnání s AQG, průměrné roční koncentrace 50 µg/m3 (IT-2) snižují
riziko předčasné úmrtnosti o cca 6 %(2-11%) ve srovnání s IT- 1, průměrné roční koncentrace 30
µg/m3(IT-3) snižují riziko předčasné úmrtnosti o cca 6 %(2-11%) ve srovnání s IT- 2, směrná hodnota
AQG představuje průměrnou roční koncentraci 20 µg/m3 (3). WHO v roce 2006 pro roční nárůsty
imisních koncentrací frakcí PM10 o 10 µg/m3 publikovalo zdravotní projevy na základě existujících
epidemiologických dat jako např. 26,5 nových případů bronchitidy u dospělích na 100 000
exponovaných osob (4).
Pevné částice z chovů hospodářských zvířat obsahují fekální částice, částečky krmiva, buňky kůže a
produkty mikrobiálních reakcí výkalů a krmiva. Součástí krmiva jsou rostlinné proteiny, škroby,
uhlohydráty, aditivní přísady do krmiv obsahující vitamíny a minerální látky. Hlavní komponentou
prachu (pevných částic) z provozů hospodářských zvířat jsou bioaerosoly (8). Bioaerosoly jsou částice
biologického původu, které obsahují mikroorganismy jako baktérie, houby, plísně, spóry baktérií, viry
a produkty mikroorganismů (endotoxiny, peptidoglykany) a dále rostlinné pyly a alergeny. Toto
bakteriální složení bioaerosolu nebylo prozatím dostatečně dále prostudováno. Endotoxin je
lipopolysacharidová složka vnější buněčné stěny gram-negativních baktérií. Endotoxin je silně
zánětlivý původce s možností celkového účinku na organismus a plicní obstrukcí dokonce v nízkých
hladinách expozice. Inhalace toxinů a bioaerosolů naadsorbovaných na prach asociuje s respiračními
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chorobami (chronický kašel, astma, zánět průdušek). β-1,3 glukany jsou komponenty buněčné stěny
hub, které asociují s plicními záněty. K hodnocení míry expozice bioaerosolu a jejího zdravotního
dopadu na okolní obyvatelstvo není prozatím dostatek údajů (8,9). Za předpokladu účinné ochranné
zeleně a zabezpečení chovu by se měla eliminovat hlavní předpokládaná zdravotní rizika jako infekční
aerosol a alergeny.

3.2. Oxid dusičitý
Oxid dusičitý NO2 (CAS 10102-44-0) je červenohnědý a štiplavě páchnoucí plyn, ve vodě rozpustný.
Při inhalaci je 70-90% NO2 absorbováno v respiračním traktu. Po expozici NO2 byly pozorovány
v krvi a moči kyselina dusičná nebo kyselina dusitá

nebo jejich soli. Epidemiologické studie

prokázaly různé účinky zahrnující poškození plicního metabolismu, struktury a funkcí a zvýšení
vnímavosti k plicním infekcím. Několik studií naznačilo, že expozice NO2 v koncentracích kolem 940
µg/m3 po dobu několika měsíců zvyšuje vnímavost k bakteriální plicní infekci a možná i k virovým
infekcím a že akutní expozice vysokým koncentracím může snížit baktericidní funkci plic a funkci
makrofagocytů v plicních alveolách.
Pro akutní expozici jsou pozorovány účinky nad 1990 µg/m3. Citlivý jedinci jako astmatici a pacienti
s chronickou obstrukční chorobou plic jsou více vnímavější k akutním změnám v plicních funkcích a
respiračním symptomům. Malé změny v plicních funkcích v několika studiích ukazují u citlivých
jedinců

na LOAEL = 375 – 565 µg/m3. LOAEL je nejnižší úroveň dávky, při které je ještě

pozorována nepříznivá odpověď na statisticky významné úrovni ve srovnání s kontrolní skupinou.
Navržená 1 hodinová koncentrace z hlediska bezpečnosti přihlíží ke statisticky významnému zvýšení
vnímavosti při expozici 190 µg/m3 a ke změnám ve vnímavosti pod 365 µg/m3, kterou naznačila
provedená metaanalýza. Na základě humánních klinických dat je tedy navržena hodnota 1 hodinové
koncentrace 200 µg/m3, doporučená krátkodobá dvojnásobná koncentrace (400 µg/ m3) vychází z
důkazu možných malých účinků na plicní funkce u astmatiků. Pro krátkodobé koncentrace 100 µg/m3
(50 % navržené hodnoty WHO) nebyly ani u nejcitlivější populace (astmatici) zaznamenány
nepříznivé zdravotní projevy. Pokud by astmatik byl současně exponován NO2 a aeroalergeny (pyl,
prach), potom riziko nepříznivé odezvy se zvyšuje (2). WHO v roce 2005 v aktualizaci směrných
hodnot pro oxid dusičitý uvádí nadále směrnou hodnotu 1 hodinové koncentrace 200 µg/m3 (3).
Epidemiologické studie ve venkovním prostředí pro chronickou expozici nalezly kvalitativní důkaz o
vztahu NO2 a nárůstem respiračních symptomů či poklesem plicních funkcí u dětí (většinou při
průměrné roční koncentraci 50-75 µg/m3 a vyšší, ve shodě se studiemi ve vnitřním prostředí), tyto
výsledky nelze ale použít pro jasnou informaci o vztahu koncentrace NO2 a následné odpovědi
organismu. Není tedy možné stanovit úroveň koncentrace, která by při dlouhodobé expozici neměla
prokazatelný zdravotně nepříznivý účinek. Na základě uvedených podkladů stanovila WHO
průměrnou roční koncentraci NO2 v úrovni 40 µg/m3 (2). WHO v roce 2005 v aktualizaci směrných
hodnot pro oxid dusičitý uvádí nadále směrnou hodnotu roční koncentrace 40 µg/m3 (3).
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3.3. Oxid uhelnatý
Oxid uhelnatý CO (CAS 630-08-0) je bezbarvý plyn, bez zápachu, špatně rozpustný ve vodě, má
nepatrně

nižší

hustotu

než

vzduch.V lidském

těle

ochotně

reaguje

s hemoglobinem

na

karboxyhemoglobin (COHb). CO je v atmosféře dosti stabilní a plíce jsou prakticky významnou
cestou inhalační expozice. V plicích se CO rychle rozšíří přes alveolární a kapilární membrány.Velmi
rychle proniká i přes placentární membrány. Přibližně 80 – 90 % absorbovaného CO je vázáno na
hemoglobin, což způsobuje redukci oxidační kapacity krve. Afinita hemoglobinu k CO je 200-250 krát
větší než pro kyslík.
Působení CO na lidský organismus představuje neurologické účinky se změnou chování,
kardiovaskulární účinky, vliv na vývoj plodu. Je nepravděpodobné, že by expozice CO měla přímé
účinky na tkáň plic vyjma extrémně vysokých koncentrací CO. Toxické účinky nízkých koncentrací
CO nastávají evidentně u orgánů a tkání s vysokým obsahem kyslíku jako je mozek, srdce, svaly při
cvičení a vyvíjející se plod. Při hladinách COHb kolem 10 % má pravděpodobně CO za následek
bolesti hlavy a také při vyšších koncentracích závrať, nevolnost a zvracení. Při hladinách COHb
kolem 40 % CO má za následek kóma a zhroucení, při hladinách COHb kolem 50 % je otrava často
smrtelná. Následkem akutní otravy CO může být reverzibilní krátkodobý neurologický deficit a často
zpožděné neurologické poškození. Neurologické účinky se změnou chování zahrnují zhoršení
koordinace, schopnosti řízení a bdělosti při řízení při koncentracích COHb 5,1-8,2 %.
Epidemiologické a klinické studie naznačují, že CO přispívá ke kardiovaskulární mortalitě a
dřívějšímu průběhu infarktu myokardu. Navíc kouření v těhotenství v závislosti na dávce CO
naznačuje nárůst úmrtí dětí krátce po porodu.
WHO doporučuje následující limity pro CO : 100 mg/m3 po dobu 15 minut, 60 mg/m3 po dobu 30
minut, 30 mg/m3 po dobu 1 hodiny, 10 mg/m3 po dobu 8 hodin (2).

3.4. Benzen
Benzen (CAS 71-43-2) je bezbarvá, těkavá kapalina s aromatickým zápachem, málo mísitelná
s vodou.Humánní studie při inhalaci benzenu v koncentracích 160-320 mg/m3 zjistily, že 50% benzenu
se absorbuje a 30 % se zadrží v těle. Bylo zjištěno, že benzen může procházet i placentou. Hlavními
metabolity benzenu v těle jsou fenol, katechol a hydrochinon. Fenol je převládajícím metabolitem u
lidí a je vyměšován močí. Poločas vyloučení benzenu u člověka je 28 hodin.
Krátkodobá akutní inhalační expozice benzenu může způsobit ospalost, netečnost, závrať, bolesti
hlavy a vysoké koncentrace mdloby a bezvědomí.Studie na zvířatech ukazují na neurologické,
imunologické a hematologické efekty při inhalační a orální expozici benzenem.
Chronická inhalační expozice benzenu způsobuje poruchu krvetvorby (pokles červených krvinek a
aplastickou anemii), nadměrné krvácení a poškození imunitního systému. Benzen způsobuje
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strukturální a numerické chromozomální aberace. U pracovní expozice byl pozorován zvýšený výskyt
leukémie. Některé studie naznačují snížení plodnosti u žen v pracovním prostředí. Nepříznivý efekt na
plod zahrnuje nízkou porodní váhu, poškození kostní dřeně, což bylo pozorováno u mláďat zvířat při
inhalační expozici benzenem (2). Benzen je zařazen Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny
IARC do skupiny 1 mezi prokázané lidské karcinogeny (7).
U.S. EPA v databázi IRIS uvádí referenční koncentraci RfC benzenu ve venkovním ovzduší, která ani
při celoživotní expozici pravděpodobně nevyvolá u člověka žádné nepříznivé zdravotní účinky,
v úrovni 0,03 mg/m3. Tato hodnota byla stanovena z výsledků inhalační studie Rothman a kol. (1996)
na pracovnících, kdy došlo k poklesu počtu lymfocytů. U.S. EPA 1986 klasifikovala benzen do
skupiny A jako karcinogen pro člověka (s dostatečným průkazem v epidemiologických studiích). U.S.
EPA uvádí rozpětí jednotek karcinogenního rizika 2,2x10-6-7,8 x10-6 (µg/m3)-1, kterým odpovídá
v ovzduší koncentrace 0,13-0,45 µg/m3. U.S. EPA vychází ze studií Paustenbach a kol. (1993), Crump
(1992, 1994) a Crump a Allen (1984) (6). U.S. EPA v databázích koncentrací založených na riziku
Risk Based Concentrations (RBC) 2007 uvádí pro benzen ve vnějším ovzduší hodnotu koncentrace
0,23 µg/m3, při které je dosažena hraniční ještě akceptovatelná míra karcinogenního rizika (5).
WHO doporučuje ve Směrnici pro ovzduší v Evropě z roku 2000 pro odvození limitní koncentrace
benzenu v ovzduší inhalační jednotku karcinogenního rizika UR = 6x10-6(µg/m3) -1, která představuje
geometrický průměr z hodnot jednotek karcinogenního rizika 4,4x10-6-7,5 x10-6 (µg/m3) -1,odvozených
různými modely z aktualizované epidemiologické studie u profesionálně exponované populace
(Crump a Allen, Paustenbach a kol.) Tato jednotka karcinogenního rizika bude proto dále použita při
kvantifikaci karcinogenního rizika benzenu při inhalační expozici. Této jednotce karcinogenního rizika
odpovídá koncentrace benzenu 0,17 µg/m3 (2).

3.5. Amoniak
Amoniak NH3 (CAS 7664-41-7) je bezbarvý plyn s ostrým a dráždivým zápachem, je dobře rozpustný
ve vodě. Amoniak dráždí horní cesty dýchací, kůži a oči. Expozice párami amoniaku může vyvolat
slzení, dráždění nosu a hrdla, zánět se sípáním, bolest na hrudi. Jednorázová expozice vysokým
koncentracím může způsobit chronickou bronchitidu. Opakovaná expozice může způsobit chronické
dráždění respiračního traktu. Mezi chronické projevy řadíme kašel, astma, plicní fibrózu, chronické
dráždění očí a kůže, obtížné dýchání při námaze, bolesti hlavy, ospalost a netečnost. Inhalace
amoniaku v koncentracích cca 35,5-71 mg/m3 a vyšší je příčinou dráždění nosu a hrdla. Vzhledem
k tomu, že je amoniak dobře rozpustný ve vodě, tak horní cesty dýchací jsou pravděpodobně více
drážděny než dolní cesty dýchací. Amoniak se adsorbuje na prachové částice a s nimi se dostává do
dolních cest dýchacích, kde mohou i nízké koncentrace amoniaku způsobovat dráždění (8, 9).
Americká agentura pro ochranu životního prostředí U.S. EPA v databázi IRIS stanovila hodnotu
referenční koncentrace RfC = 0,1 mg/m3. Referenční koncentrace RfC je stanovená koncentrace, která
při celoživotní inhalační expozici populace včetně citlivých skupin pravděpodobně nezpůsobí
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poškození zdraví, vychází ze studie na pracovnících (Holness a kol, 1989). Tato hodnota byla
odvozena z hodnoty NOAEL 6,4 mg/m3 s přiřazeným faktorem nejistoty UF=30 (UF1=10 byl zvolen
pro ochranu senzitivních jedinců, UF2=3 byl zvolen pro nedostatek chronických dat a pro chybějící
toxikologické studie pro reprodukční a vývojovou toxicitu) a modifikujícím faktorem MF=1. NOAEL
je nejvyšší dávka, při které ještě není na statisticky významné úrovni ve srovnání s kontrolní
skupinou pozorován žádný nepříznivý zdravotní účinek (10). U.S. EPA v databázích koncentrací
založených na riziku RBC uvádí pro amoniak ve vnějším ovzduší také koncentraci 0,1 mg/m3, při
které je dosažena hraniční ještě akceptovatelná míra toxického rizika (5).
Kalifornský úřad pro řízení zdravotních rizik stanovil pro amoniak akutní referenční expoziční limit
REL= 3,2 mg/m3 pro dobu trvání expozice 1 hodiny, kdy bylo prokázáno dráždění očí a respiračního
traktu a chronický referenční expoziční limit REL = 0,2 mg/m3 s účinkem na respirační systém (11).
Akutní REL vychází ze studií na dobrovolnících a chronický REL vychází studie Holness a kol.
(1989) na pracovnících podobně jako U.S. EPA (12,13).
Americká hygienická asociace v průmyslu (AIHA) r.1986 uvádí čichový práh amoniaku v rozpětí
0,0266-39,6 mg/m3 s dráždící koncentrací 72 mg/m3. Nejnižší čichový práh je tedy uváděn okolo
hodnoty 27 µg/m3 (14). Japonské centrum životního prostředí uvádí čichový práh amoniaku v úrovni 1
mg/m3 (15).

3.6. Hluk
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo funkční
změny, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči stresu nebo
zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. Dlouhodobě nepříznivé účinky hluku na
lidské zdraví je možné rozdělit na účinky specifické projevující se při ekvivalentní hladině hluku nad
85 až 90 dB poruchami činnosti sluchového analyzátoru a účinky nespecifické (mimosluchové), kdy
dochází k ovlivnění funkcí různých systémů organismu. Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní
účinky hluku je v současnosti považováno :
1. poškození sluchového aparátu - epidemiologické studie prokázaly, že u více než 95 %
exponované populace nedochází k poškození sluchového aparátu ani při celoživotní expozici
hluku v životním prostředí a aktivitách ve volném čase do 24 hodinové ekvivalentní hladiny
hluku LAeq, 24h = 70 dB.
2. vliv na kardiovaskulární systém - všeobecným závěrem WHO je, že kardiovaskulární účinky
jsou spojeny s dlouhodobou expozicí ekvivalentní hladině hluku LAeq, 24h v rozmezí 65 – 70 dB
a více, pokud jde o letecký nebo dopravní hluk.
3. zhoršení komunikace řečí - pro dostatečně srozumitelné vnímání složitějších zpráv a informací
(cizí řeč, výuka, telefonická konverzace) by rozdíl mezi hlukovým pozadím a hlasitostí
vnímané řeči měl být nejméně 15 dB a to nejméně v 85 % doby.
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4. rušení spánku - objektivní příznaky narušení spánku při ustáleném hluku v interiéru se dle
různých autorů začínají objevovat od ekvivalentní hladiny hluku 27 – 30 dB. Subjektivní
kvalita spánku nebyla zhoršena při venkovním hluku pod ekvivalentní hladinu hluku pro noc
40 dB. Podle doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina hluku neměla v okolí domů
přesáhnout 45 dB, přičemž se předpokládá pokles hladiny hluku o až 15 dB při přenosu
venkovního hluku do místnosti zčásti otevřeným oknem.
5. nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem - dle doporučení WHO je během dne jen málo lidí
vážně obtěžováno při svých aktivitách ekvivalentní hladinou hluku pod 55 dB, nebo mírně
obtěžováno při LAeq pod 50 dB.
6. obtěžování hlukem - dle doporučení WHO je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při
svých aktivitách ekvivalentní hladinou hluku pod 55 dB, nebo mírně obtěžováno při LAeq pod
50 dB.
Omezené důkazy jsou např. u vlivů na hormonální a imunitní systém, některé biochemické funkce,
ovlivnění placenty a vývoje plodu nebo u vlivů na mentální zdraví a výkonnost člověka. Souhrnně
jsou jednotlivé nepříznivé účinky popsány v Autorizačním návod k hodnocení zdravotního rizika
expozice hluku AN 15/04 verze 2, který vychází především z dokumentů WHO.
V obecné rovině ze závěrů WHO vyplývá, že v obydlích je kritickým účinkem hluku rušení spánku,
obtěžování a zhoršená komunikace řečí. Noční hladina hluku by z hlediska rušení spánku neměla
přesáhnout 45 dB LAeq , denní ekvivalentní hladina hluku pak hodnotu 55 dB LAeq , měřeno 1 m před
fasádou (16,17).

4. Hodnocení expozice
4.1. Chemické škodliviny
Výsledky rozptylové studie :
Zdrojem emisí amoniaku bude vlastní nová stáj (2476 kg NH3/rok), kravín K1 (150 kg NH3/rok),
kravín K2 (950 kg NH3/rok), jímka na kejdu (392 kg NH3/rok) a hnojiště (380,25 kg NH3/rok), tyto
zdroje jsou zohledněny ve výpočtu rozptylové studie. Dalším plošným zdrojem znečištění ovzduší je
aplikace hnoje na ornou půdu v blízkém okolí (není zahrnut ve výpočtu). Zdrojem prachu je především
sklad slámy (1250 kg TZL/rok). Dalším zdrojem emisí NO2, CO, PM10, benzenu je doprava související
s provozem areálu.
Podle metodiky SYMOS’97, verze 2006 jsou provedeny výpočty příspěvků k imisním koncentracím
oxidu dusičitého NO2 (max.hodinové Chod a roční Cr), suspendovaných částic frakce PM10 (max.denní
Cd a roční Cr), oxidu uhelnatého CO(denní max.osmihodinový průměr C8hod a roční Cr), benzenu
(roční Cr) a amoniaku NH3 (max.hodinové Chod a roční Cr ), v posuzované lokalitě pro 12 referenčních
bodů reprezentujících exponovanou obytnou zástavbu obcí Rváčov, Skuhrov, Černá, okraje obcí
Lomnice n.Popelkou a Stružince (viz. rozptylová studie). Nejbližší obytnou zástavu obce Rváčov
reprezentují výpočtové body v rozptylové studii č.10, 11 a 12, které jsou také zatíženy imisemi
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z dopravy. V případě předpokládaného ukončení chovu jalovic v kravíně K2 během 2 let dojde ke
snížení imisního zatížení této nejbližší obytné zástavby.
Nejvyšší vypočtené imisní koncentrace pro obytnou zástavbu jsou uvedeny v následující tabulce :
Cd - PM10 v µg/m3

33,775(ref.b.12)

Cr - PM10 v µg/m3

0,1286 (ref.b.12)

Chod - NO2 v µg/m3

0,381 (ref.b.4)

Cr - NO2 v µg/m3

0,0109 (ref.b.12)

C8hod – CO v µg/m3

3,248 (ref.b.4)

Cr - CO v µg/m3

0,0672 (ref.b.10)

Cr -benzenu v µg/m3

0,00069 (ref.b.12)

Chod - NH3 v µg/m3

45,363 (ref.b.12)

Cr - NH3 v µg/m3

1,69 (ref.b.12)

Tyto výsledné hodnoty z rozptylové studie jsou dále použity pro výpočet charakterizace rizika (viz.
kap.5.1, 5.2.).

Pozadí :
Pozadí posuzovaných škodlivin není v lokalitě měřeno.Nejbližší měřící stanice ČHMÚ č. 1017 se
nachází v Jablonci nad Nisou ve vzdálenosti 22 km. Další měřící stanice ČHMÚ v okolí záměru jsou
v Trutnově č.1504 ve vzdálenosti cca 40 km a v Mladé Boleslavi č.1437 ve vzdálenosti cca 32 km.
rok 2006 – Jablonec nad Nisou

PM10 v µg/m3

98% kvantil hodinové koncentrace

93

98% kvantil denní koncentrace

69,4

Roční průměrná koncentrace

30,4

rok 2006– Jablonec nad Nisou

NO2 v µg/m3

98% kvantil hodinové koncentrace

70,6

Roční průměrná koncentrace

23,3

Imisní koncentrace CO, benzenu a amoniaku nejsou měřeny ani na výše zmiňovaných stanicích,
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pozadí benzenu se dá odhadnout maximálně do 2 µg/m3, pozadí amoniaku z měřící stanice č. 1135
Mikulov- Sedlec do 4,9 µg/m3 (98% kvantil hodinové koncentrace) a do 1,3 µg/m3 (roční průměrná
koncentrace) (18).
4.2. Hluk
Výsledky hlukové studie:
V hlukové studii jsou vyhodnoceny 3 referenční body v nejbližším chráněném venkovním prostoru
(viz.mapový podklad v hlukové studii). Počet exponovaných obyvatel je odhadnut na 15 rodinných
domů s cca 60 osobami. V tab. č.6 hlukové studie jsou uvedeny následující vypočtené hodnoty
hlukového zatížení pro výhledový stav po realizaci nové haly:
Leq stacionární zdroje

Leq doprava

Leq celkem

Referenční bod č.1

15

38

38

Referenční bod č.2

15

29

29

Referenční bod č.3

16

22

23

Oproti stávajícímu stavu dojde ke změně pouze v referenčním bodě č.3, kdy dojde k navýšení o 1 dB
na 23 dB.
5. Charakterizace rizika
5.1.Charakterizace rizika nekarcinogenních účinků
Kvantitativní charakterizaci rizika toxických (nekarcinogenních) účinků stanovujeme pomocí
kvocientu nebezpečnosti HQ (Hazard Quotient), popřípadě součtů kvocientu nebezpečnosti jako
sumárního indexu nebezpečnosti HI, pokud hodnotíme více škodlivin s podobným systémovým
účinkem. Kvocient nebezpečnosti HQ získáme podílem koncentrace v ovzduší (zde je použita
předpokládaná průměrná roční koncentrace Cr nebo hodinová koncentrace Chod dle rozptylové studie)
s nalezenými referenčními koncentracemi např.RfC (U.S.EPA), doporučené hodnoty WHO, chronic
REL (Cal/EPA), acute REL (Cal/EPA) nebo referenční hodnoty dalších institucí.
HQ = Cr nebo Chod (µg/m3 ) / referenční koncentrace (µg/m3)
Referenční koncentrace RfC je stanovená koncentrace, která při celoživotní inhalační expozici (včetně
citlivých podskupin) pravděpodobně nezpůsobí poškození zdraví. Pokud HQ dosahuje hodnoty menší
než 1, neočekává se žádné významné riziko toxických účinků.
Suspendované částice frakce PM10
Nejvyšší vypočtený příspěvek k denním koncentracím představuje hodnotu 33,775 µg/m3
v referenčním bodě 12. Nejvyšší vypočtený příspěvek k ročním koncentracím představuje hodnotu
0,1286 µg/m3 v referenčním bodě 12.
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Jak je uvedeno v kap.3.1. není možné stanovit pro PM10 bezpečnou hranici, při které by již
nedocházelo dle současných vědeckých poznatků k účinku na lidské zdraví. Výskyt zdravotních
účinků jako zvýšení nemocnosti a úmrtnosti byl pozorován již při navýšení denních i ročních
koncentrací PM10 o 10 µg/m3 dle WHO.
Pozadí denních a ročních koncentrací není v lokalitě měřeno, naměřené imisní koncentrace v roce
2006 na měřící stanici v Jablonci nad Nisou by již v současné době mohly být zdrojem mírného
zvýšení úmrtnosti a nemocnosti dle studií WHO. Vliv znečištěného ovzduší na úmrtnost se projevuje
především u citlivých skupin populace (u starších lidí například s vážným respiračním onemocněním),
u kterých zhoršuje průběh onemocnění a zkracuje délku života.
WHO v roce 2006 pro roční nárůsty imisních koncentrací frakcí PM10 o 10 µg/m3 publikovalo
zdravotní projevy na základě existujících epidemiologických dat jako např. 26,5 nových případů
bronchitidy u dospělích nad 27 let na 100 000 exponovaných osob.
Při hypotetické úvaze, že bude exponováno nejvyšší vypočtenou roční průměrnou koncentrací
z rozptylové studie 100 obyvatel, potom by to pro naměřenou roční průměrnou koncentraci v Mladé
Boleslavi 30,4 µg/m3 (tj. hypotetické pozadí) znamenalo 0,08 nových případů bronchitis, pro nejvyšší
vypočtený příspěvek záměru 0,1286 µg/m3 potom 0,0003 nových případů bronchitis. Z uvedeného
vyplývá, že se jedná o zanedbatelnou, nevyhodnotitelnou změnu.
WHO v roce 2005 publikovalo pro frakci PM10 tzv. přechodné cíle IT-1, IT-2, IT-3 a směrné hodnoty
AQG pro roční a 24 hodinové koncentrace. Směrná roční koncentrace AQG představuje hodnotu 20
µg/m3 a směrná 24 hodinové koncentrace AQG představuje hodnotu 50 µg/m3. Vypočtené imisní
příspěvky k denním i ročním koncentracím nepřekračují směrnou koncentraci AQG WHO 2005.

5.1.2.Oxid dusičitý NO2
Nejvyšší vypočtený příspěvek k hodinovým koncentracím představuje hodnotu 0,381µg/m3
v referenčním bodě 4. Nejvyšší vypočtený příspěvek k ročním koncentracím představuje hodnotu
0,0109 µg/m3 v referenčním bodě 12.
Pro hodnocení akutního dráždivého a toxického účinku lze použít doporučenou referenční hodnotu
WHO 200 µg/m3 (podrobněji viz.kap.3.2.) a vzorec pro výpočet HQakutní kap.5.1.
NO2

Chod v µg/m3

HQakutní

Záměr

0,381

0,002

hypotetické pozadí

70,6

0,353

záměr+ hypotetické pozadí

71

0,355

Z uvedené tabulky vyplývá, že hodnota kvocientů nebezpečnosti HQakutní se pohybuje pod hodnotou
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jedna i po započtení pozadí, tudíž se neočekává žádné významné riziko toxických účinků.
Pro hodnocení chronického účinku není možné stanovit úroveň koncentrace, která by při dlouhodobé
expozici neměla prokazatelný zdravotně nepříznivý účinek (viz. kap.3.2.) Nejvyšší vypočtené roční
koncentrace představují nízké hodnoty, které nezhorší zdravotní stav obyvatelstva. V případě pozadí,
které bylo pro tento záměr převzato z nejbližší měřící stanice v Jablonci nad Nisou 23,3 µg/m3,
vyplývá, že tyto stávající roční koncentrace NO2 nepřekračují imisní limity ČR, ani směrnou
koncentraci AQG WHO 2005.

5.1.3. Oxid uhelnatý CO
Nejvyšší příspěvek k dennímu osmihodinovému průměru koncentrací CO uváděné v rozptylové studii
je 3,248 µg/m3 v referenčním bodě 4, nejvyšší vypočtený příspěvek k ročním koncentracím CO
představuje hodnotu 0,0672 µg/m3 v referenčním bodě 10.
Jedná se o příspěvky, které při srovnání s doporučenou koncentrací WHO 10 mg/m3 po dobu expozice
8 hodin (viz. kap.3.3.) jsou zanedbatelné a nebudou zdrojem zdravotního rizika pro okolní
obyvatelstvo ani po započtení pozadí.

5.1.4. Amoniak NH3
Nejvyšší vypočtený příspěvek k hodinovým koncentracím představuje hodnotu 45,363 µg/m3
v referenčním bodě 12. Nejvyšší vypočtený příspěvek k ročním koncentracím představuje hodnotu
1,69 µg/m3 v referenčním bodě 12.
Akutní dráždivý účinek : Kalifornský úřad pro řízení zdravotních rizik (Cal/EPA) stanovil pro
amoniak akutní referenční expoziční limit REL= 3,2 mg/m3 pro dobu trvání expozice 1 hodiny, kdy
bylo prokázáno dráždění očí a respiračního traktu (viz. kap.3.5).
NH3

Chod v µg/m3

HQakutní

Záměr

45,363

0,014

hypotetické pozadí

4,9

0,002

záměr+ hypotetické pozadí

50,263

0,016

Z uvedené tabulky vyplývá, že hodnota kvocientů nebezpečnosti HQakutní se pohybuje pod hodnotou
jedna i po započtení pozadí, tudíž se neočekává žádné významné riziko toxických účinků.
Chronický toxický účinek : Americká agentura pro ochranu životního prostředí v databázi IRIS
stanovila hodnotu referenční koncentrace RfC = 0,1 mg/m3 (viz. kap.3.5.).
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NH3

Cr v µg/m3

HQchronický

Záměr

1,69

0,017

hypotetické pozadí

1,3

0,013

záměr+ hypotetické pozadí

2,99

0,030

Z uvedené tabulky vyplývá, že hodnota kvocientů nebezpečnosti HQchronický se pohybuje pod hodnotou
jedna i po započtení pozadí, tudíž se neočekává žádné významné riziko toxických účinků.
Je tedy možné konstatovat, že při dodržení vstupních údajů, které jsou zadány do výpočtu rozptylové
studie, nelze z provozu navrhované stáje předpokládat významné zvýšení zdravotního rizika akutních i
chronických účinků plynoucího z působení maximálních hodinových a ročních imisích koncentrací
amoniaku, neboť hodnota kvocientu nebezpečnosti HQ dosahuje spolehlivě hodnoty menší než 1.
Americká hygienická asociace v průmyslu uvádí nejnižší čichový práh amoniaku okolo hodnoty 27
µg/m3, kdy citlivější jedinci by mohly být zápachem obtěžovány v nejbližší obytné zástavbě obce
Rváčov. Japonské centrum životního prostředí uvádí čichový práh amoniaku v úrovni 1 mg/m3,
z kterého naopak vyplývá, že obyvatelstvo obtěžováno nebude.

5.2.Charakterizace rizika karcinogenních účinků
U látek podezřelých z karcinogenity se provádí výpočet pravděpodobnosti zvýšení výskytu
nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny při celoživotní
expozici ILCR (Individual Lifetime Cancer Risk). Pro vlastní výpočet ILCR se využívají směrnice
rakovinového rizika (CSF- Cancer Slope Factor, UR- Unit Risk).
ILCR = Cr (µg/m3) x UR (µg/m3)-1 nebo ILCR = LADDi (mg/kg/den) x CSF (mg/kg/den)-1
Při hodnocení karcinogenního účinku se vychází z principu společensky přijatelného rizika, tedy
pravděpodobnosti navýšení celoživotního rizika onemocnění v populaci tzv. ILCR,

která je

považována za ještě akceptovatelnou. Podle US EPA a MZ ČR je možné za přijatelné rozmezí rizika
považovat řádovou úroveň pravděpodobnosti 10-6 (tedy do 10 případů onemocnění na milion
exponovaných osob).
Benzen
Nejvyšší vypočtený příspěvek benzenu k ročním koncentracím představuje hodnotu 0,00069 µg/m3 v
referenčním bodu č. 12. Při použití inhalační jednotky karcinogenního rizika UR = 6x10-6(µg/m3)

-1

WHO (viz. kap.3.4.) a vzorce pro výpočet ILCR kap.5.2. dostáváme hodnoty ILCR řádově 10-9, kdy
se pohybujeme 3 řády pod přijatelným rizikem. Pozadí není v posuzované lokalitě měřeno, odhadnuté
pozadí maximálně do 2 µg/m3 představuje ILCR řádově 10-5, imisní limit ani po započtení pozadí není
překročen. Vlastní záměr stávající pozadí významně nezvýší a nepředstavuje zdravotní riziko pro
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obyvatelstvo.

5.3. Charakterizace rizika hluku
Charakterizace hluku byla provedena pro hodnoty z hlukové studie tab.č.6. V následujících tabulkách
jsou pro jednotlivou hlukovou zátěž odstupňovanou po 5 dB pro dobu denní a dobu noční znázorněny
vybarvením hlavní nepříznivé účinky na zdraví a pohodu obyvatel, které se současné době považují
za dostatečně prokázané.
Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže – den (LAeq 6 – 22 h)
Nepříznivý účinek

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

dB (A)

dB (A)

dB (A)

dB (A)

dB (A)

dB (A)

Sluchové postižení*
Zhoršení osvojení řeči a čtení u dětí
Ischemická choroba srdeční a hypertenze
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování
*přímá expozice hluku v interiéru (LAeq, 24h )

Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže – noc (LAeq 22 – 6 h)
Nepříznivý účinek

35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60+

dB (A)

dB (A)

dB (A)

dB (A)

dB (A)

dB (A)

Zhoršená nálada a výkonnost další den
Subjektivně vnímaná horší kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
Obtěžování hlukem

Z uvedených tabulek pro dobu denní i noční vyplývá, že nepříznivé účinky hluku se neprojeví
v žádném referenčním bodě.
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6. Analýza nejistot
Každé posouzení vlivů na veřejné zdraví je zatíženo nejistotami, v případě posuzovaného záměru je
lze definovat takto :
1. Výsledky rozptylové studie jsou zatíženy nejistotou vkládaných dat do rozptylového modelu,
meteorologickými údaji a jejich platností v modelovaném území.
2. Nejistoty jsou dané aproximací nalezených experimentálně získaných dat u zvířat na člověka.
3. Další nejistotou je nezahrnutí proměn chemických látek v průběhu transportu v ovzduší.
Vzájemným působením dalších chemických látek přítomných v ovzduší a energetickým
potenciálem UV záření dochází k celé řadě fotochemických a dalších jevů, které nejsou
v hodnocení vlivů na veřejné zdraví podchyceny.
4. Předmětem hodnocení nejsou také případné účinky vzájemného působení škodlivin ve směsi,
neboť k tomu není dostatek dostupných údajů.
5. Nejistota vychází i z neznalosti bližších údajů o potenciálně exponované populaci
(rekreační a jiné aktivity

probíhající v zájmovém území,

věkové složení, doba trávená

v místě bydliště, citlivé podskupiny populace jako děti, těhotné ženy, staří lidé, zdravotní
anamnéza jednotlivých obyvatel a jejich chování - kuřáci, dieta atd.).
6. Další nejistota spočívá v tom, že v případě chronického působení počítáme s tím, že
obyvatelstvo bude zasaženo danou škodlivinou po dobu celého roku, nezohledňujeme vliv
pobytu ve vnitřním prostředí, případně v zaměstnání (např. práce v rizikovém prostředí).
7. V posuzované lokalitě není měřící stanice pro měření imisních koncentrací škodlivin.
8. V případě hluku není zohledněno působení hluku v místech mimo bydliště (př.pracoviště).
9. Ovlivnění hlukem je dáno individuelně rozdílným stupněm vnímavosti a citlivosti
exponovaných osob.
10. Popisované a použité vztahy mezi hlukovou expozicí a jejím účinkem nelze považovat za
absolutně platné za všech podmínek.

7. Závěr
Na základě provedeného posouzení vlivu na veřejné zdraví je možné konstatovat :
1. Nová posuzovaná stáj pro 456 kusů dojnic bude umístěna dál od obytné zástavby než
jsou stávající stáje K1 a K2 a navíc ve stávajícím chovu dojde ke snížení počtu
chovaných zvířat o 240 kusů.
2. Výstavba nové stáje pro 456 kusů dojnic společnosti ZEOS Lomnice a.s. spolu se
stávajícími kravíny K1 a K2 nebude zdrojem zvýšeného akutního ani chronického
zdravotního rizika plynoucího z imisí amoniaku NH3 a frakcí suspendovaných částic
PM10 pro obytnou zástavbu i při zohlednění výše uvedených nejistot.
3. Imise oxidu dusičitého NO2, oxidu uhelnatého CO, frakcí suspendovaných částic PM10,
benzenu z dopravy související se záměrem nebudou také zdrojem zvýšeného akutního,

Arch. č. : EIA_DOKUM_RVÁČOV_08076_05
Strana 71 (celkem 82)

Dokumentace (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb.ve znění pozdějších změn)
Rozšíření a modernizace ŽV ve Rváčově společnosti ZEOS Lomnice a.s.

chronického ani karcinogenního zdravotního rizika pro obytnou zástavbu i při
zohlednění výše uvedených nejistot.
4. Za předpokladu účinné ochranné zeleně a zabezpečení chovu budou eliminována
předpokládaná zdravotní rizika jako infekční aerosol a alergeny.
5. Nepříznivé účinky hluku se u obytné zástavby neprojeví.
Výsledky posouzení vlivů na veřejné zdraví se nevztahují na havarijní stavy a závěry posouzení
vlivů na veřejné zdraví jsou platné pouze pro vstupní data uváděná v dokumentaci, v rozptylové
a hlukové studii.

Narušení bezpečnosti silničního provozu
Stavbou nedojde k narušení bezpečnosti silničního provozu.

Vliv vibrací
Provoz záměru nebude významným zdrojem vibrací. Záměr se neprojeví sledovatelným zvýšením
zdravotních rizik.

Pracovní prostředí
Pracovní prostředí ve fázi provozu se oproti stávajícímu stavu nezmění. Emise škodlivých látek
z provozu v tomto případě nejsou určující.

Rizikové faktory dle NV č. 178/2001 Sb. ve znění NV č. 523/2002 Sb.
Rizikové faktory musí být zhodnoceny před uvedením záměru do trvalého provozu v rámci
kategorizace rizikových prací.

Sociálně ekonomické vlivy
Realizací stavby dojde k ovlivnění zaměstnanosti. Předpokládá se snížení oproti současnému stavu o
6 pracovníků.

Havarijní stavy – požár, únik závadných látek

Havarijní stavy jsou rizikovou skutečností s ohledem na používané suroviny a vznikající produkty (viz
část Materiály a suroviny).
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Vzhledem k charakteru výroby jsou možné následující havarijní stavy:


Požár.



Únik závadných látek.

Omezení vzniku havárie a havarijních stavů bude eliminováno realizovanými stavebními opatřeními
(izolace, záchytné jímky apod. – viz předchozí text) a dále schválením havarijního plánu, provozního
řádu a požárního řádu a provozováním kontrolního systému podle vyhlášky č. 450/05 Sb.

Ochrana před únikem závadných látek
Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že objekt i sklady chemických látek a přípravků po realizaci
záměru jsou dostatečně zabezpečeny pro skladování a nakládání s látkami závadnými vodám a
zabezpečuje dostatečné zajištění shromažďovaných odpadů a skladovaných látek závadných vodám
před jejich nežádoucím únikem do okolního prostředí.
Aplikována budou opatření předepsaná zákonem o vodách, zejména § 39 a dalšími a vyhláškou
č. 450/05 Sb. zvláště s ohledem na povinnost zpracování havarijního plánu a provozování kontrolního
systému. Zpracovaný havarijní plán bude předložen vodohospodářskému orgánu ke schválení.

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby není možné kvantifikovat. S ohledem na výše uvedené
parametry záměru, lze očekávat, že obyvatelstvo nebude vlivy stavby zasaženo.
Při respektování zadaných technických parametrů stavby, jež byly předloženy zpracovateli
dokumentace, lze provoz hodnoceného záměru považovat za akceptovatelný a lze prohlásit, že
nedojde k narušení faktorů pohody a nedojde k zvýšení zdravotních rizik ve fázi provozu.
Faktor pohody by neměl být narušen.

Vlivy na ovzduší a klima

Nepředpokládá se významný vliv na klima.
Ovzduší nebude významně ovlivněno emisemi škodlivin.

Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Rekonstrukcí stavby nedojde k dosažení limitních hodnot imisní zátěže hlukem v posuzované lokalitě.
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Vlivy na povrchové a podzemní vody

Provozem stavby nebudou zasaženy negativně povrchové ani podzemní vody.

Vlivy na půdu

Provozem nedojde k negativnímu ovlivnění půd.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Provozem nedojde k negativnímu ovlivnění horninového prostředí ani přírodních zdrojů.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Provozem nedojde k negativnímu ovlivnění flory, fauny ani ekosystémů.

Vlivy na krajinu

Provozem nedojde k negativnímu ovlivnění krajiny.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Provozem nedojde k negativnímu ovlivnění hmotného majetku nebo kulturních památek.

II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z
hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti
přeshraničních vlivů

Stavba nebude mít na základě kritického zhodnocení dostupných informací významný negativní vliv
na životní prostředí a jeho jednotlivé složky ve fázi výstavby ani ve fázi provozu.
Vliv znečišťujících látek vznikajících při rekonstrukci a provozem objektu na kvalitu ovzduší nebude
mít s ohledem na hodnoty emisí škodlivin sledovatelný negativní vliv.
Závěrem lze hodnotit vliv emisí na imisní zátěž zájmového území jako zanedbatelnou bez
významného vlivu na obyvatelstvo a životní prostředí.
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Realizací záměru nedojde k zjistitelnému zhoršení imisní zátěže hlukem.
V jiných oblastech nedojde ke zhoršení hodného zřetele.

III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech

POPIS RIZIK BEZPEČNOSTI PROVOZU

Tato rizika obecně představují:
havarijní únik nebezpečných látek ve fázi výstavby i provozu, požár, exploze,
možnost vzniku havárií vozidel ve fázi výstavby i provozu,
dopravní nehody,
pracovní úrazy,
kriminální činnost,
teroristický útok.

DOPADY NA OKOLÍ

V rámci hodnoceného záměru jsou navržena konkrétní stavební opatření, která toto riziko eliminují.
Umístění zařízení s obsahem látek závadných vodám a obalů s látkami závadnými vodám nad
záchytnými jímkami zabezpečují záchyt škodlivin v případě jejich nekontrolovaného úniku.
dopravní nehody
eliminace tohoto rizika bude provedena školením řidičů, udržování vozidel a pracovních strojů
v bezvadném technickém stavu. Náhodně bude zajištěna dechová zkouška pracovníků, včetně
řidičů. Taktéž bude stanovena vhodná trasa dopravy materiálů.
pracovní úrazy
eliminaci je nutné provést udržováním bezvadného stavu technických prostředků, veškerá
vedení a rozvody budou provedeny odbornou firmou, pracovníci budou vybaveni ochrannými
pracovními prostředky.
kriminální činnost
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objekt bude střežen.

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

Stavba je projektována s ohledem na požární rizika vyplývající z charakteru stavby a rizika náhodného
úniku látek závadných vodám. Nutnou podmínkou bezpečnosti provozu je dodržování:


provozních řádů,



požárních řádů,



havarijních plánů,



seznamování pracovníků s těmito předpisy,



pravidelné revize, kontroly a údržba zařízení.

NÁSTIN PROGRAMU MONITOROVÁNÍ A PLÁNŮ POSTPROJEKTOVÉ ANALÝZY

Ve fázi provozu se nepředpokládá monitoring vlivu na životní prostředí u zemědělského zdroje.

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Při zpracování dokumentace byly použity tyto podklady:
literatura,
terénní průzkumy, včetně obhlídek,
osobní jednání,
zákon č. 100/01 Sb. v aktuálním znění.

Seznam použité a citované literatury v kapitole posouzení vlivů na veřejné zdraví :
1. Manuál prevence v lékařské praxi - díl VIII - Základy hodnocení zdravotních rizik, SZÚ Praha,
2000
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2. Světová zdravotnická organizace (WHO) : Air Quality guidelines- Part II, Evalution of Human
Health Risks : chapter 5.5. carbon monoxide, chapter 7.3 particulate matter, chapter 7.1 nitrogen
dioxide, chapter 5.2 benzene, Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark, 2000
3. Světová zdravotnická organizace (WHO) : Air quality guidelines for particulate matter, ozone,
nitrogen dioxide and sulfur dioxide, Summary of risk assessment, global update 2005
4. Světová zdravotnická organizace (WHO) : Health risks of particulate matter from long-range
transboundary air pollution, Regional Office for Europe, 2006
5. Americká agentura pro ochranu životního prostředí (U.S.EPA): Risk-Based Concentration Table,
EPA Region III RBC Table 4/6/2007
6. Americká agentura pro ochranu životního prostředí (U.S.EPA) : Database IRIS (Integrated Risk
Information System), benzene, Last updated January 2008
7. Světová zdravotnická organizace (WHO) : IARC - benzene, Last updated 9 April 1998
8. Peter S.Thorne, PhD. : Iowa Concentrated Animal Feeding Operation Air Quality Study, Chapter
3.0 Air Quality Issues, The University of Iowa, 2003
9. James A. Merchant, MD, DrPH, Joel Kline, MD, Kelley J.Donham,DVM, Dwaine S.Bundy, PhD,
PE, Carol J.Hodne, PhD Iowa Concentrated Animal Feeding Operation Air Quality Study,
Chapter 6.3 Human Health Effects, The University of Iowa, 2003
10. U.S.EPA : Database IRIS (Integrated Risk Information System), ammonia, Last updated January
2008
11. Kalifornská agentura pro ochranu životního prostředí (Cal/EPA) : OEHHA (Office of
Environmental Health Hazard Assessment) : Air, Toxicity Criteria databases
12. Kalifornská agentura pro ochranu životního prostředí (Cal/EPA) : OEHHA (Office of
Environmental Health Hazard Assessment), Determination of Acute Reference Exposure Levels
for Airborne Toxicants, Acute toxicity summary Ammonia, March 1999
13. Kalifornská agentura pro ochranu životního prostředí (Cal/EPA) : OEHHA (Office of
Environmental Health Hazard Assessment, Chronic toxicity summary Ammonia, 2004
14. American Industrial Hygiene Association (AIHA),

Odor Thresholds and Irritation levels of

several chemical substances, 1986
15. Nagata Y., Measurement of Odor Threshold by Triangle Odor Bag Method, Bulletin of Japan
Environmental Sanitation Center, (1990), 17, pp. 77-89
16. Světová zdravotnická organizace (WHO) : Guidelines for Community Noise, 1999
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17. Autorizační návod k hodnocení zdravotního rizika expozice hluku AN 15/04 verze 2, SZÚ, leden
2007
18. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) : Tabelární ročenka 2006

Použité podklady v dokumentaci:
[1] FARMTEC a.s. pobočka Litomyšl, Průvodní zpráva B., Souhrnná technická zpráva C. – Akce:
Rváčov, Farma pro chov dojnic
[2] Platná legislativa ČR.

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování dokumentace

Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě současného
stupně poznání

a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, nýbrž jen shrnutím

předpokladů a úsudků. Z tohoto důvodu je proto nutné je i posuzovat.
Pro hodnocení emisí škodlivin do ovzduší nebyla prováděna zvláštní měření.
Nedostatky ve znalostech však jsou takového charakteru, že nemají významný vliv na vypovídací
schopnost závěrů posuzování vlivů na životní prostředí a hodnocení zdravotních rizik.
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ČÁST E

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Nebyly předloženy varianty záměru.
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ČÁST F

ZÁVĚR

Na základě kritického zhodnocení dostupných informací lze konstatovat, že realizace záměru je možná
v zamýšlené lokalitě. Její realizací nedojde k významnému nebo nadlimitnímu zhoršení kvality
jednotlivých složek životního prostředí ve fázi výstavby ani ve fázi provozu. Emise škodlivin do
ovzduší jsou minimální a neovlivní sledovatelným způsobem kvalitu ovzduší v zájmové oblasti.
Současně nedojde k zaznamenatelnému nárůstu hlukové zátěže venkovního prostředí v dotčené
lokalitě.
Rizika havárie jsou dostatečně eliminována stavebním provedením skladů a zásobníků.
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ČÁST G

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ
CHARAKTERU

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Předmětem záměru v provozovně Rváčov je výstavba nového kravínu s moderní technologií o
kapacitě 456 ks ustájených dojnic, dojírny, čerpací jímky a nádrže na kejdu. Tímto záměrem budou
nahrazeny stávající provozované stáje K1 s kapacitou 120 ks dojnic a částečně K2 s kapacitou 200 ks
jalovic a 120 ks dojnic. Konečná kapacita bude po realizaci záměru 456 ks dojnic (navýšení o 216 ks)
v nově vybudované stáji, 200 jalovic ve stávající stáji K2 a 50 telat. Zároveň proběhne adaptace
stávajících prostor. V nově vybudované stáji budou zvířata rozdělena do sedmi samostatných skupin
dle fáze reprodukčního cyklu. Dojnice v období laktace a krávy stojící na sucho budou ustájeny na
roštech v bezstelivových lehacích boxech, které budou vybaveny měkkou dvouvrstvou gumovou
matrací., vysokobřezí jalovice budou ustájeny ve volně stlaných lehacích boxech. V porodně bude
ustájení volné, na plochých kotcích, s vysokou podestýlkou. Krmení zvířat bude zajišťovat centrální
krmný stůl s oboustranným krmištěm pomocí krmných vozíků. Nová budova kravínu bude umístěna
v prostoru za seníkem a senážním žlabem. Kapacita jímky na kejdu a oplachové vody z dojírny bude
cca 6000 m3. Současný kravín umístěný v tomto areálu se zadaptuje na odchovnu telat do stáří 1
měsíce. Předpokládaná kapacita je 50 kusů. Hnojiště bude sloužit pro uskladnění hnoje z porodny
nového kravína. Jeho kapacita je dostačující pro více jak 6 měsíců skladování. Ostatní dosavadní
hnojiště budou sloužit jako buď jako rezervní hnojiště, jako sklad senáží, eventuelně jako sklad siláží.
Část současných ustajovacích prostor bude využita jako skladovací prostory zemědělských produktů.
Jalovice, které jsou v současnosti umístěny v těchto prostorách, budou přemístěny do areálu živočišné
výroby ve Stružinci po rekonstrukci stájí (ve Stružinci).
Výstavba, rekonstrukce a modernizace živočišné výroby ve Rváčově bude probíhat v několika etapách
a v průběhu několika let, než se docílí konečného stavu ustájení.
V celém tomto areálu bude trvale zaměstnáno maximálně 8 osob. Objekty jsou navrženy v souladu
s platnými normami a hygienickými předpisy.
Na základě kritického zhodnocení dostupných informací lze konstatovat, že realizace záměru je možná
v zamýšlené lokalitě. Její realizací nedojde k významnému nebo nadlimitnímu zhoršení kvality
jednotlivých složek životního prostředí ve fázi výstavby ani ve fázi provozu. Emise škodlivin do
ovzduší jsou minimální a neovlivní sledovatelným způsobem kvalitu ovzduší v zájmové oblasti.
Současně nedojde k zaznamenatelnému nárůstu hodnot hlukové zátěže venkovního prostředí v dotčené
lokalitě.
Rizika havárie jsou dostatečně eliminována stavebním provedením skladů a zásobníků.
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