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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A. 1.

Obchodní firma
Mydlá ka a.s.

A. 2.

I
46356142

A. 3.

Sídlo
Mydlá ka 253
256 01 Benešov

A. 4.

Oprávn ný zástupce
MVDr. Miroslav B ezina
editel
Mydlá ka 253
256 01 Benešov
tel.: 604 267 526
Kontaktní osoba:
Ing. Ivo Neischl
Mydlá ka 253
256 01 Benešov
tel. 603 161 843

B. ÚDAJE O ZÁM RU
B. I.
B. I. 1.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název zám ru a jeho za azení podle p ílohy . 1

Novostavba stáje pro výkrm prasat - Strážovice
Z hlediska zákona . 100/2001 Sb. zám r napl uje dikci bodu 1.7 „Chov
hospodá ských zví at s kapacitou od 180 dobyt ích jednotek.“, kategorie I, p ílohy . 1
k citovanému zákonu. Výstavba nové stáje pro výkrm prasat v areálu je tedy významnou
zm nou zám ru (§4, odst. 1, písm. a), která bude posouzena p íslušným ú adem v procesu
posuzování vliv na životní prost edí, kterým je Krajský ú ad St edo eského kraje.
B. I. 2.

Kapacita (rozsah) zám ru

V sou asné dob jsou v zem d lském areálu v obci Strážovice k zem d lským ú el m
využívány objekty výkrmu prasat s kapacitou 1800 ks a 2600 ks prasat ve výkrmu
v bezstelivovém ustájení (616 DJ). Tyto objekty budou zachovány. Na volném pozemku
a z ásti na ploše stávajících garáží v jižní ásti areálu bude postavena nová hala pro výkrm
prasat.
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Údaje o kapacit jsou shrnuty v následující tabulce:
Po et
Objekt
Kategorie
ustajovacích míst P epo et na DJ
Hala 1
Výkrm prasat
1 800
252
Výkrm prasat
Hala 2
2 600
364
Novostavba Hala 3 Výkrm prasat
2 016
282,3
Celkem
6 416
898,3
Celková kapacita areálu iní v sou asné dob v p epo tu na dobyt í jednotky 616 DJ,
po úpravách areálu bude na farm ustájeno 898,3 DJ.
B. I. 3.

Umíst ní zám ru
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:

B. I. 4.

St edo eský
Benešov
K e ovice, ást Strážovice
Ho etice

Charakter zám ru a možnost kumulace s jinými zám ry

Charakter stavby: modernizace areálu, novostavba
Odv tví:
zem d lství, živo išná výroba
P edm tem posuzování je rozší ení farmy Strážovice. Farma chovu prasat Strážovice
byla postavena v 70. letech 20. stol. v sou asné dob jsou provozovány dv haly s kapacitou
celkem 4 400 ks prasat ve výkrmu. V jižní ásti areálu bude postavena nová hala s kapacitou
2016 ks prasat ve výkrmu. Zm nami v areálu dojde k celkovému navýšení kapacity farmy
v p epo tu na dobyt í jednotky na (898,3 DJ).
Kumulaci s jinými zám ry je možno vylou it, vzhledem k tomu, že se v okolí areálu
nenacházejí jiné zám ry než v dokumentaci popsané, které by mohly s posuzovaným
zám rem spolup sobit.
B. I. 5.

Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní, v etn p ehledu zvažovaných
variant a hlavních d vod (i z hlediska životního prost edí) pro jejich výb r,
resp. odmítnutí

Cílem je vybudovat nové moderní prostory se zam ením na welfare zví at a eliminaci
vliv na životní prost edí, a tím zabezpe it pro budoucnost podmínky ekologického chovu.
P edkládaná varianta nejlépe vyhovuje pot ebám investora, který v sou asné dob provozuje
výkrm prasat i ve smluvn pronajatých prostorách v dnes již technologicky nevyhovujících
objektech. Vzhledem k dnešním požadavk m na prov trání stájí a welfare zví at, které mají
spole n s krmnou dávkou nejv tší vliv na r st prasat, se využívání t chto objekt k chovu
jeví již jako zcela nevyhovující, a to jak z hlediska pohody zví at, tak i z hlediska ekonomiky
provozu.
Areál ve Strážovicích lze po demolici objektu garáží dobudovat a nadále využívat.
Vzhledem k tomu, že se v dnešní dob klade d raz na maximální úsporu náklad , rozhodl se
investor soust edit výkrm prasat do areálu s vyšší kapacitou tím, že opustí menší pronajaté
objekty v jiných areálech. Uspo í tak náklady na zam stnance, p epravu zví at apod. Pro
zajišt ní provozu areálu budou zam stnány 3 osoby. Pozemky jsou vhodné pro výstavbu,
areál bude dopln n o novou halu pro výkrm prasat. Ustájení bude bezstelivové na roštech.
Navržené úpravy st ediska p inesou požadovaný efekt, který je v dnešní dob vyžadován jak
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z hlediska ekonomiky provozu, tak i z hlediska životního prost edí (vlivy na vody, ovzduší
atp.). Kejda ze stáje bude erpána do stávajících skladovacích jímek. Moderní technologie
ustájení, krmení, dojení umož ují vytvo it velice dobré podmínky pro pobyt a pohodu zví at
„welfare“ a zabezpe it vysokou úrove obsluhy a produktivity práce. Dostavbou stávajícího
areálu se významn zvýší produktivita práce. Hlavními znaky navrhovaného ešení je
technická jednoduchost, kvalitní a spolehlivá technologie. Areál je umíst n i v dostate né
vzdálenosti od obce.
Zvažované varianty:
V rámci dokumentace byla zpracována pouze jedna varianta, která eší novostavbu
stáje pro výkrm prasat v rámci stávajícího areálu. Varianta pln vyhovuje i vzhledem
k návaznosti na stávající p ípravu tekutého krmení a dostate n kapacitní jímky. Výkrm
prasat bude provozován v moderním areálu, který bude vybaven souvisejícími stavbami
a technologií (míchání krmiva, skladování kejdy). V úvahu by mohla p ipadat i varianta vyšší
kapacity novostavby, ta však byla vylou ena vzhledem k z toho plynoucí nedostate né
vzdálenosti od obce.
Nulová varianta:
P i zachování stávajícího stavu chovu prasat na jednotlivých farmách ve stávajících
objektech by musel být tento chov v brzké dob ukon en, protože tak jak byl provozován je
z hlediska ekonomiky a z hlediska pohody zví at již nevyhovující. P i zachování stávajícího
stavu by po uzav ení dožívajících stájí investor nem l k dispozici pot ebnou stájovou kapacitu
pro výkrm prasat.
B. I. 6.

Popis technického a technologického ešení zám ru

Údaje o zám ru pro pot eby dokumentace dle zákona . 100/2001 Sb. jsou p evzaty
ze studie, kterou zpracovala firma Farmtec a.s., oblastní editelství Tábor. Je navrženo
následující ešení objekt .
Hala pro výkrm prasat
Jedná se o novou stáj, která bude umíst na v jižní ásti areálu na volné ploše a na
míst stávajících garáží. Stáj je navržena pro bezstelivový provoz a ustájení prasat ve výkrmu.
Nový objekt bude tvo en halou z ocelových nosných prvk s oplášt ním sendvi ovými panely
a sedlovým zast ešením. V úrovni dosahu zví at bude provedena železobetonová parapetní
st na s vn jší izolací polystyrenem (ETICS) až do úrovn soklu. Rozm ry haly jsou 91 m
délka a 22,7 m ší ka. Stáj má sedlovou st echu se sklonem cca 15° výška ve h ebeni 6 m.
Podél jižní st ny bude ponechána uli ka v ší i 1,6 m, z které se bude vstupovat do
jednotlivých sekcí. Hala bude rozd lena do 7 sekcí po 288 ustajovacích místech (jedna sekce
bude z provozních d vod vždy prázdná z d vodu desinfekce a p ípravy pro naskladn ní
dalšími zví aty). Každá sekce je rozd lena na 16 kotc po 18 ustajovacích místech. Sekce jsou
odd lené vnit ními p í nými a podélnými st nami. Je navrženo kombinované hrazení plastu
a pozinkovaného materiálu. V kotcích je navržena celoroštová podlaha s betonovými rošty.
Pro krmení jsou navržena plastbetonová oboustranná koryta. Do koryt je sm s dopravována
automaticky potrubím ze stávající míchárny tekutého krmení. Napájení bude zajišt no pomocí
napájecích nipl . Kejda bude zachytávána do betonových podroštových van hloubky 400 mm.
Z podroštového prostoru se bude kejda vypoušt t po skon ení turnusu do podélného
kejdového kanálu, odkud bude odtékat do stávající p e erpávací jímky. Navržen je systém
ventilace SKOV – p ívod vzduchu p es klapky a odvod stropními ventilátory 14 ks). Vše
automaticky ízeno a ovládáno klimapo íta em, dle nastavených parametr pro jednotlivé
kategorie.
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Úrove navrženého technologického ešení plánovaného areálu p evyšuje sou asnou
úrove zem d lských staveb.
B. I. 7.

P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru a jeho dokon ení

Datum zahájení stavby bude up esn no na základ výsledk procesu posouzení vliv
zám ru na životní prost edí, stavebního ízení, zahájení stavby se p edpokládá v roce 2015
a bude probíhat cca 12 m síc .
B. I. 8.

Vý et dot ených územn samosprávných celk
Kraj: St edo eský
Pov ený ú ad s rozší enou pravomocí: Benešov
Obec: K e ovice, ást Strážovice

B. I. 9.
Vý et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních ú ad , které
budou tato rozhodnutí vydávat
Nejbližším navazujícím rozhodnutím po ukon ení procesu posuzování vliv na životní
prost edí bude vydání rozhodnutí o umíst ní stavby (územní rozhodnutí) stavebním ú adem
v Benešov .

B. II. ÚDAJE O VSTUPECH
Novostavba stáje pro prasata bude realizována v jižní ásti areálu na volné ploše
a z ásti na míst stávajících garáží, kde hospoda í spole nost Mydlá ka a.s. v katastrálním
území Ho etice.
Vstupy je možno rozd lit do dvou etap.
a) Vstupy v období výstavby – dovoz stavebních materiál , technologie, elektrická
energie a voda
b) Vstupy v období provozu - pro provoz stájí bude pot eba elektrická energie pro
osv tlení a stájovou technologii – napájení, krmení, apod. Areál je na rozvodnou sí p ipojen
prost ednictvím vlastní p ípojky.
Pro provoz stájí bude dále pot ebná voda k napájení, míchání krmení a mytí. Mezi
další vstupy pat í krmivo (šroty).
B. II. 1.

P da

Pozemky na kterých prob hne výstavba, se nacházejí na katastrálním území Ho etice
ve stávajícím zem d lském areálu. Jedná se o pozemky dle KN p. . 755/12, st. 126. Plochy
p iléhající ke stávajícím objekt m jsou p evážn zpevn né. Zastav né plochy se m ní
následovn :
Demolice p vodního objektu garáží
Novostavba
Nov zastav ná plocha celkem:

- 318 m2
2 066 m2
1 748 m2

Celková zastav ná plocha po provedení novostaveb se zv tší o cca 1 748 m2.
Výstavba prob hne ve stávajícím areálu, kde nedojde k záboru zem d lské p dy. Novostavby
nebudou zasahovat do pozemk ur ených k pln ní funkcí lesa (PUPFL).
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Chrán ná území
Posuzovaný zám r nezasahuje do žádného ze zvlášt chrán ných území p írody ve smyslu
ustanovení § 14 zákona 114/1992 Sb., v platném zn ní.
Zám r se nenachází v chrán ném ložiskovém území, dobývacím prostoru podle zákona
. 44/1998 v platném zn ní (horní zákon).
Zám r nezasahuje chrán né území ve smyslu zákona . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i
v platném zn ní.
Ochranná pásma
Ochranná pásma zvlášt chrán ných území p írody (§ 37 odstavce 1 zákona . 114/1992 Sb.)
nejsou polohou posuzovaného zám ru dot ena.
Ochranná pásma lesních porost (§ 14 odstavce 2 zákona 289/1995 Sb.) jsou polohou
posuzovaného zám ru dot ena, stavba se nachází ve vzdálenosti menší než 50 m od hranice
lesa, lesní pozemek je od areálu odd len komunikací a jeho ovlivn ní nelze p edpokládat.
Ochranná pásma komunikací, nadzemních i podzemních inženýrských sítí ve správ jiných
správc nejsou zám rem dot ena, týká pouze vlastních inženýrských sítí v areálu podle
projektu.
Obecn chrán né p írodní prvky
Ve vlastním areálu ani jeho t sném sousedství se nenacházejí.
B. II. 2.

Voda

Skute ná celoro ní spot eba vody na farm Strážovice po navržených úpravách byla
vy íslena na 16 103 m3/rok. Voda bude zajišt na p ipojením na stávající p ípojku na vodovod
ve vlastnictví investora, který je napojen na dostate n kapacitní vlastní vodní zdroj. Pot ebu
vody je možné rozd lit do následujících kategorií.
a) Voda k napájení a krmení:
Pro napájení je t eba do stájí p ivést vodu v kvalit pitné vody, která bude zajišt na
z dostate n kapacitního vlastního vodního zdroje (vlastních studní). Spot eba je ur ena na
základ „Technického doporu ení Ministerstva zem d lství R“. Pro výkrm se ást vody pro
napájení spot ebuje pro p ípravu tekuté krmné sm si.
Spot eba vody stávající:
Kategorie
Výkrm prasat
Výkrm prasat

po et
kus

Spot eba
pr m rná

1800
2600

6,5 l/den
6,5 l/den

Denní spot eba
k napájení
a krmení
11700,0 l/den
16900,0 l/den
10439,00 m3/rok

Celkem rok
Spot eba vody navrhovaná:
Kategorie
Výkrm prasat
Výkrm prasat
Výkrm prasat
Celkem rok

po et
kus
1800
2600
2016

Spotr ba
k napájení
a krmení
6,5 l/den
6,5 l/den
6,5 l/den

Denní spot eba
k napájení
a krmení
11700,0 l/den
16900,0 l/den
13104,0 l/den
15221,96 m3/rok
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b) Voda na dezinfekci stájí:
Dezinfekce stáje bude provád na vždy po ukon ení turnusu a p esunu zví at, spot eba
je ur ena na základ „Technického doporu ení Ministerstva zem d lství R“.
Spot eba vody stávající:
Kategorie
Výkrm prasat
Výkrm prasat

po et
kus
1800
2600

Spotr ba
k mytí
a dezinfekci
0,32 l/den
0,32 l/den

Denní spot eba
k mytí a dezinfekci
576,0 l/den
832,0 l/den
513,92 m3/rok

Celkem rok
Spot eba vody navrhovaná:
Kategorie
Výkrm prasat
Výkrm prasat
Výkrm prasat

po et
kus
1800
2600
2016

Spotr ba
k mytí
a dezinfekci
0,32 l/den
0,32 l/den
0,32 l/den

Denní spot eba k
mytí
576,0 l/den
832,0 l/den
645,1 l/den
749,39 m3/rok

Celkem rok

c) Voda pro hygienická za ízení:
Hygienické za ízení bude ponecháno stávající (šatny, WC, sprchy), provoz areálu
budou nadále zajiš ovat 3 pracovníci. Spot eba vody na jednoho pracovníka bude cca 120
l/osobu a den.
3 x 120 x 365 = 131,4 m3.rok-1
Po navrhovaných úpravách farmy nedojde k významnému zvýšení spot eby vody
oproti p vodnímu stavu. B hem výstavby bude spot eba vody zanedbatelná, nebo v tšina
stavebních materiál (beton) bude na stavbu p ivážena.
B. II. 3.

Ostatní surovinové a energetické zdroje

Materiál bude zajiš ovat dodavatel stavby. Nová stáj pro výkrm prasat bude tvo ena
ocelovými prvky a oplášt ny sendvi ovými panely, hala bude dodána výrobcem ur eným na
základ výb ru investora. Spot eba elektrické energie bude zabezpe ena ze stávajících
rozvod , v p ípad nemožnosti jejich využití bude vybudována nová p ípojka od trafostanice.
V dob výstavby bude zanedbatelná a v dob provozu se nebude významn lišit od p vodní
spot eby.
Pot eba krmiva na farm se bude m nit následovn :
Spot eba krmiv stávající:
po et
Kategorie
kus

Spot eba
krmiva

1800

2,7 kg/den

Výkrm prasat

Denní spot eba
krmiva
4860 kg/den
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2600

2,7 kg/den

Celkem rok

Celkem rok

7020 kg/den
4 336,2 t/rok

Spot eba krmiv navrhovaná:
po et
Kategorie
kus
Výkrm prasat
Výkrm prasat
Výkrm prasat
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1800
2600
2016

Spot eba
krmiva
2,7 kg/den
2,7 kg/den
2,7 kg/den

Denní spot eba
krmiva
4860 kg/den
7020 kg/den
5443 kg/den
6 322,9 t/rok

Ostatní:
Dále bude pot eba ur ité množství lé iv, dezinfek ních, dezinsek ních a deratiza ních
prost edk . Toto množství je vzhledem k výše uvedeným položkám zanedbatelné. Z t chto
položek jsou nejvýznamn jší prost edky pro dezinfekci stájového prostoru.
B. II. 4.

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Posuzovaný zám r leží ve stávajícím zem d lském areálu, který je dopravn
zp ístupn n vjezdem ze silnice III/10517. Kapacita komunikací je dosta ující a není nutno ji
v souvislosti s realizací zám ru zvyšovat.
Z této komunikace se doprava rozd luje na obhospoda ované pozemky, asi 1/2
dopravy je vedena po silnici III/10517 sm rem na Strážovice a 1/2 dopravy je vedena sm rem
na Ho etice. Doprava bude realizována tak, aby se minimalizoval pr jezd p es nejbližší obce,
k emuž povede maximální využití a vytížení vozidel. Kapacita komunikací je dosta ující
a není nutno ji v souvislosti s realizací zám ru zvyšovat. V rámci stavby se v okolí nové stáje
vybudují nové zpevn né manipula ní plochy s cílem snadné manipulace a udržování po ádku.
Vnitroareálové komunikace jsou áste n zpevn né. V souvislosti s novostavbou stáje
není t eba z izovat nové dopravní napojení areálu farmy, pouze budou upraveny nové
komunikace v rámci areálu jejich zpevn ním. Manipula ní plochy budou ešeny v rámci
jednotlivých staveb.
Dopravu je možno rozd lit do dvou etap, jedná se o období výstavby a období
vlastního provozu. Vzhledem k nevelkému rozsahu stavebních prací budou využívány lehké
i t žké nákladní automobily b žných typ . Pr m rný denní pohyb vozidel nelze p edem
stanovit. Nár st dopravy v souvislosti s výstavbou (stavební materiály a stroje) bude asov
omezený a nevýznamný Veškerá doprava se bude dotýkat výše uvedených komunikací
a vnitroareálových komunikací.
Zásobování areálu chovu prasat je zajiš ováno p evážn nákladními automobily
s vlekem nebo náv sem a bude probíhat po výše uvedených komunikacích. Za základ
dopravního zatížení byly vzaty pot eby dopravy vyhodnocené v následující tabulce, je
porovnávána doprava související s p vodním provozem farmy (chov prasat) a doprava
související s provozem farmy po výstavb nové stáje:
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P epravovaný materiál

Pot eba p epravy
v t.rok –1
p vodní

Selata navážení
Odvoz vykrmených prasat
Šroty
Odvoz kejdy
Odvoz kadaver
Odvoz splaškových vod
Celkem

396
1 452
4 336
7 392
4
131
13 711
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Po et jízd za rok

P epo tený po et jízd
za den

po dostavb

p vodní

po dostavb

p vodní

577
2 117
6 323
10 779
6
131
19 933

44
66
271
370
110
13,1
874,1

64
96
395
539
110
13,1
1217,1

0,12
0,18
0,74
1,01
0,3
0,04
2,39

P edpokládaný nár st nákladní dopravy
vozidlo/den.

po dostavb

0,18
0,26
1,08
1,48
0,3
0,04
3,34

343 jízd/rok v jednom sm ru, cca 1

Zatížení dopravní sít bude i nadále v dob provozu vyvolávat pravidelný dovoz
krmiva, selat, nárazov budou z areálu odvážena vykrmená prasata a odvážena kejda. Dále
dochází k cestám obsluhy a dalšího personálu, veteriná e a podobn . K významnému
navýšení intenzity dopravy, která by zasahovala obytnou zástavbu, nedojde.
V následující tabulce jsou uvedeny po ty jízd (v jednom sm ru) jednotlivých kategorií
vozidel zajiš ujících dopravu související s provozem stájí (za p vodního stavu a po úpravách
areálu).
Vozidlo -kategorie

Po et jízd za den
stávající

Nákladní auta a traktory
Osobní auta

4,78
4

po dostavb

6,68
4

Po et jízd za rok
stávající

27 422
1 460

po dostavb

39 866
1 460

Ostatní cesty budou spíše nepravidelného charakteru. Dosavadní provoz farmy byl
podmín n prakticky stejnou frekvencí dopravy stejného charakteru. Za nejvýznamn jší je
z hlediska dopravy t eba považovat odvoz kejdy, maximální intenzita dopravy cca 20 souprav
za den nebude odlišná od sou asného stavu, z tohoto pohledu nedojde tedy k žádné zásadní
zm n . Vzhledem k celkové dopravní zát ži na komunikaci III/10517 (Strážovice - Ho etice)
se však jedná o nevýznamný vliv.

B. III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B. III. 1. Ovzduší
P i provozování živo išné výroby vznikají rozkladem organické hmoty (zbytky krmiva,
steliva, výkaly) látky, které zp sobují zne iš ování ovzduší. Z t chto látek je nejvýznamn jší
vznik amoniaku v menších množstvích pak vzniká i sirovodík, pachové látky a oxid uhli itý.
Emise mohou v zásad ovliv ovat pouze ovzduší v nejbližším okolí stájových objekt .
Tyto koncentrace neovlivní negativn zdravotní stav zví at ani obsluhy a v okolním prost edí
se díky dostate nému ed ní v tracím vzduchem negativním zp sobem neprojeví.
Z hlediska za azení do kategorie zdroj zne iš ování ovzduší podle p ílohy . 2
k zákonu . 201/2012 Sb., o ochran ovzduší, se jedná o vyjmenovaný stacionární zdroj
za azený pod bodem 8. „Chov hospodá ských zví at s celkovou ro ní emisí amoniaku nad 5 t
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v etn .“ Pro tyto zdroje je ve vyhlášce . 415/2012 Sb., o p ípustné úrovni zne iš ování
a jejím zjiš ování a o provedení n kterých dalších ustanovení zákona o ochran ovzduší
uvedena technická podmínka provozu: „Za ú elem p edcházení emisí zne iš ujících látek
obt žujících zápachem zajistit technickoorganiza ní opat ení ke snížení t chto emisí nap .
využitím snižujících technologií, jejichž seznam je uveden ve V stníku MŽP“.
Pro tyto zdroje zne iš ování ovzduší platí specifický emisní limit pro amoniak na
úrovni obecného emisního limitu, tj. p i hmotnostním toku amoniaku vyšším než 500 g/h
nesmí být p ekro ena úhrnná hmotnostní koncentrace 50 mg/m3 zne iš ující látky
v odpadním plynu (p íloha . 9 k vyhlášce . 415/2012 Sb.).
Amoniak:
Pro výpo et emisí byly použity emisní faktory uvedené ve v stníku Ministerstva
životního prost edí, ro ník 2013, ástka 1, kde jsou pro chov prasat stanoveny následující
emisní faktory amoniaku.
Celkový emisní faktor:

prasata výkrm a odchov
8,3 kg NH3/ks.rok

z toho: stáj
kejda
aplikace

3,2 kg NH3/ks.rok
2,0 kg NH3/ks.rok
3,1 kg NH3/ks.rok

P vodní stav emisí z areálu dle ustájeného po tu zví at:
V areálu byla kejda skladována, a proto byla do výpo tu emisí z areálu zahrnuta emise ze stájí
a skladování kejdy:
Objekt

Po et
(ks)

Emisní faktor stáj Hmotnostní
(kg/zví e.rok)
tok amoniaku
(kg/rok)

Hmotnostní
tok amoniaku
(g/hod)

Pr m rný
hmotnostní tok
amoniaku (g/s)

Hala 1 výkrm

1800

3,2

5760

657,5342

0,1826

Hala 2 výkrm
Celkem

2600

3,2

8320
14080

949,7717
1607,3059

0,2638
0,4465

Hmotnostní
tok amoniaku
(kg/rok)

Hmotnostní
tok amoniaku
(g/hod)

Objekt

Po et
(ks)

Emisní faktor
kejda
(kg/zví e.rok)

Pr m rný
hmotnostní tok
amoniaku (g/s)

Hala 1 výkrm

1800

2

3600

410,9589

0,1142

Hala 2 výkrm
Celkem

2600

2

5200
8800

593,6073
1004,5662

0,1649
0,2790

Celková emise z areálu:

22 880 kg NH3.rok-1
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Stav emisí z areálu po dostavb a zm nách:
Objekt

Po et
(ks)

Emisní faktor stáj Hmotnostní
(kg/zví e.rok)
tok amoniaku
(kg/rok)

Hmotnostní
tok amoniaku
(g/hod)

Pr m rný
hmotnostní tok
amoniaku (g/s)

Hala 1 výkrm

1800

3,2

5760

657,5342

0,1826

Hala 2 výkrm

2600

3,2

8320

949,7717

0,2638

Hala 3 výkrm
Celkem

2016

3,2

6451,2
20531,2

736,4384
2343,7443

0,2046
0,6510

Hmotnostní
tok amoniaku
(kg/rok)

Hmotnostní
tok amoniaku
(g/hod)

Objekt

Po et
(ks)

Emisní faktor
kejda
(kg/zví e.rok)

Pr m rný
hmotnostní tok
amoniaku (g/s)

Hala 1 výkrm

1800

2

3600

410,9589

0,1142

Hala 2 výkrm

2600

2

5200

593,6073

0,1649

Hala 3 výkrm
Celkem

2016

2

4032
12832

460,2740
1464,8402

0,1279
0,4069

Celková emise z areálu dle ustájeného po tu zví at bude max: 33 363,2 kg NH3.rok-1
Zdrojem zne iš ování ovzduší není jen posuzovaná technologie ustájení, ale
k zem d lskému zdroji náleží i plochy rostlinné výroby a innosti, pokud jsou spojeny
s nakládáním látkami uvol ujícími emise amoniaku pocházejícími z provozu zdroje.
Je tedy naprosto z ejmé, že sou ástí zdroje je i pole, na které je, kejda vyvážena,
celkové emise jsou tedy vyšší, ale jsou rozptýlené na v tší ploše.
Celková emise z chovu prasat a ploch rostlinné výroby (p vodní) je:
4 400 x 8,3 = 36 520 kg NH3.rok-1
Celková emise z chovu prasat a ploch rostlinné výroby po zm nách v areálu bude:
6 416 x 8,3 = 53 252,8 kg NH3.rok-1
Lze tedy konstatovat, že dostavbou stáje, modernizací a zm nami v areálu dojde
ke zvýšení emisí.
Ve stávajících objektech i v nové hale budou ale využity snižující technologie emisí amoniaku
(technologie krmení a napájení s biotechnologickými p ípravky lze využít procento snížení
emisí amoniaku až 48 %), roštová podlaha, lze využít procento snížení emisí amoniaku 25 %).
Z hlediska skladování exkrement bude veškerá kejda skladována v jímkách v areálu,
(ponechání kejdy v klidu do vytvo ení p írodní krusty – snížení emisí amoniaku až 40 %).
Sou ástí zdroje zne iš ování budou i plochy, na které bude kejda vyvážena (jedná se o plochy
obhospoda ované smluvními partnery), tyto emise jsou však rozprost eny na velkou plochu
a jejich vliv nebude patrný.
P edpokladem pro možnost použití a uznání snižujících technologií emisí amoniaku je
aktualizace provozního ádu a jeho schválení krajským ú adem St edo eského kraje v rámci
zm ny integrovaného povolení.
Dále byla zpracována rozptylová studie amoniaku, která rovn ž prokázala, že nedojde
k p ekro ení limitních hodnot. Na základ vypo tených hodnot lze tedy s jistotou
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p edpokládat, že stanovený imisní limit v p ípad varianty s využitím snižujících technologií,
nebude v blízkosti obytné zástavby obce Strážovice p ekro en, nejbližší obytné objekty jsou
od areálu dostate n vzdáleny (270 m).
Pachové látky:
Pro posouzení pachových látek se používá metoda (zatím nejvíce objektivní
zhodnocení) zve ejn ná v AHEM . 8/1999, „Postup pro posuzování ochranného pásma
chov zví at z hlediska ochrany zdravých životních podmínek“. Tato metoda v sou asné dob
není metodou závaznou. Návrh ochranného pásma je za azen mezi p ílohy dokumentace,
v etn výpo tu OP provedeného dle výše uvedené metodiky a aktualizovaného po tu
ustájených zví at. Výpo tem v p íloze dokumentace bylo doloženo, že území zasažené
pachovými látkami nezasahuje objekty hygienické ochrany.
Za hlavní zdroje emisí pachových látek je t eba považovat:
- vlastní stáje (výduchy ventilace ve st eše)
- p e erpávací jímky, jedná se o stávající jímky u stájí, do kterých bude natékat kejda ze
stájí, ást jímek je zakrytá, vzhledem k malé ploše nevznikají žádné významn jší
emise pachových látek
- koncové jímky – vzhledem k dlouhé dob skladování a vytvo ení krusty na povrchu
nevznikají žádné významn jší emise pachových látek.
Vzhledem k výše uvedenému je z ejmé, že za hlavní zdroj pachových látek je nutné
považovat vlastní stáje.
Prach:
Zdrojem prachu v zem d lských provozech m že být p edevším stlaní a krmení.
V tomto p ípad se jedná o provoz s bezstelivovým ustájením. Dalším zdrojem prašnosti
m že být krmení. Krmné sm si budou u objekt uloženy v nadzemních skladovacích silech,
kam bude sm s pneumaticky dopravována z tzv. KUKA voz . V p ípad výkrmu prasat je
krmná sm s (šrot) dopravována do míchacího za ízení ze sil (násypky) šnekovým
dopravníkem, následn bude zvlh ena do kašovité formy, takže nem že dojít k jakýmkoliv
ztrátám i vzniku prašnosti a potrubím erpána p ímo do koryt. Z tohoto d vodu nelze hovo it
o vzniku prašnosti p i manipulaci s krmivem. V tomto p ípad není prašnost významným
vlivem na ovzduší.
Vlivy z dopravy:
Dopravu je možné považovat za mobilní (liniový) zdroj zne iš ování ovzduší, jedná
se o pohyb motorových vozidel zajiš ujících dovoz krmiva, odvoz kejdy, zví at, apod. Za
hlavní zne iš ující látky je nutné považovat prach z komunikací a výfukové plyny z vozidel.
Pr m rný pohyb osobních automobil , nákladních automobil a traktor s nastartovaným
motorem zabezpe ujících obsluhu areálu související s chovem zví at v areálu bude max. 5
minut na vozidlo. Produkce zne iš ujících látek bude velice nízká, v praxi obtížn m itelná
a z pohledu
zne išt ní
ovzduší
nevýznamná.
P ísp vky dopravních
prost edk
zabezpe ujících zásobování farmy k emisím na komunikacích budou rovn ž nevýznamné,
a to i vzhledem k tomu, že jsou používána moderní vozidla spl ující p ísné emisní normy
EURO 3 a vyšší.
B. III. 2. Odpadní vody
Odpadní vody charakteru mo vky nevznikají, veškerá tekutá složka exkrement je
obsažena v produkci kejdy, která je skladována v dostate n kapacitních jímkách a následn
bude použita pro hnojení. Kapacita jímek na kejdu je 2 x 2 698, 2 x 480, 2 x 100 a 2 x 80 m3,
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tj. celkem 6 716 m3, což posta uje na dobu min. 6 m síc , protože celková produkce kejdy a
vod z dezinfekce stájí bude 10 799 m3/rok a 749 m3/rok.
Dále budou vznikat odpadní vody splaškové ze sociálního zázemí. Provoz areálu budou
zajiš ovat 3 pracovníci. Na základ vypo tené spot eby vody bude vyprodukováno cca 131
m3.rok-1 splaškových vod, které jsou skladovány v samostatné jímce 24 m3 a odváženy na
OV v Benešov .
Deš ová voda z nekontaminovaných zpevn ných ploch a st ech objekt bude
vsakována na pozemku investora. Plocha st ech se navýší o cca 2 642 m2, což p i ro ní srážce
604 mm, iní 1 436 m3. Obsah jímek na kejdu bude vyvážen na pozemky obhospoda ované
smluvními partnery. Aplikace bude provád na v souladu s obecn platnými p edpisy na
ochranu podzemních a povrchových vod v souladu s plánem organického hnojení smluvních
partner .

B. III. 3. Odpady
Pro nakládání s odpady platí zákon o odpadech . 185/2001 Sb., v platném zn ní,
klasifikace odpad je provád na dle vyhlášky 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog
odpad , Seznam nebezpe ných odpad a seznamy odpad a stát pro ú ely vývozu atd.
Produkci odpad m žeme rozd lit podle asového období jejich vzniku:
• odpady vznikající p i výstavb
• odpady z provozu
• odpady vznikající p i havárii
V dob výstavby vlastní stavby vznikne odpad z demolice stávajícího objektu garáží.
Vznikající odpad (sm s betonu, cihel, keramiky, kabely, železo, ocel, izola ní materiály, sm s
stavebních a demoli ních odpad apod.) bude odstra ovat stavební firma provád jící stavební
práce. Odpady budou p ednostn p edány k dalšímu využití (nap . recyklaci), odpady které
nelze dále využít budou odstran ny uložením na povolenou skládku dle druhu a kategorie
odpadu.
Název odpadu:
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Kovové obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpe ných látek
nebo obaly t mito látkami zne išt né
Sm si nebo odd lené frakce
betonu, cihel, keramiky bez NL
D evo
Železo, ocel
Kabely neobsahující NL
Izola ní materiály bez NL
Jiné stavební a demoli ní odpady obsahující NL
Sm sné stavební a demoli ní
odpady bez NL

Katalog. íslo
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 10

Kategorie:
O
O
O
N

17 01 07

O

17 02 01
17 04 05
17 04 11
17 06 04
17 09 03
17 09 04

O
O
O
O
N
O

Odpady nebudou odstra ovány na staveništi spalováním, zahrabováním apod. Pouze
výkopová zemina a hlušina bude využita v areálu k terénním úpravám okolí objekt . Na
staveništi budou odpady ukládány ut íd n .
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Za provozu bude nejvýznamn jším produktem z chovu prasat v posuzovaném areálu
kejda, kterou lze za adit pod katalogové íslo 02 01 06 zví ecí trus, mo , hn j (v etn
zne išt né slámy), kapalné odpady, soust e ované odd len a zpracovávané mimo místo
vzniku a podle p ílohy . 1 k vyhlášce . 377/2013 Sb., o skladování a zp sobu používání
hnojiv je produkce kejdy následující:

Kategorie
Výkrm prasat
Výkrm prasat
Výkrm prasat

Celkem rok

po et koeficient
kus
DJ
1800
0,14
2600
0,14
2016
0,14

DJ

Produkce kejdy/DJ
a rok

252,0
364,0
282,2

12
12
12

t/rok
t/rok
t/rok

Produkce kejdy
za rok
3024,0 t/rok
4368,0 t/rok
3386,9 t/rok

10779 t/rok

898,2

Ze zem d lského hlediska kejdu nepovažujeme za odpad, ale za cenné organické
hnojivo, bez kterého nelze dosáhnout optimální struktury p dy ani vyhovující p dní
úrodnosti. Kejda, technologické vody budou skladovány v koncových jímkách. Aplikace
kejdy na zem d lskou p du bude realizována dle aktualizovaného plánu organického hnojení,
který vychází z osevního postupu smluvních partner .
Krom uvedených materiál budou za provozu farmy produkovány obvyklé odpady
pro zem d lské provozy (odpady z krmiv, odpady z lé iv, zá ivky a pod.). Tyto odpady
budou p edávány jiným odborným subjekt m k odstran ní (veteriná , odb. firma).
Název odpadu:
Odpadní plasty
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Zne išt né ostré p edm ty
Odpady na jejichž sb r a shromaž ování jsou
kladeny nároky z hlediska prevence infekce
Odpady na jejichž sb r a shromaž ování nejsou
kladeny nároky z hlediska prevence infekce
Nepoužitelná lé iva
Zá ivky

Katalog. íslo
02 01 04
15 01 01
15 01 02
18 02 01
18 02 02

Kategorie:
O
O
O
N
N

18 02 03

O

18 02 08
20 01 21

N
N

V pr b hu roku dochází k úhynu zví at, i když v tomto p ípad lze uvažovat
o pom rn nízkém procentu úhynu, cca 1 %. S tímto materiálem nutno zacházet v souladu se
zákonem . 166/1999 Sb., o veterinární pé i a o zm n n kterých souvisejících zákon . Jejich
do asné uskladn ní p ed likvidací odbornou firmou bude provád no v kafilerním boxu.
V rámci provozu m že p i vzniku havarijního stavu dojít k úniku mazadel i paliv
z prost edk mechanizace p i jejich poruchách nebo haváriích. M že tak vznikat odpad k. .
130204 p ípadn 130205, 130206, 130207 nebo i 130208 – vše r zné odpadní motorové,
p evodové a mazací oleje, p ípadn odpad zeminy zne išt né ropnými látkami (170503 zemina obsahující nebezpe né látky) – kategorie N. Tyto druhy odpad je nutno odstra ovat
podle p íslušných p edpis odpadového hospodá ství ve vazb na ochranu vod p ed
zne išt ním ropnými látkami.
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Dalším možným havarijním stavem je požár objekt . Nejv tší objem odpad bude
v tomto p ípad p edstavovat stavební su – Sm sné stavební a demoli ní odpady neuvedené
pod ísly odpad 170901, 2170902 a 170903 (kat. íslo 170904 – kategorie O), p ípadn
s ur itým podílem odpadu – Jiné stavební a demoli ní odpady obsahující nebezpe né látky,
sm sný stavební odpad (k. . 170903 – kategorie N).
B. III. 4. Ostatní
Hluk v období výstavby:
V pr b hu výstavby m že nastat asov omezené a ob asné zvýšení hladiny hluku
a vibrací v t sné blízkosti staveništ v d sledku použití stavebních stroj , zvlášt p i
provád ní demolice, zemních prací jako jsou terénní úpravy, výkop základ . Dalším možným
zdrojem vibrací budou n které stavební práce, jako je hutn ní a vibrování nap . p i betonáži.
Tyto innosti budou provád ny výhradn v denní dob (od 06,00 hod do 22,00 hodin), obytné
objekty v zastav ném území obce jsou od stavby stáje vzdáleny min. 370 m, a proto se
neo ekává, že budou p ekro eny povolené hodnoty u nejbližších obytných objekt .
Hluk v období provozu:
Stav akustické situace se posuzuje podle Na ízení vlády . 272/2011 Sb. o ochran
zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací je základní normovanou ekvivalentní
hladinou akustického tlaku ve venkovním prostoru pro denní dobu v daném p ípad 50 dB.
V zájmovém území stavby nebyly m eny hlukové pom ry, je však z ejmé, že vzhledem ke
vzdálenosti obytných objekt a odclon ní ostatními objekty je hygienický limit v sou asné
dob dodržen.
P i provozování stájí dochází z pohledu možných vliv na hlukovou situaci
k následujícím innostem: manipulaci se zví aty a krmivy, kdy budou provozována b žná
silni ní vozidla (p evážn nákladní automobily). Dále bude provozováno odv trání stájí,
odtahové ventilátory budou umíst ny ve st eše hal s vyúst ním nad st echu objektu.
Pro pot eby podrobného posouzení hlukových pom r u nov navrhovaného provozu
je v p ílohové ásti uvedena hluková studie, která podrobn posuzuje vliv zdroj hluku
a vyvolané dopravy na okolní zástavbu.
Stáje jsou v tomto smyslu umíst ny v dostate né vzdálenosti od nejbližší obytné
zástavby a tak je zcela vylou eno negativní ovlivn ní nejbližší obytné zástavby a jejich
venkovních prostor hlukem z provozu stájí. Útlum akustického tlaku ve venkovním prostoru
je vzhledem k vzdálenosti dostate ný a tak lze s jistotou o ekávat na hranicích areálu, spln ní
výše uvedených hodnot nejvyšší p ípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve
venkovním prostoru LAeq = 50 dB pro denní dobu resp. 40 dB pro no ní dobu.
Z provozního hlediska lze konstatovat, že p ísp vek dopravy spojené s provozem
posuzované farmy ve vztahu k obytné zástavb není významný a dopravní zatížení spojené
s provozem areálu živo išné výroby bude vyšší, ale významn se neprojeví. Žádné
z technologických za ízení ani jízda silni ních dopravních prost edk nebude zdrojem
nadlimitních hodnot vibrací a to jak ve vnit ních prostorech stavby, tak vn t chto prostor
v mí e poškozující zdraví obyvatel i pracovník ani stavební stav p ilehlých objekt .
Zá ení
Navrhované objekty (stáje) nejsou zdrojem ionizujícího, ani neionizujícího
(elektromagnetického zá ení) ve smyslu zákona . 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné
energie a ionizujícího zá ení a zákona . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví. P i

Dokumentace vliv zám ru na životní prost edí dle p ílohy . 4 k zákonu . 100/2001 Sb.

FARMTEC, a.s.

Novostavba stáje pro výkrm prasat - Strážovice
Mydlá ka a.s.

Strana 17

realizaci ani v provozu se nep edpokládá provozování otev ených generátor vysokých
a velmi vysokých frekvencí ani za ízení, která by takové generátory obsahovala, tj. za ízení,
která by mohla být p vodcem nep íznivých ú ink elektromagnetického zá ení na zdraví ve
smyslu Na ízení vlády . 480/2001 Sb. o ochran zdraví p ed neionizujícím zá ením.
Radonový pr zkum v prostoru stavby nebyl zpracován, v dalším stupni dokumentace
nutno posoudit míru radonového rizika, p ípadn provést radonový pr zkum a na jeho základ
p ípadn ur it provedení opat ení k pronikání radonu z podloží do stavby.
B. III. 5. Dopl ující údaje
Realizací zám ru nedojde k významným terénním úpravám. Výstavba stáje bude
realizována ve stávajícím areálu. V okolí areálu doporu uji provést dopln ní stávající zelen
na základ projektu ozelen ní farmy. Vzhledem k rozsahu zám ru je možné konstatovat, že
plánované novostavby budou podobného tvaru jako stavby p vodní, barevnost bude volena ve
st ízlivých barevných kombinacích (šedá) tak, aby navázala na stávající stáje. Podélná osa
nové stavby bude orientována ve stejném sm ru jako jsou stavby p vodní.
Architektonické ešení nového objektu bude odpovídat jeho funkci – zem d lský
objekt. Pohledov bude nový objekt p sobit esteti t jším dojmem než objekty stávající již
používané.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ
V DOT ENÉM ÚZEMÍ
C. I.

VÝ ET NEJZÁVAŽN JŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH
CHARAKTERISTIK DOT ENÉHO ÚZEMÍ

Obec Strážovice se nachází cca 15 km jihozápadn od Benešova v jihozápadní ásti
okresu Benešov. Obec Strážovice je jednou z místních ástí obce K e ovice, v obci žije cca
35 obyvatel. Území stavby náleží dle geomorfologického len ní do systému Hercynského,
provincie eská vyso ina, subprovincie eskomoravská soustava, oblast St edo eská
pahorkaina, celku Benešovská pahorkatina, podcelku Dob íšská pahorkatina, okrsku
Neveklovská vrchovina.
Rozsah nadmo ských výšek blízkého okolí se pohybuje od 400 do 500 m n. m., území
obce leží cca 405 m n.m. Odvod ováno je Vlkonickým potokem, který je pravostranným
p ítokem Mastníku, ten se vlévá zprava do Vltavy ve vzdutí nádrže Orlík. Katastr lze
z hlediska krajiná ského hodnotit jako celek s pr m rnou ekologickou a estetickou hodnotou.
Zám r není v p ímém kontaktu s územním systémem ekologické stability krajiny ani
bezprost edn nijak neovliv uje žádné chrán né území nebo p írodní park.
Nejbližším významným krajinným prvkem ze zákona je les jihozápadn od areálu
farmy. V širším okolí zám ru se vyskytují následující chrán ná území: P írodní památka
K e ovický potok (cca 2 km západn ). Posuzovaný zám r leží mimo oblasti soustavy
NATURA 2000.
Památné stromy. V širším okolí se nacházejí spíše sporadicky hodnotné skupiny
d evin i solitery.
Zám r není umíst n v prostoru, který by mohl být ozna en jako významné území
historického, kulturního nebo archeologického významu.
Z hlediska starých ekologických zát ží nejsou vzhledem ke stávajícímu využití
pozemk známy žádné informace vedoucí k p edpokladu jejich existence.
Z hlediska stávající únosnosti prost edí se nejedná o významn nadlimitn ovlivn nou
lokalitu.
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C. II. CHARAKTERISTIKA SOU ASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO
PROST EDÍ V DOT ENÉM ÚZEMÍ
C. II. 1.

Ovzduší a klima

Z hlediska základních klimatologických charakteristik spadá území, ve kterém je
zám r umíst n dle Quitta do oblasti MT11.
Po et letních dn
Po et dn v roce s teplotou 10 oC a více
Po et mrazových dn
Po et ledových dn
Pr m rná teplota v lednu
Pr m rná teplota v ervenci
Pr m rná teplota v dubnu
Pr m rná teplota v íjnu
Pr m rný po et dn za rok se srážkami nad 1 mm
Srážkový úhrn za vegeta ní období
Srážkový úhrn v zimním období
Po et dn v roce se sn hovou pokrývkou
Po et dn zamra ených
Po et dn jasných

40 – 50 dn
140 – 160 dn
110 – 130 dn
30 – 40 dn
- 2 až – 3 oC
17 až 18 oC
7 až 8 oC
7 až 8 oC
90 – 100 dn
350 – 400 mm
200 – 250 mm
50 – 60 dn
120 – 150 dn
40 - 50 dn

Klimatologické charakteristiky ze stanice Neveklov, 412 m n.m.
Pr m rné teploty ve oC
I
-2,5

II
-1,1

III
2,7

IV
7,1

V
12,7

VI
15,9

VII
17,3

VIII
16,2

IX
12,6

X
7,4

XI
2,8

XII
-1,0

rok
7,5

Na kvalitu ovzduší mají vliv p evládající sm ry v tru.
Pro obec Strážovice, lze využít následující údaje o etnosti v osmi hlavních sm rech v tru
z lokality Stranný:
Sm r v tru
etnost %

S
5,99

SV
8,02

V
7,98

JV
6,01

J
5

JZ
22

Z
18,02

SZ
9

Bezv t í
17,98

S nejvyšší etností je v lokalit zastoupeno proud ní v tr JZ a Z. P edevším JZ,
Z,SZ, S, SV a V v try jsou pro uvedenou lokalitu p íznivé, nebo odvád jí škodliviny
emitované ze areálu mimo obytnou zástavbu nejbližší obce.
Pr m rné srážky v mm ze stanice Neveklov (412 m n. m.):
I
32

II
33

III
32

IV
45

V
60

VI
80

VII
81

VIII
76

IX
48

X
47

XI
36

XII
34

rok
604

Zne išt ní ovzduší
Na základ polohy zám ru v otev ené krajin s mírným p evýšením nad obcí lze
p edpokládat, že jde o území s dobrou prov trávaností, v okolí se nevyskytují žádné
významn jší zdroje emisí.

Dokumentace vliv zám ru na životní prost edí dle p ílohy . 4 k zákonu . 100/2001 Sb.

FARMTEC, a.s.

Novostavba stáje pro výkrm prasat - Strážovice
Mydlá ka a.s.

Strana 20

Kvalita ovzduší v okolí zám ru je ovliv ována p edevším lokálními topeništi
v zastav ném území a dopravou. Vlastní posuzovaný areál p ispívá k zne išt ní ovzduší
pouze produkcí pachových látek a produkcí amoniaku, která je vyhodnocena v ásti B.III.1.
Ovzduší. Zne išt ní ovzduší produkované zem d lskými objekty, ve srovnání s pr myslem
a dopravou je v širším kontextu zanedbatelné. Vzhledem k tomu, že se v blízkosti zám ru
neprovádí kontinuální m ení, je stanovení sou asného imisního pozadí zna n
problematické. Pro tento zám r by v úvahu p ipadalo p edevším zne išt ní amoniakem
z drobných chov hospodá ského zví ectva v obci. Vzhledem k vlastnostem amoniaku, který
se ve volné atmosfé e pom rn rychle rozkládá a drobných chov ubývá, nejsou z hlediska
pozadí drobné chovy významné.
C. II. 2.

Voda

Posuzované území obce Strážovice (zem d lský areál a jeho sousedství) je
odvod ováno povrchovým odtokem k toku Vlkonického potoka HP 1-08-05-0710-0-00,
který je pravostranným p ítokem Mastníku, ten se vlévá zprava do Vltavy. Posuzovaný zám r
nijak významn neovlivní vodohospodá ské pom ry v zájmovém území. Areál je napojen na
vlastní vodovod z vlastního vodního zdroje. Z hlediska ochrany povrchových i podzemních
vod bude nutné zajistit nepropustnost kejdových kanál , jímek a potrubí.
Posuzovaný areál neleží v CHOPAV, v blízkosti se nenachází ochranná pásma
vodních zdroj , která by mohla být zám rem dot ena. Katastrální území Ho etice není
zranitelnou oblastí dle Na ízení vlády . 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí
a ak ním programu.
C. II. 3.

P da

Stavby v areálu nevyžadují trvalý zábor zem d lského p dního fondu (ZPF). Stavbou
nebudou dot eny pozemky, které jsou sou ástí ZPF ani pozemky ur ené k pln ní funkce lesa.
P da v blízkém okolí zám ru je za azena p edevším do BPEJ 5.47.10
Popis BPEJ:
1. íslice - p íslušnost ke klimatickému regionu
5 - region MT2, mírn teplý, mírn vlhký; suma teplot nad + 10 °C 2 200 -2 500; pr m.
ro ní teplota 7 - 8 °C; pr m rný ro ní úhrn srážek 550 - 650 mm; pravd podobnost
suchých vegeta ních období 15 - 30 %, vláhová jistota 4 - 10

2. a 3. íslice ur uje p íslušnost k ur ité hlavní p dní jednotce
47 – Oglejené p dy na svahových hlínách; st edn t žké až st edn sk etovité nebo slab
kamenité, náchylné k do asnému zamok ení

4. íslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke sv tovým stranám
1

sklonitost

expozice

3-7°, mírný svah

všesm rná

5. íslice vyjad uje kombinaci hloubky a skeletovitosti p dního profilu
0

skeletovitost
bezskeletovité

hloubka
p da hluboká
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Zne išt ní p d
Kontaminace p dy v okolí posuzovaného zám ru nebyla prov ována. Vzhledem
k charakteru dosavadního využití pozemk pro zem d lské ú ely (zem d lská p da) nelze
kontaminaci p edpokládat.

C. II. 4.

Horninové prost edí a p írodní zdroje.

Posuzovaná lokalita není výrazn dot ena z pohledu horninového prost edí. Výstavba
posuzovaného zám ru bude realizována ve stávajícím zem d lském areálu, kontaminaci
horninového prost edí nelze p edpokládat. Na výstavbou dot ených plochách není a nebylo
nikdy v minulosti provád no skládkování nebo jiná likvidace odpad , která by mohla
kontaminovat prost edí. Nebyla zde provád na t žba nerostných a jiných surovin. Nejedná se
o území poddolované. V území nejsou evidované zásoby nerostných surovin. Nejedná se
o území ohrožené sesuvy p dy.
C. II. 5.

Fauna a flora, chrán ná území, ÚSES

Pro posuzované území je typická rozší ená intenzivní zem d lská innost. Rostlinstvo
na orné p d je v sou asné dob zastoupeno b žnými kulturními plodinami, jejichž skladba
odpovídá daným klimaticko p dním podmínkám. Trvalé travní porosty se skládají
z kulturních trav a motýlokv tých pícnin, jejichž skladba se lokáln m ní v závislosti na
vlhkostních podmínkách daného stanovišt .
Výstavba stáje prob hne ve stávajícím zem d lském areálu. Plochy, které budou
výstavbou dot eny, jsou áste n zpevn né, zastav né nebo zatravn né. Toto území obsahuje
nep íliš hodnotné spole enství rostlin, které se vyskytuje v analogických lokalitách v okolí.
Prostor staveništ není p íhodný pro rozvoj populací zvlášt chrán ných nebo regionáln
významných druh rostlin. Z tohoto d vodu lze p edpokládat, že podrobný pr zkum lokality
není nutný a výskyt zvlášt chrán ných druh rostlin dle vyhlášky MŽP . 395/1992 Sb.
k zákonu . 114/1992 Sb. o ochran p írody a krajiny lze prakticky vylou it.
Na posuzované lokalit je pom rn chudé zastoupení fauny, podmín né p edevším
málo pestrou flórou a blízkostí stávajících stájových objekt .
V zájmovém území stavby se nenacházejí prvky územního systému ekologické
stability (ÚSES), ani zvlášt chrán ná území, p írodní parky i významné krajinné prvky.
C. II. 6.

Krajina

Okolí Strážovic lze hodnotit jako intenzivn p evážn zem d lsky využívané území.
Katastrální území Ho etice lze hodnotit jako rázovitou krajinu, kde se st ídají plochy orné
p dy s plochami luk a lesních pozemk s nadpr m rným zastoupením prvk doprovodné
a soliterní zelen podél cest, vodote í, mezí apod.
V krajin dominuje údolí Vlkonického potoka s rybníky, který je obklopen
doprovodnou zelení, z pohledu reliéfu se jedná o pahorkatinu, krajina je uzav en jší s menším
m ítkem s pr m rnou krajiná skou hodnotou. Vlastní areál, kde bude probíhat výstavba je
v území stabilizován od 70. let 20. století.
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Hmotný majetek, kulturní památky

V obci Strážovice se nevyskytují žádné nemovité kulturní památky. Obec je utvá ena
p edevším architekturou p vodních zem d lských usedlostí, které jsou rozmíst ny podél
komunikace a áste n i mimo ni. P vodní zem d lské usedlostí jsou upravovány pro
rekrea ní ú ely a neslouží tak již svému p vodnímu ú elu. Nová výstavba se vyskytuje
sporadicky.

Dokumentace vliv zám ru na životní prost edí dle p ílohy . 4 k zákonu . 100/2001 Sb.

FARMTEC, a.s.

Novostavba stáje pro výkrm prasat - Strážovice
Mydlá ka a.s.

Strana 23

C. III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ
V DOT ENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO
ZATÍŽENÍ
Posuzovanou lokalitu je možno za adit do St edo eského kraje, kam krom okresu
Benešov spadají i Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, M lník, Mladá Boleslav, Nymburk,
Praha-východ, Praha-západ, P íbram, Rakovník. Hodnoty stavu životního prost edí
v rozhodujících ukazatelích zne išt ní ve St edo eském kraji p evyšují pr m rné hodnoty
v R. Zvýšenou pozornost je nutné v novat p edevším imisní situaci PM10.
Kvalita ovzduší v této oblasti je nejvíce ovliv ována pr myslem a dopravou, což je
dáno polohou kraje a jeho velkou dopravní zát ží.
Z hlediska povrchových vod je patrný zlepšující se trend v istot vod. U jakosti
podzemních vod nedošlo v posledních letech k výrazným zm nám. Podíl išt ných odpadních
vod se stále zvyšuje.
Intenzivní zem d lská výroba, která již v míst probíhá je zdrojem zne išt ní
životního prost edí v území, p edevším ovzduší. Živo išná výroba je zdrojem p edevším
amoniaku a pachových látek. Ve v tšin p ípad je t mito škodlivinami negativn ovlivn no
bezprost ední okolí stájí, které jsou mimo obytnou zástavbu a tuto chrán nou zástavbu mohou
ovliv ovat výjime n jen v inverzních situacích.
V sou asné dob je v zem d lském areálu provozován – chov prasat s kapacitou 4 400
ks prasat ve výkrmu. Nová hala bude postavena na míst p vodních garáží a na volné ploše
v ásti areálu, která je nejvíce vzdálená od obce.
K posouzení zatížení území po navrhovaných zm nách v areálu bylo spo teno
ochranné pásmo chovu zví at. Z výpo tu je patrné, že nedojde k zasažení obytné zástavby
obce (objekt hygienické ochrany). Zatížení území p i p edpokládané stájové kapacit
vzhledem k umíst ní výrobního areálu nedosahuje hranice únosnosti.
Z hlediska estetických a krajiná ských požadavk je možno navrhované úpravy farmy
hodnotit jako únosné. Stávající stavby budou dopln ny novostavbou, bude dopln no
ozelen ní farmy atp.
Realizace navrhovaných úprav areálu v p edm tném území je na základ výše
uvedeného hodnocení pro danou lokalitu únosná a p ijatelná. Nedojde k zatížení území nad
p ijatelnou úrove .
Posuzovaný zám r není v t sném kontaktu se soust ed nou obytnou zástavbou, tudíž
negativní dopady související s realizovanými aktivitami se imisn ani akusticky z hlediska
zdraví trvale bydlícího obyvatelstva neprojeví. P edložený zám r by svými dopady do
jednotlivých složek životního prost edí nem l výrazn ji ovlivnit stávající parametry životního
prost edí.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA
A HODNOCENÍ VLIV ZÁM RU NA VE EJNÉ
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROST EDÍ
D. I.

CHARAKTERISTIKA P EDPOKLÁDANÝCH VLIV ZÁM RU
NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROST EDÍ A HODNOCENÍ
JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI

Za nejzávažn jší problémy živo išné výroby z hlediska možných vliv na životní
prost edí lze považovat:
• zne išt ní ovzduší amoniakem a ostatními pachovými látkami a ovlivn ní obyvatel,
• uskladn ní statkových hnojiv s možností úniku a kontaminace prost edí,
• aplikaci statkových hnojiv zem d lské pozemky s možností p ehnojování p dy
a kontaminaci prost edí,
• v menším rozsahu hlu nost a prašnost související s provozem stájí a jejich dopravní
obsluhou;
Další vlivy na životní prost edí se liší dle konkrétních podmínek posuzovaného
provozu. V p ípad posuzované výstavby objekt živo išné výroby ve Strážovicích nelze
další významné vlivy vzhledem k umíst ní areálu p edpokládat.
D. I. 1.

Vlivy na obyvatelstvo, v etn sociáln ekonomických vliv

Pozn.: Tato kapitola byla zpracována Ing. Monikou Zemancovou, která je držitelkou
osv d ení odborné zp sobilosti pro posuzování vliv na ve ejné zdraví rozhodnutím
Ministerstva zdravotnictví . j. HEM-300-1.6.05/19411, po adové íslo osv d ení 4/2010.
Vlivy na ve ejné zdraví
Posuzovaným zám rem je dostavba stávající zem d lské farmy Strážovice, spo ívající
ve výstavb nové haly pro výkrm prasat s kapacitou 2 016 ks prasat ve výkrmu. Nová hala
areálu je projektovou dokumentací situována v jižní ásti farmy na volné ploše a z ásti též na
míst stávajících garáží, jež budou v souvislosti s realizací zám ru v p ípravné fázi
odstran ny. V nové moderní stáji pro výkrm prasat bude provozována bezstelivová
technologie chovu, yyprodukovaná kejda bude erpána do stávajících dostate n kapacitních
skladovacích jímek. Realizací posuzovaného zám ru dojde k navýšení kapacity farmy
Strážovice ze sou asných 4 400 na 6 416 ustajovacích míst. Celková kapacita areálu iní
v sou asné dob v p epo tu na dobyt í jednotky 616 DJ, po úpravách areálu bude na farm
ustájeno 898,3 DJ. Zám r je v souladu s platnou územn plánovací dokumentace obce.
Za nejvíce nep íznivé vlivy provázející tento zám r lze ozna it vliv na akustickou situaci
v území a vliv na kvalitu ovzduší. Ovlivn ní t chto složek prost edí m že pak ovliv ovat
i zdravotní stav lidí v dot ené populaci. Jako podklad pro hodnocení vliv zám ru na ve ejné
zdraví slouží pracovní verze Dokumentace EIA podle p ílohy . 4 zákona . 100/2001 Sb.
v platném zn ní (Ing. Radek P ílepek, 2014), rozptylová studie z ervna 2014 zpracovaná rovn ž
Ing. Radkem P ílepkem a akustická studie, kterou v ervnu 2014 zpracoval Ing. Josef Charouzek.
Tyto studie jsou v plném rozsahu za azeny jako samostatné p ílohy dokumentace EIA.
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Obec Strážovice, jež je administrativn místní ástí obce K e ovice, leží ve st edo eském
kraji v okrese Benešov. Areál zem d lské farmy leží na k. ú. Ho etice, je situovaný jižn od
zástavby Strážovic ve volné krajin . Od zástavby Strážovic je areál farmy izolován souvislou
vzrostlou zelení p i severní hranici areálu. Nejbližší obytný objekt zástavby Strážovic leží
severním sm rem ve vzdálenosti cca 270 m. Další souvislou zástavbou v okolí je ve
vzdálenosti více než 650 m východn ležící další místní ást obce K e ovice s názvem H rka
a jižním sm rem ve vzdálenosti cca 700 m zástavba Ho etic. Západn se od p edm tné farmy
rozkládají rozsáhlé lesní komplexy, za nimi pak ve vzdálenosti více než 2 km obec Skrýšov.
Nejbližšími obytnými objekty k areálu farmy jsou objekt pro bydlení K e ovice . p. 30
a zem d lské usedlosti K e ovice . p. 16, . p. 12 a . p. 15.
Údaje o po tu obyvatel K e ovic, kam správn náleží zástavba Strážovic, a zastoupení
jednotlivých v kových kohort v populaci K e ovic jsou p evzaty z ve ejné databáze eského
statistického ú adu se stavem k
26. 3. 2011 dostupné online na:
http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/p/12000-13
Údaje o obyvatelstvu K e ovic

obec,
ást obce
K e ovice

Obyvatelstvo
celkem

z toho
muži

z toho
ženy

724

353

371

Po et obyvatel
ve v ku
0 - 14
let
64

po et obydlených
dom

65 a více rodinné
let
domy
68

198

bytové
domy
5

P i posledním s ítání lidu, byt a dom v roce 2011 nebyly Strážovice samostatn vy ísleny,
p i p edchozím s ítání v roce 2001 zde však bylo evidováno 35 obyvatel a o dva roky d íve v roce
2009 zde Ministerstvo vnitra evidovalo 37 adres.
Realizací posuzovaného zám ru dojde k provozování nových zdroj hluku a polutant
ovzduší, dojde rovn ž ke zvýšení dopravní zát že na komunikaci III/10517, na níž je areál farmy
dopravn napojen.
Hluk
Dlouhodobé nep íznivé ú inky hluku na lidské zdraví je možné rozd lit na ú inky
specifické, projevující se poruchami innosti sluchového analyzátoru a na ú inky nespecifické
(mimosluchové), kdy dochází k ovlivn ní funkcí r zných systém organismu na nichž
se asto podílí stresová reakce a ovlivn ní neurohumorální a neurovegetativní regulace,
biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako je u ení a zapamatovávání,
ovlivn ní smyslov motorických funkcí a koordinace. V komplexní podob se mohou
mimosluchové ú inky hluku manifestovat ve form poruch emocionální rovnováhy,
sociálních interakcí i ve form nemocí, u nichž p sobení hluku m že p isp t ke spušt ní nebo
urychlení vlastního patologického d je.
Za dostate n prokázané nep íznivé zdravotní ú inky hluku je v sou asnosti považováno
poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku, nep íznivé
ovlivn ní osvojování e i a tení u d tí. Omezené d kazy jsou nap . u vliv na hormonální
a imunitní systém, n které biochemické funkce, ovlivn ní placenty a vývoje plodu nebo
u vliv na mentální zdraví a výkonnost lov ka.
P sobení hluku v životním prost edí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené
komunikace e í a zejména pak z hlediska obt žování, pocit nespokojenosti, rozmrzelosti
a nep íznivého ovlivn ní pohody lidí. V tomto smyslu vychází hodnocení zdravotních rizik
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hluku z definice zdraví WHO, kdy se za zdraví nepovažuje pouze nep ítomnost choroby,
nýbrž je chápáno v celém kontextu souvisejících fyzických, psychických a sociálních aspekt .
WHO proto vychází p i doporu ení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu
lidí p edevším ze sou asných poznatk o nep íznivém vlivu hluku na komunikaci e í, pocity
nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v no ních hodinách.
V následující tabulce jsou v závislosti na pr m rné intenzit denní hlukové zát že,
odstup ované po 5 dB, znázorn ny vybarvením hlavní nep íznivé ú inky na zdraví a pohodu
obyvatel, které se dnes považují za dostate n prokázané. Vycházejí z výsledk
epidemiologických studií pro pr m rnou populaci, takže s ohledem na individuální rozdíly
v citlivosti v i nep íznivým ú ink m hluku je t eba p edpokládat možnost t chto ú ink
u citliv jší ásti populace i p i hladinách hluku významn nižších. Znázorn né prahové
hodnoty vycházejí z hlukových sm rnic WHO z roku 1999 a 2009 a platí obecn bez
specifikace zdroje hluku.
Prahové hodnoty prokázaných ú ink hlukové zát že – denní doba (LAeq,6-22h)

Nep íznivý ú inek

dB (A)
40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70

70+

Sluchové postižení *
Zhoršené osvojení e i a tení u d tí
Ischemická choroba srde ní v . IM
Zhoršená komunikace e í
Silné obt žování
Mírné obt žování
*p ímá expozice hluku v interiéru (LAeq, 24 hod)

Z výsledk epidemiologických studií, potvrzených i u nás, vyplývá t sn jší vztah mezi
indikátory nep íznivých zdravotních ú ink hluku a hlukovou expozicí pro no ní hluk.
D vodem je jak homogenní expozice, nebo v tšina populace tráví noc doma a p íliš se neliší
p i svých aktivitách, tak i p sobení hluku prost ednictvím narušeného spánku, které se
projevuje, i když nedochází p ímo k probuzení.
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Prahové hodnoty prokázaných ú ink hlukové zát že – no ní doba (LAeq,22 - 6h)

EEG zm ny (probouzení)
První pohyby
Zm ny ve fázích spánku
Buzení se b hem noci nebo brzy ráno
Zvýšený pohyb, p evalování se
Subjektivní rušení spánku
Užívání lék na spaní

LAmax(v interiéru)
LAmax(v interiéru)
LAmax(v interiéru)
LAmax(v interiéru)
Ln(venku)
Ln(venku)
Ln(venku)

Prahová
hodnota
35 dB
32 dB
35 dB
42 dB
42 dB
42 dB
40 dB

Nespavost (Environmental insomnia)

Ln(venku)

42 dB

Prokázané ú inky hluku v noci
Biologické
ú inky
Kvalita
spánku
Pohoda
Léka ská
diagnóza

Indikátor

Vysv tlivky: Ln je ekvivalentní hladina akustického tlaku A v no ní dob (22:00 – 06:00 hod), LAmax je
maximální hladina akustického tlaku A v no ní dob .

Ú inky hluku v noci s omezenými d kazy

Indikátor

Pohoda

Ln(venku)
Ln(venku)
Ln(venku)
Ln(venku)

Léka ská
diagnóza

Stížnosti
Hypertense (zvýšený krevní tlak)
Infarkt myokardu (srde ní p íhoda)
Psychické poruchy

Prahová
hodnota
35 dB
50 dB
50 dB
60 dB

Vysv tlivky: Ln je ekvivalentní hladina akustického tlaku A v no ní dob (22:00 – 06:00 hod)

Z tabulek obecn vyplývá, že p i dodržení hygienického limitu 50/40dB ekvivalentní
hladiny akustického tlaku v denní/no ní dob , se nep edpokládá existence zdravotních rizik
hluku pro exponované osoby. Nelze ovšem vylou it možnost ur ité míry obt žování i úrovní
hluku podlimitní v p ípad hluku se zvýšeným rušivým vlivem, jako je hluk doprovázený
vibracemi, hluk obsahující nízké frekven ní složky, hluk s kolísavou intenzitou nebo
obsahující výrazné tónové složky.
V pr b hu výstavby nové stáje zem d lské farmy m že p echodn dojít ke zhoršení
akustické situace v daném území, a to zejména v souvislosti s dopravou stavebního materiálu
po místních komunikacích a áste n též v souvislosti s provád ním bouracích a stavebních
prací. Zvýšená doprava nákladních automobil bude nepravidelného charakteru, nárazová
v dob nap . odvozu stavební suti i dovozu stavebních materiál . Ší ení hluku ze samotné
stavby bude do asného charakteru (p edpoklad cca 12 m síc ) a ve sm ru k obytné zástavb
bude clon no stávajícími objekty areálu zem d lské farmy, áste n též vrostlou zelení p i
severní hranici areálu. Díky p íznivému akustickému pozadí, kdy v daném míst nejsou
provozovány žádné jiné v tší zdroje hluku a vzhledem k do asnosti provád ní stavebních
prací, je možné hodnotit zvýšení akustické zát že p ilehlého obytného území v etap
rekonstrukce farmy v kontextu vliv na ve ejné zdraví jako nevýznamné.
Obecn lze za ú elem snížení vlivu hluku ze staveništ doporu it následující opat ení:
P ed zahájením stavby doporu uji, aby obyvatelé Strážovice, p íp. i K e ovic se všemi
místními ástmi byli vhodnou formou (nap . vyv šením prezenta ního banneru k vjezdu
do areálu farmy) seznámeni s délkou a charakterem jednotlivých fází výstavby. Znají – li
ob ané zasaženi hlukem ú el a smysl hlu né innosti, pak je jejich reakce na tento hluk
p ízniv jší a minimalizuje se tak stresová reakce a nepohoda. Vhodné je ustanovení
kontaktní osoby, na kterou se mohou ob ané obracet se svými p ípadnými stížnostmi,
žádostmi a dotazy. Kontakty na tuto osobu je vhodné vyv sit nap . k vjezdu do areálu i
jiné dob e p ístupné místo,
hlu né práce neprovád t mezi 6. a 7. hodinou ranní a po 17. hodin odpolední,
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omezit provád ní nejhlu n jších prací na kratší asový úsek v rámci celodenní pracovní
doby a mimo víkendy a svátky,
jednotlivé zdroje hluku rovnom rn rozmístit po staveništi, vyhnout se koncentraci
hlu ných mechanism do jednoho místa,
používat moderní stroje a za ízení s p íznivými akustickými charakteristikami a udržovat
je v dobrém technickém stavu.
Samotný provoz farmy nebude p edstavovat provozování významných zdroj hluku.
Nevýznamn ovliv ovat akustickou situaci v nejbližším okolí mohou pouze technologická
za ízení ve stájích, zejm. odsávací stropní ventilátory, mobilní mechanizmy zajiš ující jejich
obsluhu a zvuky vydávané samotnými chovanými zví aty. Akustickou studií vy íslené
nejvyšší hladiny hluku z provozu farmy v . vyvolané dopravy u nejbližších obytných objekt
dosahují v no ní dob (kdy doprava coby dominantní zdroj hluku z areálu nebude v provozu),
úrovn max. 27,0 dB, tedy významn mén než je prahová hodnota prokázaných ú ink
hlukové zát že pro no ní dobu. V denní dob jsou akustickou studií v prostoru zástavby
vy ísleny úrovn akustických imisí nep esahující 22 dB, ímž je jednozna n vylou eno
jakékoliv ovlivn ní ve ejného zdraví, a to i pro možnost obt žování hlukem (50 dB).
Doporu ení ke snížení vlivu hluku pro fázi provozu:
Po ukon ení stavebních prací v areálu provést dopln ní porost stávající zelen , a to za
použití zejména vzrostlých druh d evin, které krom estetických funkcí poslouží
i k omezení ší ení a tlumení akustických emisí z provozu farmy.
Na základ výše uvedeného lze konstatovat, akustické imise související s dostavbou
a novým provozem s navýšenou kapacitou zem d lské farmy Strážovice nebudou mít
negativní vliv na ve ejné zdraví.
Imise polutant ovzduší
Vzhledem k tomu, že provád ní stavebních prací bude v dostate né vzdálenosti od
obytné zástavby, lze tém s jistotou konstatovat, že imise polutant ovzduší, zejména
prachu, z stanou v této etap realizace zám ru pod úrovní stanovených imisních limit .
I p esto jsou navržena opat ení vedoucí v etap projektové p ípravy a etap provád ní
demoli ních a stavebních prací k dalšímu snížení potenciáln nep íznivých vliv na imisní
situaci:
Doporu ení k ochran ovzduší pro etapu projektové p ípravy:
Zpracovat provozní ád jako sou ást povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona
. 201/2012 Sb., o ochran ovzduší v platném zn ní,
všechna opat ení provád ná k omezení prašnosti za adit do provozních p edpis stavby
a zajistit prokazatelné seznámení odpov dných pracovník s t mito opat eními.
Doporu ení k ochran ovzduší pro etapu výstavby:
V pr b hu provád ní stavebních prací provád t d slednou o istu aut p ed výjezdem na
komunikace, pravideln
istit povrch p íjezdových a odjezdových tras v blízkosti
staveništ , v dob déle trvajícího sucha zajistit pravidelné skráp ní zpevn ných a prašných
ploch,
minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiál
prašnosti na staveništi,

a ostatních potenciálních zdroj
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zabezpe ovat náklady na automobilech proti úsyp m, zejména p i odvozu suti a jiného
sypkého materiálu,
up ednostnit nasazení stavebních mechanism a nákladních vozidel s nízkými hodnotami
emisí zne iš ujících látek do ovzduší,
všechny mechanismy a nákladní automobily na staveništi udržovat v ádném technickém
stavu a v istot ,
po ukon ení stavebních prací provést dopln ní ozelen ní areálu farmy.
V etap provozu farmy
P estože zákon . 201/2012 Sb., o ochran ovzduší v platném zn ní nevyžaduje pro chovy
hospodá ských zví at zpracování rozptylových studií, byla pro tento zám r zpracována
rozptylová studie (Farmtec, 2014), jež je samostatnou p ílohou dokumentace. Pro hodnocení
imisního zatížení ovzduší, v kontextu klasické škodliviny emitované ze zem d lských
provoz – amoniaku NH3, tak jsou použity hodnoty imisních koncentrací dle modelových
výpo t této rozptylové studie. Emisní p ísp vky NH3, pachových látek, prachu a škodlivin
z výfukových plyn spalovacích motor jsou vy ísleny i komentovány v kapitole B.III.1.
této dokumentace.
Prachové ástice a bioaerosol
Pevné ástice z chov hospodá ských zví at obsahují fekální ástice, áste ky krmiva,
bu ky k že a produkty mikrobiálních reakcí výkal a krmiva. Hlavní komponentou prachu
(pevných ástic) z provoz hospodá ských zví at jsou bioaerosoly, resp. ástice biologického
p vodu, které obsahují mikroorganismy jako bakterie a jejich spóry, houby, plísn , viry
a produkty mikroorganism (endotoxiny, peptidoglykany) a dále rostlinné pyly a alergeny.
Toto bakteriální složení bioaerosolu a jeho možný vliv na ve ejné zdraví nebylo zatím
dostate n prostudováno, inhalace toxin a bioaerosol naadsorbovaných na prach
je asociováno s respira ními chorobami (chronický kašel, astma, zán t pr dušek),
komponenty bun né st ny hub (b-1,3 glukany) pak asociují plicní zán ty. Za p edpokladu
ú inného zabezpe ení chovu budou eliminována hlavní p edpokládaná zdravotní rizika jako
infek ní aerosol a alergeny. Díky zna né vzdálenosti pozemk ur ených k umíst ní nové stáje
od nejbližší obytné zástavby a použití moderních technologií budou imise prachových ástic
a bioaerosolu minimalizovány a tím též minimalizována míra expozice a její zdravotní dopad
na okolní obyvatelstvo.
Emise z vyvolané dopravy
Možné hodnoty p ísp vk emisí polutant z výfukových plyn budou vzhledem
k p evažujícím dieselovým motor m nákladní automobilové dopravy nízké a z pohledu
možného vlivu na ve ejné zdraví nevýznamné. Z predikce výhledového stavu zám rem
vyvolané dopravy a s tím souvisejícího zne išt ní ovzduší se dá odvodit záv r, že vyvolaná
doprava jako liniový zdroj zne iš ování ovzduší emisemi ze spalovacích motor nezp sobí
p ekra ování imisních limit pr m rných ro ních koncentrací zne iš ujících látek a výsledná
kvalita ovzduší tak bude ur ována stávajícím imisním pozadím v zájmové oblasti. Z tohoto
d vodu je hodnocení vliv na ve ejné zdraví v kontextu zne išt ní ovzduší nadále provedeno
pouze pro amoniak NH3, a to na základ rozptylovou studií modelovaných pr m rných
ro ních p ísp vk této škodliviny, nebo možné negativní vlivy na ve ejné zdraví se projevují
až po dlouhodobé trvalé expozici škodlivým noxám.
NH3 emitovaný ze samotného areálu
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Amoniak je bezbarvý plyn dráždivého zápachu, pod tlakem je kapalný, ve vod se dob e
rozpouští na hydroxid amonný (látka škodlivá vodám I. kategorie). Jedná se o látku toxickou
pro zdraví, v kapalném stavu jde o žíravinu, která p sobí žírav i p i velkém z ed ní.
Ve volném ovzduší je amoniak velmi nestálý, rychle oxiduje na nitráty a reaguje s vodními
parami v ovzduší. Je leh í než vzduch, proto rychle stoupá do vyšších vrstev atmosféry. P i
vysokých koncentracích v ovzduší jsou ú inky amoniaku dráždivé, vyvolává kašel,
dýchavi nost, bolest v krku, slzení a pálení o í, drážd ní k že. Systémové ú inky má na plíce,
ledviny, m že vyvolat potrat. Jednorázová expozice vysokým koncentracím m že zp sobit
chronickou bronchitidu. Opakovaná expozice m že zp sobit chronické drážd ní respira ního
traktu - kašel, astma, obtížné dýchání p i námaze a také bolesti hlavy, sípot, ospalost
až nete nost.
Množství amoniaku emitovaného z posuzované zem d lské farmy Strážovice po jejím
rozší ení o jednu stáj však m že obt žovat pouze zápachem a narušovat tak faktory pohody
místních obyvatel. Nový zákon o ochran ovzduší . 201/2012 Sb. zrušil vyhlášku
. 362/2006 Sb. ešící mj. problematiku pachových látek. V dob zpracování tohoto textu
nebyl žádný provád cí p edpis upravující pachové látky v R p ijat. Ani imisní koncentrace
amoniaku v ovzduší není v sou asné dob v R limitována žádným legislativním p edpisem.
Poslední platný p edpis, dnes však již též zrušený - na ízení vlády . 350/2002 Sb. stanovoval,
že nejvyšší p ípustná 24hodinová koncentrace amoniaku v ovzduší u obytné zástavby m že
být 100 g.m-3. Státní zdravotní ústav v Praze doporu uje nejvyšší p ípustnou krátkodobou
(hodinovou) koncentraci amoniaku v ovzduší ve výši 200 µg. m-3. Vyhláška . 6/2003, kterou
se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatel pro vnit ní
prost edí pobytových místností n kterých staveb, stanovuje limitní hodinovou koncentraci
amoniaku rovn ž 200 µg/m3.
Americká agentura pro ochranu životního prost edí (U.S. EPA) v databázi IRIS stanovila
hodnotu referen ní koncentrace (koncentrace, která p i celoživotní inhala ní expozici
populace v etn citlivých skupin pravd podobn nezp sobí poškození zdraví) v úrovni RfC =
0,1 mg.m-3, U.S. EPA v databázích koncentrací založených na riziku Risk Based
Concentrations (RBC) 2007 uvádí pro amoniak ve vn jším ovzduší koncentraci 100 µg.m-3,
p i které je dosažena hrani ní, ješt akceptovatelná, míra toxického rizika. Americký ú ad pro
ízení zdravotních rizik v Kalifornii (Cal/EPA) stanovil pro amoniak akutní referen ní
expozi ní limit REL= 3,2 mg.m-3 pro dobu trvání expozice 1 hodiny a chronický referen ní
expozi ní limit REL = 0,2 mg.m-3 s ú inkem na respira ní systém. Akutní REL vychází ze
studií na dobrovolnících a chronický REL vychází studie založené na pracovních expozicích.
ichový práh amoniaku, tj. minimální koncentrace látky, která u poloviny exponované
populace vyvolá negativní ichový vjem, leží na úrovni 1000 – 73000 g/m3 (Mika
a Matoušek, 11/2010; EC 2005). Nižší koncentrace tudíž nejsou zaznamenány a nep sobí
obt žujícím dojmem. Japonské centrum životního prost edí uvádí ichový práh NH3 v úrovni
1 mg.m-3.
Koncentrace imisí amoniaku v daném území z provozu rozší ené zem d lské farmy
Strážovice jsou v rozptylové studii modelovány pro provoz farmy bez používání snižujících
technologií a s jejich používáním, a to v síti 225 referen ních výpo tových bod s krokem
v obou sm rech 100 m, která pokrývá území v okolí farmy na ploše 1 400 x 1 400 m. Tato
základní sí referen ních výpo tových bod je dopln na o 2 samostatné body . 226 a 227,
které jsou umíst ny na objektech nejbližší obytné zástavby v JV ásti Strážovic.
Poza ové hodnoty ro ních pr m r amoniaku se dají na základ výsledk m ení na
stanici Mikulov – Sedlec za rok 2010 (charakterizována jako poza ová venkovská
s oblastním m ítkem reprezentativnosti desítky až stovky km) odhadnout na úrovni okolo 1,2
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µg.m-3. M ení amoniaku bylo však na této monitorovací stanici v roce 2011 ukon eno.
Druhá stanice automatického imisního monitoringu m ící amoniak se nachází v Pardubicích
v parku areálu družiny základní školy Sta kova (nam ená pr m rná ro ní koncentrace NH3
za rok 2012 zde iní 5,11 µg.m-3), avšak tato stanice je m stského typu a proto nejsou
výsledky jejího m ení pro venkovskou oblast farmy Strážovice reprezentativní. Posledním
místem m ení amoniaku v R je monitorovací stanice Most, která je však op t poza ovou
m stskou stanicí, zde byla v roce 2012 nam ená pr m rná ro ní koncentrace amoniaku ve
výši 1,99 µg.m-3. Imisní pozadí amoniaku bude ve Strážovicích ur ováno pouze drobnými
chovy domácích zví at a dá se tak stanovit v úrovni do 2 µg.m-3.
Maximální p ísp vky pr m rných ro ních koncentrací amoniaku v ovzduší nebudou po
rozší ení farmy Strážovice p ekra ovat hodnotu 38 g.m-3 bez používání snižujících
technologií a 20 g.m-3 p i jejich používání. I bez použití snižujících technologií jde o hodnoty
nízké, jsou vy ísleny v ploše samotného areálu farmy. U nejbližší obytné zástavby jsou
rozptylovou studií vy ísleny imisní p ísp vky ro ních koncentrací amoniaku bez snižujících
technologií v úrovni do 4 µg.m-3, s jejich nasazením pak do 2 µg.m-3. V sou tu s imisním
pozadím pak pr m rné ro ní koncentrace amoniaku v ovzduší nebudou u nejbližší obytné
zástavby i bez použití snižujících technologií z ejm p esahovat hodnotu 6 µg.m-3, což je
s ohledem na hladinu ichového prahu amoniaku (1000 µg.m-3) hluboko pod úrovní, od které
by mohly zp sobovat negativní zdravotní ú inky, v . možného obt žování.
Maximální krátkodobé koncentrace amoniaku jsou rozptylovou studií vy ísleny v úrovni
do 378 g.m-3 NH3 bez využití snižujících technologií a 219 µg.m-3 s jejich nasazením. Tyto
hodnoty však mohou být dosahovány pouze ve vlastním areálu farmy. U nejbližší obytné
zástavby jsou maxima krátkodobých koncentrací bez používání snižujících technologií
modelovány do hodnot 158 µg.m-3, p i emž doba p ekro ení hodnoty 100 g.m-3 nebude delší
než 130 hod/rok (tedy necelých 6 dní). V p ípad používání snižujících technologií budou dle
modelových výpo t u nejbližší obytné zástavby krátkodobé imisní koncentrace nabývat
hodnot maximáln 95 µg.m-3, tedy po celý rok bezpe n pod limitní úrovní 100 g.m-3.
Uvedenou mírou krátkodobých imisních koncentrací amoniaku mohou být zasaženy max. 3 –
4 objekty zástavby Strážovice, u ostatní obytné zástavby se budou vzhledem k její vzdálenosti
a t kavým vlastnostem amoniaku maximální krátkodobé koncentrace NH3 pohybovat
v úrovních mnohem nižších.
P i uvažování výše uvedených maximálních hodnot a standardního expozi ního scéná e
lze provést charakterizaci rizika expozicím NH3 jako látky s prahovým ú inkem pomocí
výpo tu tzv. indexu nebezpe nosti (HI – hazard index). Podstatou výpo tu je srovnání
výsledku hodnocení expozice, tedy expozi ní dávky, s expozi ním limitem, tj. toxikologicky
akceptovatelným (tolerovatelným) p ívodem látky:
HI = expozice / RfC,

kde:

Expozice – pr m rná denní expozice nebo pr m rný denní p ívod látky, který p ipadá
v úvahu po celý život jednotlivce (p edpokládaná pr m rná ro ní koncentrace škodliviny
v ovzduší)
RfC (Referenc concentration) – denní expozice (odhadnutá v rozp tí jednoho ádu), která p i
celoživotní inhala ní expozici populace, v . citlivých skupin, pravd podobn nezp sobí
poškození zdraví (nejvyšší bezpe ná koncentrace v ovzduší); je vyjad ovaná jako p ívod látky
na jednotku t lesné hmotnosti za jednotku asu (mg/kg/den). Dle US EPA je RfC pro
NH3 100 g.m-3.
Hodnocení indexu toxické nebezpe nosti látky vychází z úvahy, že je-li p edpokládaná
expozice menší než RfC (HI< 1), pak je natolik nízká, že se v exponované populaci nedostaví
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ani kritický ú inek. Tak nízká expozice sebou nenese žádná toxikologická zdravotní rizika.
Pokud je HI v tší než 1, hrozí zvýšené zdravotní riziko, i když mírné p ekro ení hodnoty 1 po
krátkou dobu nep edstavuje ješt závažnou míru rizika. Výpo tem indexu nebezpe nosti pro
p edpokládané maximální pr m rné ro ní koncentrace NH3 bez použití snižujících
technologií ve výši 38 µg.m-3 dostáváme hodnotu HI = 38 / 100 = 0,38 < 1.
P i srovnání p edpokládaných maximálních hodinových koncentrací s nejnižším
ichových prahem amoniaku 1 mg.m-3 není p edpoklad obt žování dot ené populace
zápachem. Emise amoniaku ze stájí budou odvád ny stropními ventilátory s vyúst ním ve
výšce v 6 m nad zemí, ímž dojde k odpovídajícímu na ed ní na koncentrace, které
nedosahují emisních limit a tudíž i z hlediska zdravotního rizika je není nutno pokládat za
významné (s ohledem na vzdálenost a stupe ed ní za b žných rozptylových situací).
P ílohou této dokumentace EIA je návrh ochranného pásma (P ílepek, 2014), které bude
stanoveno pro celý zem d lský areál po výstavb nové stáje resp. p ed zahájením provozu
farmy s navýšenou kapacitou chovu. Dle projektu návrhu ochranného pásma nezasahuje toto
ochranné pásmo do zástavby Strážovice ani nepokrývá žádné budovy vyjma objekt
zem d lské výroby. Vzhledem k tomu, že mimo hranice vymezeného ochranného pásma
nebude docházet k p ekra ování p ípustných koncentrací amoniaku, dá se bezpe n
konstatovat, že obyvatelé obytné zástavby vn hranic ochranného pásma nebudou vystaveni
nadm rným koncentracím pachových látek.
Navržená výsadba zelen v rámci sadových úprav celého areálu po jeho dostavb bude
p edstavovat p irozenou bariéru pro p ípadné ší ení polutant ovzduší sm rem k obytné
zástavb . Realizací navržených opat ení k prevenci, vylou ení, snížení i kompenzaci
nep íznivých vliv , uvedených v kapitole D.IV této dokumentace, dojde k dalšímu omezení
vzniku a ší ení emisí polutant ovzduší.
Doporu ení pro etapu provozu farmy:
V rámci provozu využívat s ohledem na omezení maximálních krátkodobých koncentrací
amoniaku, resp. pachových látek, dostupné snižující technologie,
ádn dodržovat provozní káze , dobrou zoohygienu a v as odstra ovat uhynulá zví ata,
v novat zvýšenou pozornost organizaci dopravy v areálu, minimalizovat as volnob hu
motor ,
pravideln kontrolovat technický stav vozidel a provád t emisní kontroly dle platných
p edpis ,
Imise amoniaku související s rozší eným provozem zem d lské farmy Strážovice
nebudou mít negativní vliv na ve ejné zdraví.
Shrnutí
Hodnocení vliv na ve ejné zdraví bylo provedeno na základ výsledk akustické
a rozptylové studie. Vlastní hodnocení pro hodnocené noxy - hluk i amoniak - bylo
vypracováno formou porovnání s legislativn stanovenými imisními limity a doporu enými
hodnotami WHO, SZÚ, US EPA apod.
K tomu je nutné poznamenat, že v imisních limitech polutant ovzduší je zohledn n
bezpe nostní koeficient, který zajiš uje, že stanovené imisní limity jsou hluboko pod úrovní,
nad níž by se mohly projevit negativní vlivy na ve ejné zdraví. P i stanovení imisních limit
jednotlivých škodlivin se totiž postupuje tak, že nejvyšší úrove expozice, p i které ješt není
pozorována nep íznivá odpov
na statisticky významné úrovni, se d lí modifikujícím
faktorem a výsledná hodnota se následn znovu d lí faktorem nejistoty. D sledkem tohoto
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postupu je, že škodlivé ú inky jednotlivých látek se projevují až p i n kolikanásobném
p ekro ení stanoveného limitu.
Naopak je nezbytné si uv domit, že ú inky hluku jsou variabilní nejen interindividuáln ,
ale i situa n , sociáln , emocionáln apod. V praxi se proto nez ídka setkáváme se situacemi,
kdy lidé postižení hlukem v konkrétních podmínkách nepotvrzují platnost stanovených limit ,
nebo z exponované populace se vyd lují skupiny osob velmi citlivých a naopak velmi
rezistentních, které stojí jakoby mimo kvantitativní závislosti. Za r zných okolností
p edstavují tyto atypické reakce 5 – 20 % celého populace. Se zvýšeným rizikem výrazného
obt žování hlukem je nutné po ítat u lidí senzitivních, citlivých, u lidí majících obavy
z ur itého zdroje hluku a lidí, kte í cítí, že nad danou hlukovou situací nemají možnost
kontroly. Akustické pozadí u nejbližší obytné zástavby Strážovic a p edpokládané p ísp vky
hluku z projektovaného provozu zem d lského areálu nejsou podloženy p ímým m ením.
Pokud by se v praxi uvedené p edpoklady nepotvrdily, bylo by nezbytné p ijmout taková
protihluková opat ení, která by zajistila dodržení hodnoty akustického tlaku 50 dB v denní
a 40 dB v no ní dob v chrán ném venkovním prostoru a chrán ném venkovním prostoru
všech staveb.
I p es výše uvedené nejistoty lze tém
s jistotou konstatovat, že realizací
posuzovaného zám ru nedojde k p ekra ování prahových hodnot prokázaných ú ink
hlukové zát že a polutant ovzduší a ichových prah pachových látek. Rozší ení a nový
provoz zem d lské farmy Strážovice p isp je k celkovým imisním koncentracím
polutant ovzduší a hladinám akustického tlaku u nejbližší obytné zástavby pouze
malou m rou a nep ináší zvýšené riziko negativního ovlivn ní ve ejného zdraví.
Sociální a ekonomické vlivy
Posuzovaný zám r rozší ení zem d lské farmy Strážovice o jednu stáj výkrmu prasat
se svým charakterem nijak nevymyká stávajícím aktivitám v sou asných objektech farmy.
Zám r by tedy nem l vyvolávat ned v ru, ohrožení místních zvyklostí ani pocity obav
z neznámého u místních obyvatel, kte í již mají dlouholeté zkušenosti s provozem této farmy.
St žejním opat ením bude ádné dodržování technologických postup , plánu organického
hnojení apod. D ležitá bude p i dostavb a novém provozu farmy rovn ž ádná komunikace
a spolupráce s obyvateli nejbližší zástavby a vst ícné reakce na jejich p ípadné podn ty
a p ipomínky.
P i rozši ování farmy, resp. výstavb nového objektu stájí nedojde k záboru p írodn
cenných i parkových ploch, nedojde ani ke kácení žádných vzrostlých strom , což obvykle
vyvolává pocity narušování i devastace životního prost edí a s tím spojené negativní reakce
obyvatel žijících v dané lokalit a jejím okolí. Celkov estetický vzhled farmy zajistí kvalitní
architektonické zpracování nové haly stájí, která bude velmi podobného tvaru s podélnou
osou ve stejné orientaci jako stavby p vodní, barevnost bude volena ve st ízlivých
kombinacích (šedá) tak, aby navázala na stávající stáje. Nový objekt stájí je maskován
stávajícími objekty farmy a zelení, která bude po ukon ení stavebních prací.
V kontextu ekonomickém p ináší posuzovaný zám r dopady pozitivní, spo ívající ve
zvýšení rentability farmy. P es organické hnojení dojde i ke zvýšení kvality a výnosnosti
zem d lské p dy, na níž bude aplikována vyprodukovaná kejda. V souvislosti s rozší eným
provozem farmy nedojde ke vzniku nových pracovních míst.
Realizace zám ru nevyvolá zm nu životní úrovn místního obyvatelstva ani
pravd podobn nezm ní jejich dosavadní návyky. Zám r neovlivní strukturu obyvatel
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v daném území – nap . dle v ku, zastoupení pohlaví, postavení v zam stnání, odv tví
ekonomické innosti atd.
V Benátkách nad Jizerou dne 3. 7. 2014
……………………
Ing. Monika Zemancová
Tel.: 724 368 935
e-mail: zemonika@seznam.cz
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Vlivy na ovzduší a klima

B hem výstavby je nutno po ítat s nep íliš významným navýšením emisí prachu,
zejména p i manipulaci se stavebními materiály b hem výstavby a pojezdem vozidel po
komunikacích a ví ením prachu z vozovek. Tyto vlivy je možné eliminovat vhodnou
organizací výstavby – zkráp ní a úklid vozovek. Vzhledem k umíst ní staveništ lze
p edpokládat, že v zastav né ásti obce nebudou tyto vlivy patrné.
Vlastní provoz se bude na zne išt ní ovzduší podílet emisemi amoniaku, CO2
a v zanedbaném množství také dalších pachových látek, které se uvol ují z exkrement zví at.
Ty budou v ovzduší obklopujícím stájový prostor obsaženy v natolik nízké koncentraci, že se
jejich vliv na ovzduší nijak negativn neprojeví. Problematika ochrany ovzduší ve vztahu
k objekt m hygienické ochrany je ešena výpo tem ochranného pásma chovu, který je
sou ástí dokumentace a rozptylovou studií.
Z hlediska vlivu stavby na kvalitu ovzduší v širším zájmovém území a z hlediska
klimatu budou vlivy provozu zanedbatelné.
D. I. 3.

Vlivy na hlukovou situaci a eventuelní další fyzikální a biologické
charakteristiky

V areálu p sobí ada zdroj hluku. Krom hluku p sobeného vlastními chovanými
zví aty je to hluk z provozu technologických za ízení (ventilátor ), dopravních prost edk ,
apod. Tyto zdroje hluku nejsou nijak významné a pohybují se mírn nad hlukem pozadí.
Podrobné vyhodnocení obsahuje hluková studie v p íloze.
V areálu nebudou žádné významné zdroje hluku a nelze tedy o ekávat významné
zhoršení hlukových pom r v posuzovaném území. Významn jší zdroje hluku a vibrací se
zde mohou objevit p i provád ní stavby. Tyto zdroje hluku budou p sobit jen omezen
krátkou dobu a nebudou pro hlukovou zát ž významné.
D. I. 4.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Realizací zám ru nedojde ke zm n stávajících odtokových pom r v území. Deš ové
vody z istých zpevn ných ploch a st ech budou zasakovány na pozemku investora. Aplikací
organických hnojiv (kejdy), m že být ovlivn na povrchová a podzemní voda v oblasti.
Prevencí p ed p ípadnými haváriemi je d sledné dodržování aktualizovaného plánu
organického hnojení a dále pravidelné proškolování pracovník smluvních partner
rozvážejících organická hnojiva a pravidelná kontrola jejich innosti. Riziko havárie hrozí
v p ípad hrubého porušení plánu organického hnojení a technologické kázn . Podlahy ve
stájích budou stavebn provedeny a udržovány jako nepropustné objekty. Jímky na kejdu
budou pravideln vyváženy. Vyvážení se nebude ídit napln ním, ale skute n vhodným
podmínkám pro rozvoz, protože kapacita jímek na kejdu je minimáln pro 6 m sí ní
skladování.
Nejvýznamn jší vlivy na povrchové a podzemní vody by mohla mít nesprávná
aplikace statkových hnojiv na pozemky, proto musí plán organického hnojení vycházet
z následujících zásad:
• zákaz aplikace organických hnojiv na hloub ji promrzlou p du, p du
zasn ženou vrstvou sn hu více než 5 cm, p du siln zvodn nou;
• povinnost urychleného zapravení organických hnojiv do p dy (do 24 hodin po
aplikaci);

Dokumentace vliv zám ru na životní prost edí dle p ílohy . 4 k zákonu . 100/2001 Sb.

FARMTEC, a.s.

Novostavba stáje pro výkrm prasat - Strážovice
Mydlá ka a.s.
•

•
•

•

Strana 36

zákaz aplikace organických hnojiv na svažitých pozemcích nad 8o bez
okamžitého zapravení do p dy nebo v dob kdy lze o ekávat deš ové srážky
apod.;
zákaz aplikace organických hnojiv v t sném okolí (podle svažitosti pozemku)
potok nebo rybník ;
zákaz aplikace organických hnojiv na plochy ochranných pásem vodních
zdroj , kde je to uvedeno v provozním ádu nebo to plyne z obecn platného
p edpisu nebo správního rozhodnutí;
zákaz aplikace organických hnojiv na plochách významných z hlediska
ochrany p írody, kde by to mohlo vést k narušení vegetace apod. a kde je toto
zakázáno správním rozhodnutím;

P i skladování a aplikaci organických hnojiv musí být u in na taková opat ení, aby
závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod.
D. I. 5.

Vlivy na p du

Hnojivý ú inek kejdy na p du je velmi dobrý, obsahuje snadno rostlinami p ijatelné
živiny, v etn stimula ních látek, které p sobí na tvorbu biomasy p stovaných rostlin i na
p dní úrodnost. Živiny obsažené v kejd jsou rostlinami p ijímány pozvoln ji, než
z pr myslových hnojiv.
Dusík obsažený v kejd je mén pohyblivý, než dusík dodávanými pr myslovými
hnojivy. Ke kontaminaci m že sice docházet, ale pouze v p ípad p ehnojení, vzhledem
k dostate nému množství ploch k n mu nebude docházet. Kejda vyprodukovaná ve stájích
bude skladována ve stávajících jímkách. Aplikace na pozemky zajistí p ísun pot ebných živin
a p ispívá k omezení dávek pr myslových hnojiv. Pro udržení úrodnosti p dy je pak d ležité
do p dy dopl ovat živiny a organickou hmotu, její množství by m lo být takové, aby
posta ovalo k vyhnojení celé vým ry alespo 1 x za 4 roky.
Investor v sou asné dob rozváží kejdu na plochy obhospoda ované smluvními
partnery, Zden k Paták – Maršovice, Neveklov spol. s.r.o., Neveklov, a.s., celkem jsou
s t mito odb rateli uzav eny smlouvy na odb r 25 000 m3 kejdy/rok. P i pr m rné dávce 20 t
kejdy na hektar se tak ro n produkcí z farmy Strážovice vyhnojí 580 ha orné p dy v k.ú.
Ho etice, Maršovice u Benešova, Zádolí u Neveklova, Zderadice, Neveklov. Rozloha
obhospoda ovaných zem d lských pozemk je dostate ná a nebude docházet k jejich
p ehnojování.
D. I. 6.

Vlivy na horninové prost edí a p írodní zdroje

Modernizací areálu chovu prasat a jeho následným provozem nebude dot eno
horninové prost edí ani p írodní zdroje. Stavba bude provedena tak, aby nebyla zdrojem
pronikání závadných látek do horninového prost edí.
D. I. 7.

Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Zám r nebude mít podstatný vliv na faunu a floru. Realizace zám ru bude provád na
ve stávajícím zem d lském areálu. V samotném areálu ani v jeho sousedství nejsou žádné
cenné prvky ve smyslu zákona . 114/1992 Sb. Ochrana okolního území bude zabezpe ena
dodržováním provozního ádu a plánu organického hnojení.
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Vlivy na krajinu

Vliv navrhovaného zám ru na krajinný ráz je vždy omezen na ur ité území, kde se
projevují bezprost ední fyzické vlivy zám ru na danou lokalitu, nebo kde se projevují vlivy
vizuální, p íp. jiné sensuální. Takové území ozna ujeme jako dot ený krajinný prostor
(DoKP). Viditelnost zám ru je omezená (pro b žného lov ka pohybujícího se v krajin bude
viditelný p edevším z komunikace Ho etice – Strážovice, a to z bezprost ední blízkosti.
V DoKP nebyly identifikovány žádné znaky p írodní charakteristiky krajinného rázu,
znaky kulturní a historické charakteristiky, znaky vizuální charakteristiky, které by mohly být
zám rem ovlivn ny. Z pohledu vizuální charakteristiky jsou zde rozhodující již existující
objekty stávajících stájí. Nový objekt stáje bude postaven na míst p vodního objektu garáží,
zele v areálu bude zachována. Navrhovaná stavba tedy není zásahem, který by mohl ovlivnit
zákonná kriteria krajinného rázu dle § 12 z. . 114/1992 Sb., v platném zn ní.
Vzhledem k rozsahu navržených úprav, které se nedotknou ploch mimo areál, je
možné konstatovat, že navržené úpravy neovlivní sou asný krajinný ráz. Stavby nep evýší
stávající objekty. K narušení krajinného rázu nedojde a vliv na krajinu lze považovat za málo
významný.
D. I. 9.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Z pohledu možného ovlivn ní budov, architektonického d dictví, památkov
chrán ných objekt i areál i známých archeologických památek je možno konstatovat, že
zám r takové vlivy obsahovat nebude. V zájmovém území stavby ani jeho blízkém okolí není
žádný hmotný majetek, který by p ímo nesouvisel s provozem zem d lského areálu. Nejbližší
kulturní památky jsou dostate n vzdáleny a nebudou stavbou dot eny.

D. II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIV ZÁM RU NA
ŽIVOTNÍ PROST EDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI
A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI P ESHRANI NÍCH VLIV
Navržená výstavba v areálu chovu prasat Strážovice doplní stávající stáje. Navržené
úpravy budou mít nepatrný vliv na kvalitu životního prost edí zájmové oblasti. Území, které
bude vlivy vlastní stavby zasaženo, je pom rn malé a je vymezeno ochranným pásmem
chovu, které je specifikováno v ásti H dokumentace. Uvnit tohoto ochranného pásma se
nenachází žádný chrán ný objekt.
Významn jší vlivy na okolí bude mít rozvoz a aplikace statkových hnojiv na
zem d lskou p du, tyto vlivy budou patrné na pom rn velké ploše cca 580 ha/rok. ást
pozemk k aplikaci navazuje na území cenné z hlediska ochrany p írody – udolní nivy
vodních tok , remízky, prvky územního systému ekologické stability. Z tohoto d vodu je
nutné na t chto pozemcích d sledn dodržovat zásady správného používání statkových
hnojiv, které budou vymezeny v plánu organického hnojení. Vliv zám ru na složky životního
prost edí po jeho realizaci bude co do velikosti malý a z hlediska významnosti málo
významný.
P edkládaný zám r nebude zdrojem negativních vliv p esahujících státní hranice.
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D. III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK P I
MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH
Chov prasat není provoz, v n mž by aktuáln hrozilo významné nebezpe í havárie.
Nebezpe í ekologické havárie hrozí jedin v p ípad hrubého nedodržení provozního ádu,
nap . v p ípad havárie, kterou mohou zp sobit úniky paliv i mazadel z prost edk
mechanizace p i jejich poruchách nebo haváriích. Za málo pravd podobný havarijní stav lze
rovn ž považovat možnost likvidace zví at z d vodu nakažení chovu n jakou nebezpe nou
nákazou, který musí být ešen v souladu se zákonem o veterinární pé i. Dalším možným
havarijním stavem je požár objektu. V p ípad b žného provozu p i dodržování podmínek
daných provozním ádem nehrozí v objektu navrhované kapacity a technologie vážné
nebezpe í havárie.

D. IV. CHARAKTERISTIKA OPAT ENÍ K PREVENCI, VYLOU ENÍ,
SNÍŽENÍ, POP ÍPAD KOMPENZACI NEP ÍZNIVÝCH
VLIV NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ
Na základ projektu s ohledem na popsané a zhodnocené ešení navrhované výstavby
stáje pro chov prasat ve Strážovicích a jejich budoucího provozu je možno konstatovat, že
celý zám r je z ekologického hlediska p ijatelný za dodržení následujících podmínek:
•

P ed zahájením stavby doporu uji seznámit obyvatele Strážovic vhodnou formou
s délkou a charakterem jednotlivých fází výstavby. Vhodné je ustanovení kontaktní
osoby, na kterou se mohou ob ané obracet se svými p ípadnými stížnostmi, žádostmi
a dotazy.

•

hlu né práce neprovád t mezi 6. a 7. hodinou ranní a po 17. hodin odpolední,

•

omezit provád ní nejhlu n jších prací na kratší
pracovní doby a mimo víkendy a svátky,

•

jednotlivé zdroje hluku rovnom rn rozmístit po staveništi, vyhnout se koncentraci
hlu ných mechanism do jednoho místa,

•

používat moderní stroje a za ízení s p íznivými akustickými charakteristikami
a udržovat je v dobrém technickém stavu.

•

po ukon ení stavebních prací v areálu provést dopln ní porost stávající zelen , a to
za použití zejména vzrostlých druh d evin, které krom estetických funkcí poslouží
i k omezení ší ení a tlumení akustických emisí z provozu farmy.

•

budou aktualizovány plány organického hnojení smluvních partner

•

bude projednána zm na integrovaného povolení, jejíž sou ástí bude i provozní ád
vyjmenovaného zdroje zne iš ování ovzduší dle zákona . 201/2012 Sb., o ochran
ovzduší v platném zn ní,

•

v pr b hu provád ní stavebních prací provád t d slednou o istu aut p ed výjezdem na
komunikace, pravideln istit povrch p íjezdových a odjezdových tras v blízkosti
staveništ , v dob déle trvajícího sucha zajistit pravidelné skráp ní zpevn ných a
prašných ploch,

asový úsek v rámci celodenní
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•

minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiál a ostatních potenciálních zdroj
prašnosti,

•

zabezpe ovat náklady na automobilech proti úsyp m, zejména p i odvozu suti a jiného
sypkého materiálu,

•

up ednostnit nasazení stavebních mechanism
hodnotami emisí zne iš ujících látek do ovzduší,

•

všechny mechanismy a nákladní automobily na staveništi udržovat v ádném
technickém stavu a v istot ,

•

podlahy stáje (kejdové kanály) budou provedeny s hydroizolací, proti pronikání
tekutých složek do podloží

•

bude zajišt n ádný provoz a kontrola jímek a jejich vyvážení dle plánu organického
hnojení smluvních partner v dob , kdy jsou vhodné klimatické podmínky,

•

bude zajišt n ádný provoz jímky na splaškové vody a její vyvážení na OV

•

zabra ovat kontaminaci deš ových vod látkami škodlivými vodám, istotou provozu
a udržováním dopravních prost edk v dobrém technickém stavu,

•

v p ípad úniku úkap ropných látek na terén realizovat odstran ní zasažené zeminy
podle zásad nakládání s nebezpe nými odpady,

•

v prostoru staveništ a následn
odstra ování odpad spalováním,

•

bude zajišt no optimální prov trávání stájí z d vodu dostate né obm ny vzduchu
v objektech,

•

z hlediska ochrany krajinného rázu ešit objekt stáje ve st ízlivé barevné kombinaci
sv tlých omítek, tmavších architektonických prvk (štíty, vrata) a s preferencí
p írodních materiál a p írodních odstín , s vylou ením reflexních materiál a výrazné
barevné kombinace,

•

d sledn rekultivovat všechny plochy zasažené stavebními pracemi z d vodu
prevence ruderalizace území a ší ení plevel ,

•

udržování celého areálu v istot a po ádku, nezastav né plochy pravideln ošet ovat
a tím zamezit ší ení plevel ,

•

stavební odpady nebudou odstra ovány zahrabáváním nebo ukládáním do terénních
nerovností,

•

v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromaž ování
nebezpe ných odpad , p ípadn látek škodlivých vodám; odstra ování nebezpe ných
odpad realizovat pouze na smluvním základ s odbornou firmou,

•

odpady budou ukládány ut íd n a odstra ovány v souladu s platnou legislativou,

•

pravideln aktualizovat a vést evidenci odpadového hospodá ství podle zásad, daných
zákonem . 185/2001 Sb., o odpadech v platném zn ní,

•

aktualizovat systém protipožární a bezpe nostní ochrany areálu,

•

veškeré materiály a nát ry, se kterými m že p ijít do styku obsluha nebo zví ata,
krmivo ešit jako zdravotn nezávadné,

a nákladních vozidel s nízkými

p i provozu technologie nebude provád no
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•

bude dodržována provozní káze , dobrá zoohygiena a v as odstra ována uhynulá
zví ata,

•

v rámci provozu využívat s ohledem na omezení maximálních krátkodobých
koncentrací amoniaku, resp. pachových látek, dostupné snižující technologie,
v novat zvýšenou pozornost organizaci dopravy v areálu, minimalizovat as
volnob hu motor ,

•
•

pravideln kontrolovat technický stav vozidel a provád t emisní kontroly dle platných
p edpis ,

•

zabezpe it uskladn ní uhynulých zví at do jejich odvozu do veterinárního asana ního
ústavu k likvidaci v kafilerním boxu,

•

v objektu a areálu budou provád na opat ení vedoucí k potla ení výskytu stájového
hmyzu a hlodavc ,

•

d sledn zajistit všechna protinákazová opat ení,
postupy podle p íslušných p edpis .

ešit dezinfek ní, deratiza ní
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D. V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ
A VÝCHOZÍCH PODKLAD P I HODNOCENÍ VLIV
P i hodnocení velikosti a významnosti negativních vliv na životní prost edí byly
použity kvantitativní metody vycházející ze standard a doporu ení MZem R – zejména pro
hodnocení vstup a výstup z provozu stájí. Pot eba vody, pot eba surovin (krmiva), nároky
na dopravu, emise do ovzduší, produkce odpadních vod a kejdy jsou vy ísleny na základ
výpo t vycházejících z citovaných typiza ních sm rnic, obecn platných p edpis apod.
Výpo tem je dokladován návrh ochranného pásma pro celou kapacitu areálu. Ten byl
proveden podle metodiky zve ejn né v ACTA HYGIENICA . 8/1999. Návrh je dopln n
posouzením emisí amoniaku rozptylovou studií zpracovanou dle zákona . 201/2012 Sb.,
o ochran ovzduší autorizovanou osobou Farmtec, a.s., jejíž záv ry jsou v dokumentaci
obsaženy.
Dále bylo použito srovnávacích metod, využívajících poznatky z podobných provoz .
Dokumentace byla konzultována s investorem a projektantem stavby a technologie.
Údaje o zájmovém území byly získány z mapových podklad , odborné literatury, pr zkumem
terénu.

D. VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATK VE ZNALOSTECH A
NEUR ITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY P I ZPRACOVÁNÍ
DOKUMENTACE
V dob zpracování této dokumentace o vlivu zám ru na životní prost edí byly
k dispozici všechny základní údaje technologické, údaje o kapacitách, vstupech a výstupech.
Na jejich základ bylo možno provést analýzu vstup , výstup i vliv zám ru na životní
prost edí. Podklady p edložené oznamovatelem a projektantem lze hodnotit jako dostate né
pro specifikaci o ekávaných vliv na životní prost edí a pro zpracování dokumentace dle
zákona . 100/2001 Sb.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁM RU
V rámci dokumentace byla zpracována pouze jedna varianta, která eší novostavbu
stáje pro výkrm prasat. Varianta pln vyhovuje i vzhledem k návaznosti na využití stávajících
výkrmových hal v areálu a obhospoda ovaných pozemk . Investor tímto ešením p esune do
Strážovic chov výkrmových prasat z nevhodných pronajatých objekt , což má své výhody jak
ekonomické, tak p edevším zooveterinární.
P edkládaná varianta nejlépe vyhovuje pot ebám investora, a to i vzhledem k tomu, že
novostavba bude umíst na ve stávajícím areálu farmy. Moderní technologie ustájení, krmení
umož ují vytvo it velice dobré podmínky pro pobyt zví at a zabezpe it vysokou úrove
obsluhy a rovn ž umož ují d sledn jší kompenzaci a eliminací vliv staveb na životní
prost edí. Hlavními znaky navrhovaného ešení je technická jednoduchost, kvalitní
a spolehlivá technologie, odpovídající posledním poznatk m výzkumu i progresivní
chovatelské praxe v oblasti živo išné výroby. Zvolenou kapacitu farmy je možno považovat
za ekonomicky racionální, navíc ekologicky v daných podmínkách únosnou. Systém rovn ž
vytvá í a podstatn zlepšuje podmínky pro práci ošet ovatel a kulturu jejich práce. Navíc zde
dochází k výraznému zvýšení produktivity práce, oproti stávajícím technologiím.
Z t chto d vod je možné se opodstatn n domnívat, že zvolená varianta p edstavuje
ešení optimální a má p edpoklady pro dobré fungování.
Zem d lská innost a chov prasat je významná i pro udržení hospoda ení v krajin
a navíc má návaznost na zam stnanost v navazujících potraviná ských oborech.
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F. ZÁV R
Zpracovaná dokumentace hodnotí vlivy navrhovaných úprav a provozu farmy pro
chov prasat v k.ú. Ho etice v obci Strážovice. V dokumentaci byly posouzeny všechny známé
vlivy a rizika z hlediska možného negativního ovlivn ní životního prost edí.
Vzhledem k charakteru úprav a charakteru provozu lze konstatovat, že zám r
nezp sobí významné zhoršení emisních a hlukových vliv a zám r zabezpe uje eliminaci
všech možných negativních vliv , které by mohl p inést a je i dob e zabezpe en jak z hlediska
zajišt ní vstup , tak z hlediska odstra ování odpadních vod a odpad .
Zpracovatel p edkládané dokumentace nenalezl d vody závažného negativního
ovlivn ní životního prost edí v d sledku realizace zám ru.
Veškeré negativní vlivy, které by zám r mohl p inést, mohou být technicky nebo
organiza n zajišt ny a eliminovány. P edpokladem je pln ní navrhovaných opat ení v dob
p ípravy, realizace a provozu zám ru.
Základním požadavkem je p ísná technologická káze ze strany provozovatele. Je
možné konstatovat na základ výše uvedených rozbor , že je v silách investora realizovat
zám r tak, aby nebyly výrazn negativn ovlivn ny antropogenní ani p írodní systémy
a celkov životní prost edí.
Vzhledem k uvedeným výsledk m hodnocení vliv zám ru Novostavba stáje pro
výkrm prasat - Strážovice, je možné zám r investora za dodržení podmínek uvedených
v bod D.IV., d o p o r u i t k realizaci.
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G. VŠEOBECN SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Obchodní firma

Mydlá ka a.s.

I

46356142

Sídlo

Mydlá ka 253
256 01 Benešov

Oprávn ný zástupce

MVDr. Miroslav Bezina
editel
Mydlá ka 253
256 01 Benešov
tel.: 604 267 526

Kontaktní osoba:

Ing. Ivo Neischl
Mydlá ka 253
256 01 Benešov
tel. 603 161 843

Název zám ru

Novostavba stáje pro výkrm prasat - Strážovice

Kapacita (rozsah ) zám ru
Údaje o kapacit jsou shrnuty v následující tabulce:
Po et
Objekt
Kategorie
ustajovacích míst P epo et na DJ
Hala 1
Výkrm prasat
1 800
252
Výkrm prasat
Hala 2
2 600
364
Výkrm
prasat
Novostavba Hala 3
2 016
282,3
Celkem
6 416
898,3
Celková kapacita areálu iní v sou asné dob v p epo tu na dobyt í jednotky 616 DJ,
po úpravách areálu bude na farm ustájeno 898,3 DJ.
Umíst ní zám ru
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:

St edo eský
Benešov
K e ovice, ást Strážovice
Ho etice

Charakter stavby: modernizace, novostavba
Odv tví:
zem d lství, živo išná výroba
P edm tem posuzování je rozší ení farmy Strážovice. Farma chovu prasat Strážovice
byla postavena v 70. letech 20. stol. v sou asné dob jsou provozovány dv haly s kapacitou
celkem 4 400 ks prasat ve výkrmu. V jižní ásti areálu bude postavena nová hala s kapacitou
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2016 ks prasat ve výkrmu. Zm nami v areálu dojde k celkovému navýšení kapacity farmy
v p epo tu na dobyt í jednotky na (898,3 DJ).
Kumulaci s jinými zám ry je možno vylou it, vzhledem k tomu, že se v okolí areálu
nenacházejí jiné zám ry než v dokumentaci popsané, které by mohly s posuzovaným
zám rem spolup sobit.
Cílem je vybudovat nové moderní prostory se zam ením na welfare zví at a eliminaci
vliv na životní prost edí, a tím zabezpe it pro budoucnost podmínky ekologického chovu.
P edkládaná varianta nejlépe vyhovuje pot ebám investora, který v sou asné dob provozuje
výkrm prasat i ve smluvn pronajatých prostorách v dnes již technologicky nevyhovujících
objektech. Vzhledem k dnešním požadavk m na prov trání stájí a welfare zví at, které mají
spole n s krmnou dávkou nejv tší vliv na r st prasat, se využívání t chto objekt k chovu
jeví již jako zcela nevyhovující, a to jak z hlediska pohody zví at, tak i z hlediska ekonomiky
provozu.
Areál ve Strážovicích lze po demolici objektu garáží dobudovat a nadále využívat.
Vzhledem k tomu, že se v dnešní dob klade d raz na maximální úsporu náklad , rozhodl se
investor soust edit výkrm prasat do areálu s vyšší kapacitou tím, že opustí menší pronajaté
objekty v jiných areálech. Uspo í tak náklady na zam stnance, p epravu zví at apod. Pro
zajišt ní provozu areálu budou zam stnány 3 osoby. Pozemky jsou vhodné pro výstavbu,
areál bude dopln n o novou halu pro výkrm prasat. Ustájení bude bezstelivové na roštech.
Navržené úpravy st ediska p inesou požadovaný efekt, který je v dnešní dob vyžadován jak
z hlediska ekonomiky provozu, tak i z hlediska životního prost edí (vlivy na vody, ovzduší
atp.). Kejda ze stáje bude erpána do stávajících skladovacích jímek. Moderní technologie
ustájení, krmení, dojení umož ují vytvo it velice dobré podmínky pro pobyt a pohodu zví at
„welfare“ a zabezpe it vysokou úrove obsluhy a produktivity práce. Dostavbou stávajícího
areálu se významn zvýší produktivita práce. Hlavními znaky navrhovaného ešení je
technická jednoduchost, kvalitní a spolehlivá technologie. Areál je umíst n i v dostate né
vzdálenosti od obce.
Úrove navrženého technologického ešení plánovaného areálu p evyšuje sou asnou
úrove zem d lských staveb.
Pr b h výstavby, nevelké rozsahem a asov omezené na pom rn krátkou dobu,
neovlivní zásadním zp sobem okolní životní prost edí ani neohrozí zdraví ob an
v nejbližších obytných objektech ve Strážovicích. Ani v bezprost edním d sledku provozu
nedojde k ovlivn ní, p ípadn narušení okolního prost edí. Negativní vlivy mohou nastat
pouze v p ípad technologické nekázn . P i dodržení p íslušných p edpis jsou však tato
rizika vylou ena.
Jako zdroj emisí NH3 je chov prasat za azen jako st ední zdroj zne iš ování ovzduší.
Na základ vypo teného návrhu ochranného pásma chovu, který je sou ástí dokumentace
a zpracované rozptylové studie, jejíž záv ry jsou v dokumentaci obsaženy lze konstatovat, že
vlivem provozu farmy nebude docházet k obt žování obyvatel a nebudou p ekra ovány limity
dané provád cími p edpisy k zákonu . 201/2012 Sb., o ochran ovzduší.
Navrženými úpravami nebude dot en rozsah zem d lského p dního fondu, nejedná se
o rozší ení areálu. Provozem nebudou dot eny pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa, nedojde
k negativnímu vlivu na vodu. Nebudou dot eny chrán né druhy rostlin ani živo ich , prvky
územního systému ekologické stability, významné krajinné prvky, nedojde k ovlivn ní
krajinného rázu. Vzhledem k charakteru zám ru a lokalizaci stavby nebyly shledány závažné
vlivy na životní prost edí a obyvatele, které by vznikly v d sledku rekonstrukce a následného
provozu.
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H. P ÍLOHY
H. 1

Vyjád ení stavebního ú adu
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H. 2 Stanovisko orgánu ochrany p írody, pokud je vyžadováno podle § 45i, odst. 1
zákona . 114/1992 Sb., ve zn ní zákona . 218/2004 Sb.
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Mapa širších vztah
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Situace areálu
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Ochranné pásmo

Projektový ateliér Tábor, Chýnovská 1098, 390 02 Tábor
tel.: 381 210 354, fax: 381 210 431

Areál chovu prasat

Strážovice
===================
PROVOZOVATEL:

Mydlá ka a.s.,
Mydlá ka 253, 256 01 Benešov

Návrh ochranného pásma chovu

-

erven 2014 -
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1) Technická zpráva
Stávající zem d lský areál se nachází jižn od obce Strážovice. Vzhledem k tomu, že
zám rem investora je stávající areál výkrmu prasat rozší it o halu výkrmu prasat pro 2016 ks,
považuje investor za vhodné p edložit aktualizovaný návrh ochranného pásma chovu.
Proto p edkládáme tento návrh OP, zpracovaný podle "Metodického návodu pro
posuzování chov zví at z hlediska pé e o vytvá ení a ochranu zdravých životních
podmínek", který schválilo ministerstvo zdravotnictví R pod. . HEM-300-13.2.92 a novely
tohoto návodu, uvedené v p íru ce AHEM . 8/1999 vydané SZÚ v zá í 1999.
Uvedená metodika dovede výpo tov postihnout cca 95 % stav a zohled uje vlivy
technologie chovu, terénních p ekážek, zelen , výškového uspo ádání a etnosti a sm ru
v tru. Dále umož uje zohlednit i použité technologie odv trání stáje, úrove zoohygieny,
p ípadn použití p ípravk omezujících uvol ování amoniaku a páchnoucích látek do ovzduší
stáje a tak i do životního prost edí. V této souvislosti je nutno p ipomenout, že hlavní
škodlivinou ovliv ující rozsah ochranného pásma není amoniak, který je leh í než vzduch
a ze stáje odchází vzh ru a nezat žuje významn životní prost edí v okolí stájí. Daleko
významn jší je vliv pachových látek. Produkce pachových látek je ovliv ována adou
initel , kdy zápach ze stáje tvo í sm s n kolika tisíc slou enin, v tšinou na bázi dusíku síry
a kyslíku. Pachové látky v ovzduší jsou významné, pokud jsou lidským ichem
registrovatelné tj. když p ekro í ichový práh. Je to minimální koncentrace pachových látek,
která u poloviny exponované populace vyvolá negativní ichový vjem. Tato skute nost by
nem la p i odpovídající technologické kázni p ekro it 5 % z celkového po tu hodin v roce.
P i navrhování ochranného pásma je t eba brát v úvahu i územn plánovací podklady.
Zejména je t eba rozlišovat, zda je provozovna (zdroj možného ovliv ování životního
prost edí) umíst na ve výrobní zón nebo obytné zón nebo na tuto navazuje.
Návrh ochranného pásma musí vycházet z aktuálních zjišt ní a aktuálních podklad
nap . v trná r žice zpracované HMÚ pro posuzovanou lokalitu.
Výpo et návrhu ochranného pásma chovu, je vztažen k OHO, jedná se o reprezentativní
obytný objekt, ke kterému se výpo et vztahuje pro ur ení emisního st edu (ES), který se získá
váženým pr m rem emisí všech stájových objekt chovu zví at.
Hranice ochranného pásma pak vymezuje území se zhoršeným životním prost edím.
Uvnit ochranného pásma je možné provozovat veškeré innosti, které nebudou negativními
vlivy z objektu, který vyvolat z ízení ochranného pásma negativn ovlivn ny. Nap . uvnit OP
chov hospodá ských zví at je možné bez omezení provozovat zem d lskou výrobu tj.
provozovat jiné zem d lské objekty nebo obhospoda ovat pozemky.
Uvnit ochranného pásma není možné budovat a následn provozovat objekty
vyžadující ochranu jako jsou objekty pro trvalé bydlení, školské, t lovýchovné,
zdravotnické, potraviná ské a jiné. Tato podmínka pak bude uvedena i ve správním
rozhodnutí, jímž je rozsah ochranného pásma ur en. Dle stavebního zákona je orgánem
p íslušným k vydání takového rozhodnutí místn p íslušný stavební ú ad.
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Podklady pro návrh OP:
a) Umíst ní zám ru:
Areál výkrmu prasat Strážovice
k.ú.: Ho etice
Provozovatel: Mydlá ka a.s.
I : 46356142
b) Po et, druh a kategorie chovaných zví at:
- Hala . 1
– 1 800 kus prasat ve výkrmu; pr m. hmotnost 70 kg
- Hala . 2
– 2 600 kus prasat ve výkrmu; pr m. hmotnost 70 kg
- Hala . 3
– 2 016 kus prasat ve výkrmu; pr m. hmotnost 70 kg
c) Technologie chovu:
Stávající i nová hala budou provozovány s ustájením na roštech s bezstelivovým
ustájením.
d) Zp sob v trání stáje:
Haly . 1-3 jsou vybaveny nucenou podtlakovou ventilací, v bo ních st nách jsou
umíst ny p isávací klapky, vzduch je vyfukován ventila ními komíny ve st eše
objekt .
e) Izola ní zele :
V sou asné dob je izola ní zele tvo ena vegetací na okraji areálu a mezi areálem a
obcí (pln funk ní zele ).
f) Clonící objekty:
Mezi objekty živo išné výroby a objekty hygienické ochrany se nevyskytují clonící
objekty.
g) Ostatní opat ení:
Investor v posuzovaných objektech bude používat p ísady do krmiva omezující
uvol ování amoniaku a páchnoucích látek do ovzduší minimáln o 30 %, jedná se
nap . o p ípravek Natuphos. Používání t chto p ípravk významn snižuje rozsah
ochranného pásma.

Stanovení korekcí pro výpo et návrhu OP.
a)

Emisní konstanta pro kategorii zví at (C) :
( lánek h postupu)
Dochov selat (DS) .................................... 0,0033 na kus o ŽH 70 kg
Porodna prasnic (PP) .............................. 0,006 na kus o ŽH 200 kg
Prasnice jalové a b ezí (PJB) .................. 0,006 na kus o ŽH 150 kg
Výkrm prasat (VP) .................................. 0,0033 na kus o ŽH 70 kg
Odchov prasni ek (OP) ........................... 0,0033 na kus o ŽH 70 kg
Kanci (K) ................................................. 0,006 na kus o ŽH 200 kg
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Korekce na technologii chovu (TECH) :
( lánek j postupu)
• ustájení klecové, denní odvoz trusu mimo SŽV ........................... -10
• ustájení stelivové, hnojišt ............................................................... 0
• ustájení na hluboké podestýlce ........................................................ 0
• ustájení bezstelivové, kejda, vyhovující zoohygiena ................... +10
• ustájení bezstelivové, kejda, jímky 3 4 m síce ............................... 0
• ustájení bezstelivové, kejda, jímky 4 – 5 a více m síc ............... -10
• ustájení bezstelivové, kejda, nevyhovující zoohygiena ............... +15
U všech kategorií je použito bezstelivové ustájení na roštech - korekce -10 %

c)

Korekce na p evýšení (P EV) - ú inné p evýšení:
P evýšení je dáno jednak umíst ním objektu výškov v i OHO - stavební
výška a p evýšení dosahem vzdušného proudu.
P evýšení stavební výškou k OHO, ke kterému je výpo et vztažen.
Stáje jsou umíst ny v rovin s OHO, korekce na p evýšení nebyla využita.
Korekce ……………………………………..…………….…….. 0 %
P evýšení dosahem vzdušného proudu:
Pro nucené v trání ventilátory se korekce na p evýšení dosahem vzdušného
proudu vypo te podle vztahu dH = (1,5 x R)/(1,5 x d) = R/d, kde R je emise
stájového vzduchu m3/s a d je pr m r výduch v m.
Na každý metr p evýšení lze p i vzdálenosti OŽV a OHO nad 200 m ode íst
1 %.
Vzhledem k tomu, že stáje jsou v trány nucen podtlakov , bylo by možné
s korekcí na p evýšení vzdušného proudu uvažovat, v tomto p ípad použita
nebyla.
Celková korekce na p evýšení dosahem vzd. proudu………………….. 0 %

d)

Korekce na zele (ZEL) :
V posuzovaném území je funk ní vzrostlá zele .
Podle metodiky AHEM je použitelná korekce:
- - 5 % pro navrhovanou zele
- - 10% pro vzrostlou zele - funk ní.
Použitá korekce na zele - ....…….............................………..... -10 %

e)

Korekce na sm r a etnost v tru (VÍTR) :
Tato korekce je stanovena na základ v trné r žice zpracované pro lokalitu
Stranný HMÚ. Korekce pro jednotlivé sm ry v tru jsou uvedeny ve
výpo tové tabulce.

f)

Korekce ostatní (OST) :
Mezi ostatní zd vodn né korekce lze za adit korekci na clonící objekt
(bariérový objekt). Nejsou zde clonící objekty, nebylo uvažováno. Navržená
korekce na clonící objekty …………….…………………….……. 0 %
Další zd vodn nou korekcí je korekce na použití p ípravk omezujících
uvol ování amoniaku a páchnoucích látek. Tuto korekci považuji za objektivní
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v rozsahu do -30 %. V tomto p ípad investor tyto p ípravky bude používat –
použitá korekce …………………………….…………………..…-30 %.
Korekce ostatní - použijeme
…...........……..………-30 %

Výpo tové tabulky:
Výpo tový list je v p íloze tohoto návrhu OP v etn v trné r žice a výpo tu korekce
na vítr. V od vodn ných p ípadech - více stájových objekt je sou ástí i výpo et
provedený pro krajní objekty.
Vypo tené hranice OP pro krajní objekty jsou pak v návrhu zakresleny p erušovanou
arou.
Použité zkratky a zna ky:
OP – ochranné pásmo pro celou kapacitu
ES – emisní st ed
OHO – objekt hygienické ochrany k n muž je výpo et vztažen.
Vzhledem k tomu, že jsou objekty situovány mimo obytnou ást obce v dostate né
vzdálenosti, OP nezasahuje do obytné ásti obce. Provozem výkrmových hal nebude docházet
k p ekra ování hygienických limit mimo ochranné pásmo.

Záv r:
Výpo et rozsahu OP je uveden na p iložených výpo tových listech. Použité
korekce vychází z použité technologie, v trné r žice a umíst ní hal v dané lokalit . Z
provedeného výpo tu podle p íru ky AHEM 8/1999 je z ejmé, že hranice OP p ímo
nezasahuje žádný objekt vyžadující hygienickou ochranu. Použitá procenta korekce jsou
na stran bezpe nosti, rozsah ochranného pásma by bylo možné dále zmenšit použitím
korekce na p evýšení a plné korekce na použití látek snižujících emise v plném rozsahu.
Výpo et OP je jedním z mála objektivních hodnocení vlivu chov zví at na zdravé životní
podmínky obyvatel. P i dodržení technologických postup p i výrob ve stájích nedochází za
hranicí ochranného pásma k negativnímu ovlivn ní zdravých životních podmínek v obci.
Návrh hranice OP je uveden v p iložené situaci v m ítku 1:10000.

Tábor, 20. ervna 2014

Vypracoval: Ing. Radek P ílepek
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2) Výpo etní listy návrhu OP chovu zví at
Tabulka "A" k OHO-1
a CHZ

Farma Strážovice

b OCHZ

1

2

3

x

c KAT

VP

VP

VP

x

d STAV

1800

2600

2016

x

e PŽH

70

70

70

x

f CŽN

126000

182000

141120

x

gT

1800

2600

2016

x

h CN

0,0033

0,0033

0,0033

x

i En

5,94

8,58

6,6528

21,1728

j TECH

-10

-10

-10

x

k P EV

0

0

0

x

l ZEL

-10

-10

-10

x

m1 -vítr

dle tabulky B

m2 - ost.

-30

-30

-30

x

n CEL

-50

-50

-50

x

o Ekn

2,97

4,29

3,3264

10,5864

p Ln

334

355

390

x

r EKn.Ln

991,98

1522,95 1297,30

s Les

x

x

x

t n

0

6

7

25,74

23,2848 0

0

0

49,02

u EKn. N 0

Suma

x

3812,23
x

x

x

360,11
x

v ES

x

x

x

x

x

x

4,63

x r PHO

x

x

x

x

x

x

x

y +/-

x

x

x

x

x

x

x

Tabulka "B" - korekce na vítr pro lokalitu a celková korekce
Vítr od

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

8,238

10,268

10,228

8,258

7,248

24,248

20,268

11,248

VL kor

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

VTR kor.
Suma kor.

-30
-80

-17,86
-67,86

-18,18
-68,18

-30
-80

-30
-80

30
-20

30
-20

-10,02
-60,02

E Kn

4,23

6,80

6,74

4,23

4,23

16,94

16,94

8,46

Vypo tené r OP

284,5

372,9

370,7

284,5

284,5

627,0

627,0

422,3

etnost +calm/8

Pro zpracování návrhu byla k dispozici v rná r žice pro lokalitu Stranný a ve výpo tu
byly využity korekce na zele , p ípravky snižující emise a vítr.
Výpo et rOP je proveden podle vztahu: rOP = 124,98 x (suma EKn)0,57
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3) Situace 1:10000

OHO

hranice
navrženého
OP

ES
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Rozptylová studie

Rozptylová studie
Farma chovu prasat Strážovice,
okr. Benešov

zpracováno dle p ílohy . 15, vyhlášky . 415/2012 Sb., o p ípustné úrovni zne iš ování
a jejím zjiš ování a o provedení n kterých dalších ustanovení zákona o ochran ovzduší

erven 2014

Farmtec, a.s.
Ing. Radek P ílepek
Tisová 326
391 33 Jistebnice
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1. Zadání rozptylové studie
Rozptylová studie je zpracována jako podklad pro posouzení vlivu stavby na životní
prost edí dle zákona . 100/2001 Sb. (v platném zn ní).
V rozptylové studii jsou hodnoceny p ísp vky stájí pro výkrm prasat, kde hospoda í
spole nost Mydlá ka a.s. ve stávajícím zem d lském areálu v k.ú. Ho etice (okr. Benešov)
v ukazateli Amoniak k imisní zát ži.

2. Použitá metodika výpo tu
2.1 Metoda, typ modelu
V roce 1998 doporu ilo MŽP R metodiku SYMOS'97 k použití pro výpo ty zne išt ní
ovzduší ze stacionárních zdroj . Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 ve v stníku MŽP,
ástka 3. Vstupní údaje i forma výsledk výpo tu v metodice SYMOS'97 byly p izp sobené
tehdy platné legislativ , aby byly na minimum omezené problémy s používáním metodiky
v praxi a aby výsledky byly p ímo srovnatelné s platnými imisními limity a p ípustnými
koncentracemi zne iš ujících látek v ovzduší.
SYMOS 97 v 2006 je programový systém pro modelování zne išt ní ze stacionárních
zdroj .
Metodika výpo tu obsažená v programu SYMOS umož uje:
• výpo et zne ist ní ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1), plošných
(typ zdroje 2) a liniových zdroj (typ zdroje 3)
• výpo et zne ist ní od velkého po tu zdroj (teoreticky neomezeného)
• stanovit charakteristiky zne ist ní v husté síti referen ních bod (až 30000
referen ních bod ) a p ipravit tímto zp sobem podklady pro názorné kartografické
zpracování výsledk výpo t
• brát v úvahu statistické rozložení sm ru a rychlosti v tru vztažené ke t ídám stability
mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského
Metodika je ur ena p edevším pro vypracování rozptylových studií jakožto podklad
pro hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpo et zne išt ní ovzduší ve
vzdálenosti nad 100 km od zdroj a uvnit m stské zástavby pod úrovní st ech budov.
Základních rovnic modelu rovn ž nelze použít pro výpo et zne išt ní pod inverzní vrstvou ve
složitém terénu a p i bezv t í.
Hodnoty vypo tených koncentrací v referen ním bod závisí mimo jiné na tvaru terénu
mezi zdrojem a referen ním bodem. Pro výpo et vstupuje terén formou matice hodnot
výškopisu v požadované oblasti o libovolné velikosti bu ky. Do výpo tu m že být zahrnut
vliv p evýšení v malých vzdálenostech - v ad p ípad je nutno po ítat zne ist ní i v malých
vzdálenostech od komína, kdy ješt vle ka nedosahuje své maximální výšky. V metodice je
zahrnut tvar k ivky, po které stoupají exhalace, a lze tedy po ítat koncentrace i ve velmi malé
vzdálenosti od zdroje.
Vyskytuje-li se n kolik komín blízko sebe tak, že se jejich kou ové vle ky mohou
vzájemn ovliv ovat, celkové p evýšení vle ek vzr stá. Ve výpo tovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypo te. Korekce efektivní výšky na vliv terénu –
v p ípad pokud mezi zdrojem a referen ním bodem je terén zvýšený, tak se p edpokládá, že
kou ová vle ka vystupuje podél svah vzh ru.
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Zne is ující látky se v atmosfé e podrobují r zným proces m, jejichž p i in ním jsou
z atmosféry odstra ovány. Jedná se bu o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální
procesy se dále d lí na mokrou a suchou depozici, podle zp sobu, jakým jsou p ím si
odstra ovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu,
mokrá depozice je vychytávání t chto látek padajícími srážkami a vymývání obla né vrstvy.
Model uvažuje pr m rnou dobu setrvání látky v atmosfé e , kterou je možno stanovit pro adu
látek. Pro první p iblížení se látky d lí do t í kategorií a výsledná koncentrace se vypo ítá
zahrnutím korekce na depozici a transformaci podle daných vztah pro danou kategorii
zne iš ující látky. Jednotlivé zne is ující látky lze rozd lit do t chto t í kategorií:
Kategorie
I
II
III

Pr m rná doba setrvání v atmosfé e
20 h
6 dní
2 roky

Následuje rozd lení základních zne iš ujících látek dle kategorií:
Zne iš ující látka
oxid si i itý
oxidy dusíku
oxid dusný
amoniak
sirovodík
oxid uhelnatý
oxid uhli itý
metan
vyšší uhlovodíky
chlorovodík
sirouhlík
formaldehyd
peroxid vodíku
dimetyl sulfid

Kategorie
II
II
III
II
I
III
III
III
III
I
II
II
I
I

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdroj na zne išt ní ovzduší na
horách – v atmosfé e existují zadržující vrstvy, nad které se zne išt ní z nízkých zdroj
nem že dostat. Model obsahuje vztahy vyjad ující statistickou etnost výskytu horní hranice
inverze, které jsou odvozeny z aerologických m ení teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou
850 hPa na meteorologické stanici Praha-Libuš.
Pro výpo et ro ních pr m r se pro každý zdroj udává také relativní ro ní využití
maximálního výkonu.
Výpo et koncentrací z plošných zdroj – postupuje se tak, že plošný zdroj se rozd lí na
dostate ný po et tvercových plošných element . Velikost element se volí v závislosti na
vzdálenosti nejbližšího referen ního bodu. Pokud plošný zdroj nebo jeho element tvo í ást
obce se zástavbou a lokálními topeništi tak se za efektivní výšku dosazuje st ední výška
budov v daném elementu zvýšená o 10 m.
Výpo et koncentrací z liniových zdroj – liniovými zdroji se rozumí zejména silnice
s automobilovým provozem. Stejn jako u plošných zdroj koncentraci od liniového zdroje
vypo ítáme tak, že liniový zdroj rozd líme na dostate ný po et délkových element .
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K výpo tu pr m rných ro ních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou v trnou
r žici, tj. stanovit etnosti výskytu sm ru v tru pro každý azimut od 0° do 359° p i všech
t ídách stability a t ídách rychlosti v tru. Vstupní v trná r žice obsahuje relativní etnosti
v procentech pro 8 základních sm r v tru a etnosti bezv t í ve všech t ídách stability. P i
vytvá ení podrobné v trné r žice se lineárn interpoluje mezi t mito hodnotami. Program
umož uje provád t výpo ty nejen po 1°(p edvolená hodnota), ale i po 0.5°, 3°, 5° a nebo je
možné zvolit krok výpo tu vlastní, p i emž jeho hodnota musí být v rozsahu 0,5° – 45°
a musí d lit íslo 45 beze zbytku. Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho
roku. Pozornost je t eba v novat tomu, zda jsou údaje z té které meteorologické nebo
klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpo tu. Posouzení této reprezentativnosti
je však záležitost zna n komplikovaná, závisí nejen na topografii terénu a vzdálenosti stanice
od místa výpo tu, ale i na typu klimatických oblastí a je zcela v kompetenci HMÚ.
Jako nejd ležit jší klimatický vstupní údaj se zadává v trná r žice rozlišená podle
rychlosti v tru a teplotní stability atmosféry. Rychlost v tru se d lí do t í t íd rychlosti:
T ída v tru
slabý vítr
st ední vítr
silný vítr

T ída rychlosti v tru
1.7 m/s
5.0 m/s
11.0 m/s

Pozn.: Rychlostí v tru se p itom rozumí rychlost zjiš ovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosfé e teplotní
zvrstvení. Stabilní klasifikace obsahuje p t t íd stability ovzduší:
T ída
stability

Název

I.
II.

superstabilní
stabilní

III.

izotermní

IV.

normální

V.

konvektivní

Vertikální teplotní
gradient
[ C na 100 m]
γ < -1,6
-1,6 ≤ γ < -0,7
-0,7 ≤ γ < 0,6

0,6 ≤ γ ≤ 0,8
γ > 0,8

Popis t ídy stability
silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu
b žné inverze,špatné podmínky rozptylu
slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní
gradient, asto se vyskytující mírn zhoršené rozptylové
podmínky
indiferentní teplotní zvrstvení, b žný p ípad dobrých
rozptylových podmínek
labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl zne iš ujících
látek

Ne všechny rychlosti v tru se vyskytují za všech t íd stability atmosféry. V praxi
dochází k výskytu 11 kombinací t íd stability a t íd rychlosti v tru. V trná r žice, která je
vstupem pro výpo et zne išt ní ovzduší, tedy obsahuje relativní etnosti sm ru v tru
z 8 základních sm r pro t chto 11 r zných rozptylových podmínek a krom toho etnost
bezv t í pro každou t ídu stability atmosféry.
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rozptylová podmínka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

t ída stability
I
II
II
III
III
III
IV
IV
IV
V
V
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rychlost v tru
1,7
1,7
5
1,7
5
11
1,7
5
11
1,7
5

Program je ur en také pro výpo et koncentrací pevných zne is ujících látek. Do
výpo tu je v tomto p ípad zahrnuta pádová rychlost prašných ástic, vstupními údaji se
zadává rozložení velikosti prašných ástic (velikost ástice a její etnost).
Zne išt ní ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy
oxid dusíku ozna ené jako NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zárove jako
NOx byly (a dodnes jsou) udávané nejen emise oxid dusíku, ale i emisní faktory z pr myslu,
energetiky i z dopravy. Suma NOx je p itom tvo ena zejména dv mi složkami, a to NO a NO2.
Nová legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve vztahu k ochran ekosystém , ale
zavádí nov imisní limit pro NO2 ve vztahu k ochran zdraví lidí, z ejm proto, že pro
lov ka je NO2 mnohem toxi t jší než NO.
Problém spo ívá v tom, že ze zdroj oxid dusíku (zejména p i spalovacích procesech)
je spole n s horkými spalinami emitován p evážn NO, který teprve pod vlivem slune ního
zá ení a ozónu oxiduje na NO2, p i emž rychlost této reakce zna n závisí na okolních
podmínkách v atmosfé e. Protože p edpokládáme, že vstupem do výpo tu z stanou emise
NOx, je nutné upravit výpo et tak, aby jednak poskytoval hodnoty koncentrací NO2 a jednak
zahrnoval rychlost konverze NO na NO2 v závislosti na rozptylových podmínkách.
Podle dostupných informací obsahují pr m rné emise NOx pouze 10 % NO2 a celých 90
% NO. Pro popis konverze NO na NO2 je v metodice proveden podrobný popis.
Pro p edstavu, jak bude vypadat podíl c/c0, tj. jakou ást z p vodní koncentrace NOx
bude tvo it NO2 v závislosti na t íd stability ovzduší a vzdálenosti od zdroje, byly vypo tené
hodnoty c/c0 uspo ádané do tabulky. Pro rychlost v tru byla použita nejnižší hodnota
z t ídních rychlostí podle metodiky SYMOS a to 1,7 m/s.
t ída stability
I
II
III
IV
V

vzdálenost 1 km
0,149
0,156
0,174
0,214
0,351

podíl koncentrací NO2 / NOx
vzdálenost 10 km
vzdálenost 100 km
0,488
0,997
0,532
0,999
0,618
1,000
0,769
1,000
0,966
1,000

Z tabulky je z ejmé, že na velkých vzdálenostech se všechen NO transformuje na NO2,
ale ve vzdálenosti 1 km budou koncentrace NO2 dosahovat pouze hodnot 15 - 35 % p vodn
vypo tených koncentrací NOx. P i vyšších rychlostech v tru bude tento podíl ješt nižší.
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3. Vstupní údaje
3.1 Umíst ní zám ru
Zem d lský areál, kde probíhá výkrm prasat a kde prob hne výstavba nové stáje (Farma
chovu prasat Strážovice) - zdroj zne išt ní ovzduší, je umíst na v k.ú. Ho etice, okres
Benešov, kraj St edo eský. Lze konstatovat, že v širším okolí zám ru se nevyskytují další
významné zdroje amoniaku (mimo výše uvedených zahrnutých do výpo tu), které by mohly
s posuzovaným zdrojem spolup sobit.
Jedná se o 2 stávající stájové objekty a jeden nov navrhovaný, které budou využívány
pro výkrm prasat, ustájení bezstelivové na roštech, kejda je skladována ve stávajících
betonových jímkách. Farma se nachází jižn od zástavby obce Strážovice, pozemek se mírn
svažuje k severovýchodu. Nejbližší obytný objekt je od zdroje zne išt ní (nejbližší stáj)
vzdálen cca 270 m. Pozemky umíst ní zdroj jsou následující 128, 129/1, 755/12, 126, jímky
jsou umíst ny na pozemcích 131 a 755/12.
Geografická a topografická charakteristika lokality je patrná z následující mapy v m ítku
M 1:10 000. Výpo tová oblast se nachází v rozmezí 400 až 493 m n.m.
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3.2 Údaje o zdrojích
3.2.1. Popis technologického vybavení zdroje a souvisejících technologií
Ve stávajících halách i po dostavb bude využitý bezstelivový systém ustájení na
roštech, kejda bude odtékat do p e erpávacích jímek a následn bude erpána do skladovacích
jímek.
3.2.2. Podkladové údaje o emisích
P i provozování živo išné výroby vznikají rozkladem organické hmoty (zbytky krmiva,
steliva, výkaly) látky, které zp sobují zne iš ování ovzduší. Z t chto látek je nejvýznamn jší
vznik amoniaku.
Tyto emise v zásad ovliv ují pouze jednu ze složek životního prost edí (ovzduší), a to
v nejbližším okolí stájových objekt .
Podle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP „Stanovení kategorie
a uplatn ní snižujících technologií u zem d lských zdroj “, V stník MŽP ástka 1-2/2013
jsou stanoveny pro jednotlivé kategorie zví at následující emisní faktory v kg NH3/ks rok:
Kategorie zví at

Stáj

Kejda

Zapravení
do p dy

Celkový
emisní
faktor

prasat výkrm a odchov

3,2

2,0

3,1

8,3

Stav emisí ze stájí po dostavb :
Objekt

Po et
(ks)

Emisní
Hmotnostní Hmotnostní
faktor stáj
tok
tok amoniaku
(kg/zví e.rok) amoniaku
(g/hod)
(kg/rok)

Pr m rný
hmotnostní
tok amoniaku
(g/s)

Hala 1 výkrm

1800

3,2

5760

657,5342

0,1826

Hala 2 výkrm

2600

3,2

8320

949,7717

0,2638

Hala 3 výkrm
Celkem

2016

3,2

6451,2
20531,2

736,4384
2343,7443

0,2046
0,6510

Emisní
Hmotnostní Hmotnostní
faktor kejda
tok
tok amoniaku
(kg/zví e.rok) amoniaku
(g/hod)
(kg/rok)

Pr m rný
hmotnostní
tok amoniaku
(g/s)

Stav emisí ze skladování po dostavb :
Objekt

Po et
(ks)

Hala 1 výkrm

1800

2

3600

410,9589

0,1142

Hala 2 výkrm

2600

2

5200

593,6073

0,1649

Hala 3 výkrm
Celkem

2016

2

4032
12832

460,2740
1464,8402

0,1279
0,4069
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Stav emisí ze stájí po dostavb s využitím snižujících technologií:
Objekt

Po et
(ks)

Emisní faktor Hmotnostní
Hmotnostní
stáj
tok amoniaku tok amoniaku
(kg/zví e.rok)
(kg/rok)
(g/hod)
redukovaný

Pr m rný
hmotnostní
tok
amoniaku
(g/s)

Hala 1 výkrm

1800

3,2

4089,6

466,8493

0,1297

Hala 2 výkrm

2600

3,2

5907,2

674,3379

0,1873

Hala 3 výkm
Celkem

2016

3,2

4580,352
14577,152

522,8712
1664,0584

0,1452
0,4622

Stav emisí ze skladování po dostavb s využitím snižujících technologií:
Objekt

Po et
(ks)

Emisní faktor Hmotnostní
Hmotnostní
kejda
tok amoniaku tok amoniaku
(kg/zví e.rok)
(kg/rok)
(g/hod)
redukovaný

Pr m rný
hmotnostní
tok
amoniaku
(g/s)

Hala 1 výkrm

1800

2

2160

246,5753

0,0685

Hala 2 výkrm

2600

2

3120

356,1644

0,0989

Hala 2 selata
Celkem

2016

2

2419,2
7699,2

276,1644
878,9041

0,0767
0,2441

Charakter zdroje:
Vzhledem k charakteru provozu, kdy emise ze stájí budou odcházet z ustajovací plochy
v tracími komíny na jednotlivých halách, budou mít zdroje charakter plošného zdroje.
Komíny ve výšce cca 6 m nad terénem.
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3.3 Meteorologické podklady
Pro výpo et byl použit odhad v trné r žice pro lokalitu Stranný pro 5 t íd teplotní
stability atmosféry a 3 t ídy rychlosti v tru dle Bubníka a Koldovského zpracovaný HMÚ.
Parametry této r žice jsou prezentovány v následující tabulce a v grafu s rozd lením podle
jednotlivých t íd rychlosti a stability, která je vytvo ena programem SYMOS97´verze2006.
Odborný odhad v trné r žice pro lokalitu (platná ve výšce 10 m nad zemí v %)

Odborný odhad v trné r žice - graf (platná ve výšce 10 m nad zemí v %)
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3.4 Popis referen ních bod
Výpo tová oblast, ve které se p edpokládá vliv zám ru je definována jako tvercové
území o rozm rech 1400 x 1400 m, toto území bylo vymezeno v závislosti na parametrech
zdroje, konfiguraci terénu a rozmíst ní obytných objekt . Pro ú ely výpo tu byla zkoumaná
oblast rozd lena na sí s krokem 100 m ve sm ru obou os. Ve sm ru osy X, která mí í
k východu je oblast dlouhá 1400 m, což odpovídá 15 bod m. Ve sm ru osy Y, která mí í
k severu je oblast dlouhá 1400 m, což odpovídá 15 bod m. Charakteristiky zne išt ní ovzduší
jsou tedy po ítány v síti 15 x 15 uzlových bod , celkem tedy pro 225 uzlových bod a dvou
bodech mimo výpo tovou sí .

M 1:10 000
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3.5 Zne iš ující látky a p íslušné imisní limity
Výpo et p ísp vk k imisní zát ži byl ešen ve dvou variantách hodnotící p ísp vky po
výstavb stájí ve variant bez zahrnutí snižujících technologií a se zahrnutím využívaných
snižujících technologií k imisní zát ži.
Výpo et p ísp vk k imisní zát ži byl proveden ve výpo tové síti, která je blíže
definovaná v bod 3.4 p edložené rozptylové studie a byl ešen pro amoniak.
Vzhledem k tomu, že program Symos97 neumož uje pro amoniak vypo ítat 24
hodinové pr m ry, byly vypo teny maximální krátkodobé koncentrace, které mají vždy vyšší
hodnoty než 24 hodinové pr m ry. Modelový výpo et základních charakteristik zne išt ní
ovzduší byl tedy proveden pro hlavní zne iš ující látku vznikající p i chovu skotu - amoniak.
Výsledky modelového výpo tu zne išt ní ovzduší jsou hodnoceny pomocí dvou
charakteristik zne išt ní ovzduší:
• pr m rné ro ní koncentrace
• maximální krátkodobé koncentrace
Imisní limit pro amoniak byl stanoven Na ízením vlády . 350/2002 Sb., kterým se
stanoví imisní limity a podmínky a zp sob sledování a posuzování, hodnocení a ízení
kvality ovzduší, následovn :
Ú el vyhlášení

Ochrana zdraví
lidí

Parametr/Doba
pr m rování
Aritmetický
pr m r/24 hod

Hodnota
imisního limitu
100 g.m-3

Mez tolerance

60 g.m-3
(60 %)*

Datum, do n hož
musí být limit
spln n
1. 1. 2005

Hodnoty imisních limit jsou vyjád eny v g.m-3 a vztahují se na standardní podmínky – objem p epo tený
na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.
Poznámka:
*

Mez tolerance se od 1. 1. 2003 snižuje tak, aby dosáhla 1. 1. 2005 nulové hodnoty.

V sou asné dob je platný zákon . 201/2012 Sb., o ochran ovzduší, který imisní
limit pro amoniak neuvádí. V sou asné dob tak není pro amoniak stanoven imisní
limit. Výše uvedená hodnota imisního limitu není tedy závazná, je však možné ji
považovat za hodnotu, která dle dosavadních znalostí nevedla p i dlouhodobé
expozici k poškození zdraví.
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3.6 Hodnocení úrovní zne išt ní v p edm tné lokalit
P i hodnocení stávající úrovn zne išt ní v p edm tné lokalit se vychází z map úrovní
zne išt ní konstruovaných v síti 1x1 km. Tyto mapy zve ej uje ministerstvo na internetových
stránkách. Tyto mapy obsahují v každém tverci hodnotu klouzavého pr m ru koncentrace
pro všechny zne iš ující látky za p edchozích 5 kalendá ních let, které mají stanoven ro ní
imisní limit.
Vzhledem k tomu, že pro amoniak není imisní limit stanoven, lze vycházet pouze
z m ení.
V bezprost edním okolí realizace zám ru se neprovádí m ení imisí amoniaku.
Poza ové hodnoty ro ních pr m r amoniaku se dají na základ výsledk
automatického imisního monitoringu na stanici Pardubice za rok 2012 (charakterizována jako
poza ová m stská s okrskovým m ítkem reprezentativnosti 0,5 – 4 km vzdálenost od
p edm tného areálu p ibližn 100 km) stanovit na úrovni do 5 µg.m-3, další stanicí imisního
monitoringu je stanice Most (s oblastním m ítkem reprezentativnosti až 50 km – vzdálenost
od p edm tného areálu p ibližn 200 km), kde byla za rok 2012 nam ena hodnota do
2 µg.m-3. A koliv jsou tyto stanice m stského typu, leží uprost ed m sta, jejich data tudíž
nejsou pro venkovskou oblast farmy Strážovice reprezentativní, jsou p esto použita, nebo ve
St edo eském kraji ani jinde v R se imisní charakteristiky amoniaku nem í. V roce 2010
probíhalo m ení ješt na stanici Mikulov oblastní m ítko (s oblastním m ítkem
reprezentativnosti desítky až stovky km), kde byly nam eny hodnoty ro ních pr m r do 1,2
µg.m-3.
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4. Výsledky rozptylové studie
4.1 Stru ný komentá hodnotící budoucí úrove zne išt ní ovzduší a p edpoklad pln ní
imisních limit
Výsledky výpo t modelových koncentrací jsou sumarizovány v tabulkách a mapových
zobrazeních.

ÍSLO
BODU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

nadmo ská
výška
452,5
461,8
470,3
474,4
476,3
465,8
442,6
426,3
415,6
415,4
418,6
427,0
431,8
438,1
444,4
464,8
466,1
478,8
485,6
485,7
472,0
451,7
429,2
413,4
420,2
428,2
433,0
442,0
443,6
446,7
481,6
477,3
489,1
492,3
483,1
471,6

Amoniak navrhovaný stav bez
snižujících technologií
Maximální
Aritmetický pr m.
koncentrace
1 rok
( g.m-3)
0,377935
0,568595
0,85387
1,094406
1,455496
1,600259
1,72125
2,092021
2,507555
2,641667
2,238306
1,887905
1,534937
1,370855
1,255484
0,676428
0,759051
1,198235
1,54807
1,807632
2,087824
2,499211
3,017216
3,31993
3,512326
2,839506
2,07302
1,836498
1,57215
1,377995
1,153719
1,219302
1,598688
1,917112
2,424046
3,012538

( g.m-3)
19,14970
28,25065
44,06544
63,84517
97,94602
108,81297
112,50701
124,22122
135,66564
128,46831
104,47371
85,93760
66,53634
60,85575
61,55685
33,23788
35,82088
64,70072
89,26511
104,69946
121,90236
146,54799
153,49234
140,70044
133,33521
113,90031
75,11165
68,67670
62,76626
59,34685
73,55398
67,01269
87,40820
97,86319
117,23120
142,28463

Amoniak navrhovaný stav v etn
snižujících technologií
Aritmetický pr m.
1 rok

Maximální
koncentrace

( g.m-3)

( g.m-3)

0,251228
0,37916
0,571184
0,733598
0,977958
1,076095
1,152247
1,391768
1,60538
1,66417
1,439576
1,250901
1,032536
0,917484
0,8394
0,451709
0,507026
0,803586
1,041129
1,218087
1,406967
1,685976
2,020744
2,081215
2,239469
1,876425
1,395403
1,227377
1,05055
0,919992
0,774583
0,817825
1,076254
1,292756
1,637165
2,036348
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12,67103
18,71413
29,18669
42,36358
65
72,37042
74,39335
81,39813
82,18575
77,18459
64,59727
57,55779
46,3757
41,42802
41,44142
22,05993
23,752
42,89662
59,27315
69,45758
80,88533
97,49434
102,6012
83,84374
81,2587
75,83017
52,62429
47,11124
42,47918
39,77734
48,95534
44,49102
58,18229
64,99898
77,75439
94,25721

FARMTEC, a.s.

Novostavba stáje pro výkrm prasat - Strážovice
Mydlá ka a.s.

ÍSLO
BODU
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

nadmo ská
výška
450,4
428,0
414,5
423,9
441,3
447,1
453,7
455,9
453,5
490,3
483,1
483,5
483,9
471,2
462,8
448,7
432,4
415,4
427,4
447,6
448,3
455,4
466,3
462,6
481,9
478,8
477,1
468,9
455,8
447,7
436,9
424,6
414,0
422,3
433,7
439,2
448,6
468,3
470,1
486,4
482,1
472,6
459,8
440,3

Amoniak navrhovaný stav bez
snižujících technologií
Maximální
Aritmetický pr m.
koncentrace
1 rok
( g.m-3)
3,672274
4,423545
4,975366
5,097091
3,201313
2,650214
2,20614
1,802184
1,431818
1,173479
1,505988
1,853384
2,343207
3,431192
4,810942
6,752347
9,347087
8,100532
7,351616
3,975018
3,343136
2,486521
1,849249
1,549739
1,282429
1,605803
2,037151
2,872512
4,756627
8,40851
18,54811
24,76751
14,21799
12,38352
7,015434
4,597719
3,001473
1,973081
1,642363
1,235884
1,54711
2,100704
3,12937
6,229271

( g.m-3)
172,90512
158,52356
167,81087
150,46279
92,68790
80,85960
75,63076
67,61556
55,77187
70,31421
83,74062
93,06343
104,59122
136,18671
168,66080
232,60869
245,01628
202,32959
157,60016
93,35940
89,10170
76,33473
64,47822
58,61696
73,62748
83,33770
93,17857
113,89355
157,03230
220,03969
329,74887
377,22747
230,24864
204,80098
132,24015
108,20480
85,71399
65,39891
61,21676
67,01319
75,02271
89,36166
112,93783
182,20914
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Amoniak navrhovaný stav v etn
snižujících technologií
Aritmetický pr m.
1 rok

Maximální
koncentrace

( g.m-3)

( g.m-3)

2,479406
2,951102
3,063986
3,243825
2,145678
1,771021
1,473393
1,203793
0,954063
0,78889
1,013472
1,248784
1,581298
2,321261
3,263829
4,588853
6,16644
4,909031
4,718238
2,657811
2,231231
1,6576
1,231539
1,032212
0,86202
1,080485
1,372524
1,939225
3,222248
5,722121
12,61981
14,0453
8,350121
7,732053
4,622913
3,062815
1,996637
1,311683
1,092012
0,829784
1,039678
1,413563
2,109639
4,213347
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114,526
106,6619
99,85067
91,33
65,49377
55,46776
50,46486
45,41064
36,94615
46,93874
55,89115
61,83745
69,30702
90,10297
111,4483
153,9477
161,4815
120,3903
96,69244
60,80737
56,5975
49,05302
42,07951
38,65867
49,2185
55,47533
61,97314
75,20945
103,5487
145,0381
215,1241
218,2196
137,2866
122,8781
81,32882
68,13363
55,02972
42,37842
40,06753
44,85637
49,87909
59,08071
74,31941
118,9653

FARMTEC, a.s.

Novostavba stáje pro výkrm prasat - Strážovice
Mydlá ka a.s.

ÍSLO
BODU
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

nadmo ská
výška
434,9
426,7
416,8
409,4
412,5
419,2
428,6
440,2
461,0
464,5
493,0
490,1
473,9
452,8
432,5
427,6
418,0
415,2
410,1
406,8
409,7
417,8
425,2
435,7
443,8
491,2
493,2
483,3
466,5
449,4
431,4
421,7
417,4
411,8
406,8
403,0
409,8
414,8
416,9
423,6
484,5
483,2
481,2
476,1

Amoniak navrhovaný stav bez
snižujících technologií
Maximální
Aritmetický pr m.
koncentrace
1 rok
( g.m-3)
12,27782
32,88001
37,60853
22,00239
16,45403
11,00288
6,576973
3,723787
2,211629
1,823453
1,155751
1,396188
1,909593
2,965971
6,327684
10,31467
17,48622
30,38154
32,70089
14,6468
10,42417
7,887495
5,424935
3,207194
2,179628
1,085155
1,279078
1,616543
2,228312
3,261404
6,231722
9,840306
11,69027
13,47464
11,23476
7,350722
6,987662
5,592235
4,368088
3,374971
1,015809
1,214457
1,440514
1,71927

( g.m-3)
255,08856
357,94580
289,44686
216,22731
229,60879
211,69966
148,45315
100,99602
71,73065
66,71004
60,74918
64,93995
77,74427
102,70272
169,86065
218,20551
328,16465
358,30166
233,19017
164,69225
179,86719
191,28597
156,92556
101,51463
77,43360
57,58360
60,59809
67,05368
79,89937
100,32607
174,39212
266,10154
305,96615
238,51894
157,91328
113,82885
160,95950
166,22588
152,23380
131,77830
56,49193
61,18198
64,15911
66,91448
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Amoniak navrhovaný stav v etn
snižujících technologií
Aritmetický pr m.
1 rok

Maximální
koncentrace

( g.m-3)

( g.m-3)

8,224909
19,46705
19,35241
12,63617
9,970906
6,874888
4,247071
2,473912
1,467276
1,210811
0,774979
0,93653
1,282161
1,991992
4,193257
6,571971
10,18841
17,22624
19,42679
8,837531
6,40451
4,957371
3,483213
2,129203
1,442644
0,726054
0,855863
1,081297
1,489746
2,176183
4,061035
6,042759
7,063886
8,14955
6,83144
4,504831
4,345003
3,523398
2,770728
2,172339
0,67801
0,811368
0,961928
1,146756
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165,8111
213,3806
166,2018
129,6723
136,2471
126,6317
92,89373
65,10492
46,63431
43,63121
40,71679
43,35421
51,42738
67,21681
109,6063
136,2603
193,9942
214,9703
140,6393
99,32356
105,5316
114,717
96,77944
66,46482
50,51076
38,72363
40,57644
44,41064
51,82402
66,36964
113,9033
159,9062
183,4387
142,3862
94,2208
68,2489
95,1
99,95716
92,4372
81,67946
37,86057
41,26082
43,12256
45,76842

FARMTEC, a.s.

Novostavba stáje pro výkrm prasat - Strážovice
Mydlá ka a.s.

ÍSLO
BODU
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

nadmo ská
výška
455,8
429,6
419,6
415,6
409,0
404,0
401,1
405,4
407,7
409,1
416,1
468,1
470,4
475,8
479,0
448,2
424,5
415,4
410,6
406,9
403,2
403,7
407,4
411,2
409,8
412,8
452,5
458,2
466,2
470,3
441,6
433,0
424,1
416,5
408,6
402,6
407,5
414,6
422,2
418,6
414,4
443,0
448,1
453,4

Amoniak navrhovaný stav bez
snižujících technologií
Maximální
Aritmetický pr m.
koncentrace
1 rok
( g.m-3)
2,358058
4,330034
5,807796
5,834733
5,845363
5,948007
5,33187
5,439228
4,677168
3,860226
3,391043
0,850937
1,020199
1,220924
1,37253
1,82299
3,392145
3,579495
3,312049
3,347352
3,732155
4,213197
4,589113
4,434361
3,654214
3,171535
0,511637
0,67002
0,935706
1,110171
1,610302
2,018103
2,584197
2,709148
2,5119
2,558196
3,403234
3,911434
3,644067
3,429034
2,962899
0,339358
0,458162
0,652177

( g.m-3)
84,17374
158,12382
216,18204
217,92509
167,27413
124,02408
99,62917
114,95403
125,91782
123,46611
132,34396
46,33644
52,67704
59,48478
61,56057
77,61787
147,69469
161,07394
153,66015
127,61425
107,68660
107,17801
128,49501
143,97545
124,59719
123,48952
24,28225
30,92882
47,91052
58,32922
82,99218
103,99490
138,00433
161,64382
131,65725
94,22023
126,21862
156,65915
144,77504
138,32068
121,46395
17,31884
22,17160
31,98690
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Amoniak navrhovaný stav v etn
snižujících technologií
Aritmetický pr m.
1 rok

Maximální
koncentrace

( g.m-3)

( g.m-3)

1,569713
2,817516
3,596377
3,573805
3,57
3,641284
3,280355
3,376842
2,926062
2,428901
2,157468
0,566621
0,679295
0,813738
0,914623
1,211852
2,168741
2,21639
2,03413
2,058976
2,30057
2,609988
2,863229
2,78818
2,303387
2,012285
0,339674
0,445
0,622385
0,739159
1,072197
1,330004
1,646868
1,692795
1,558071
1,585475
2,124093
2,469193
2,33138
2,184994
1,884546
0,224037
0,303479
0,432417
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59,5827
103,1076
130,2988
130,5603
99,81252
74,21926
59,7436
69,13005
74,71622
73,86409
80,71402
31,14643
35,5958
40,8324
43,21658
54,68207
93,40778
97,04803
91,74568
76,42938
65,11162
65,12367
76,10522
86,40572
74,89204
75,02883
16,25098
20,81628
32,86026
40,63262
58,06662
71,05886
86,94623
98,08734
78,49412
57,46005
75,05913
94,92336
89,45744
85,09398
74,40748
11,49673
14,88718
21,51841

FARMTEC, a.s.

Novostavba stáje pro výkrm prasat - Strážovice
Mydlá ka a.s.

ÍSLO
BODU
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

nadmo ská
výška
456,4
446,4
438,5
428,6
416,7
403,7
401,3
412,0
420,3
425,5
424,1
421,1
444,6
451,5
452,8
449,0
447,7
437,1
425,0
409,5
400,0
404,7
416,8
424,4
430,3
427,5
425,7
445,7
455,6
455,8
450,6
452,0
441,6
420,2
401,5
403,7
414,3
428,1
435,7
441,2
435,4
429,6
452,8
463,1

Amoniak navrhovaný stav bez
snižujících technologií
Maximální
Aritmetický pr m.
koncentrace
1 rok
( g.m-3)
0,972792
1,179999
1,435269
1,866458
2,068091
1,626869
1,82622
2,764635
3,029203
2,812014
2,75838
2,649453
0,357211
0,511368
0,72923
0,82608
0,985493
1,213341
1,529902
1,460851
1,166482
1,571487
2,19011
2,242979
2,05404
2,17098
2,163316
0,370771
0,59586
0,691663
0,788209
0,783761
0,933265
1,28791
0,985465
1,083833
1,493316
1,52493
1,379493
1,26508
1,502269
1,723216
0,464025
0,564583

( g.m-3)
59,24789
70,44889
85,69289
122,12371
147,75172
89,42567
80,69313
141,69738
149,54522
129,67716
125,32053
122,60211
18,91134
27,88599
48,16958
54,58964
68,19427
85,41002
117,92583
110,82225
69,44528
92,73160
137,33795
127,85018
104,56599
109,67791
108,37653
21,48408
44,59528
54,56701
61,97874
60,77886
73,47800
112,79490
69,35799
80,73418
121,49686
104,78543
80,59464
65,89764
78,68657
92,66850
35,57809
49,43638
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Amoniak navrhovaný stav v etn
snižujících technologií
Aritmetický pr m.
1 rok

Maximální
koncentrace

( g.m-3)

( g.m-3)

0,646966
0,784972
0,954787
1,206514
1,299336
1,00991
1,136114
1,739869
1,930275
1,813918
1,775601
1,697436
0,236669
0,338509
0,482883
0,547075
0,655611
0,807351
0,988211
0,913026
0,725517
0,983261
1,390654
1,442579
1,341722
1,410468
1,399305
0,245216
0,394331
0,46081
0,524715
0,521266
0,621341
0,82892
0,614382
0,67782
0,946164
0,991865
0,917468
0,841701
0,997751
1,12418
0,307795
0,376444
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40,61459
48,55624
59,2189
79,36429
90,37291
53,46291
49,52438
85,6303
92,29323
81,31939
78,29266
76,23032
12,65586
18,61706
32,19713
36,63975
46,43238
58,45619
76,13498
67,02429
42,84132
55,43254
84,40812
80,00653
66,8767
69,85859
68,3334
14,35493
29,7788
36,99294
42,18023
41,28569
50,03972
71,99868
41,5272
48,44491
74,65975
67,08926
53,43392
43,80067
52,01894
59,32368
23,7803
33,62719

FARMTEC, a.s.

Novostavba stáje pro výkrm prasat - Strážovice
Mydlá ka a.s.

ÍSLO
BODU
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

nadmo ská
výška
459,7
456,5
454,1
438,2
414,1
400,2
405,0
421,8
435,9
448,8
459,1
456,3
439,6
412,0
405,0

Amoniak navrhovaný stav bez
snižujících technologií
Maximální
Aritmetický pr m.
koncentrace
1 rok
( g.m-3)
0,596855
0,632623
0,652391
0,811865
1,046737
0,820737
0,946215
1,23427
1,054888
0,86978
0,811321
0,863364
1,117488
3,827127
3,726153

( g.m-3)
51,62042
54,09868
55,67730
70,75675
98,48018
62,10774
81,28206
115,46528
77,79255
54,81444
47,87547
47,31878
58,58143
157,63508
121,54918
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Amoniak navrhovaný stav v etn
snižujících technologií
Aritmetický pr m.
1 rok

Maximální
koncentrace

( g.m-3)

( g.m-3)

0,397749
0,421094
0,434029
0,540752
0,667173
0,513023
0,593969
0,790002
0,700148
0,57878
0,538887
0,573186
0,743164
2,345867
2,274592

Dokumentace vliv zám ru na životní prost edí dle p ílohy . 4 k zákonu . 100/2001 Sb.

34,8697
36,52481
37,64364
47,88815
61,4686
37,32001
49,1997
72,32629
51,41102
36,44843
31,73949
31,34495
38,95559
94,53082
73,09114

FARMTEC, a.s.

Novostavba stáje pro výkrm prasat - Strážovice
Mydlá ka a.s.
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4.2 Kartografická interpretace výsledk

P ísp vky k imisní zát ži – NH3 v g.m-3
aritmetický pr m r 1 hod

M 1:10 000
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FARMTEC, a.s.

Novostavba stáje pro výkrm prasat - Strážovice
Mydlá ka a.s.
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P ísp vky k imisní zát ži – NH3 v g.m-3
aritmetický pr m r 1 rok

M 1:10 000
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FARMTEC, a.s.

Novostavba stáje pro výkrm prasat - Strážovice
Mydlá ka a.s.
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P ísp vky k imisní zát ži – NH3 v g.m-3 s využitím snižujících technologií
aritmetický pr m r 1 hod

M 1:10 000
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P ísp vky k imisní zát ži – NH3 v g.m-3 s využitím snižujících technologií
aritmetický pr m r 1 rok

M 1:10 000
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5. Návrh kompenza ních opat ení
Dle § 11, odst. 5 zákona . 201/2012 Sb., o ochran ovzduší se kompenza ní opat ení navrhují
v následujícím p ípad :
Pokud by provozem stacionárního zdroje ozna eného ve sloupci B v p íloze . 2 k citovanému
zákonu nebo vlivem umíst ní pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) došlo v oblasti
jejich vlivu na úrove zne išt ní k p ekro ení n kterého z imisních limit s dobou
pr m rování 1 kalendá ní rok uvedeného v bodech 1 a 3 p ílohy . 1 k tomuto zákonu nebo je
jeho hodnota v této oblasti již p ekro ena, lze vydat souhlasné závazné stanovisko podle
odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. b) pouze p i sou asném uložení opat ení
zajiš ujících alespo zachování dosavadní úrovn zne išt ní pro danou zne iš ující látku
(dále jen „kompenza ní opat ení“). Kompenza ní opat ení se u stacionárního zdroje
ozna eného ve sloupci B v p íloze . 2 pro danou zne iš ující látku neuloží, pokud pro ni
zdroj nemá stanoven specifický emisní limit v provád cím právním p edpisu. Kompenza ní
opat ení se dále neukládají u stacionárního zdroje, jehož p ísp vek vybrané zne iš ující látky
k úrovni zne išt ní nedosahuje hodnoty stanovené provád cím právním p edpisem.
K posouzení, zda dochází k p ekro ení n kterého z imisních limit podle odstavce 5 cit.
zákona, se použije pr m r hodnot koncentrací pro tverec území o velikosti 1 km2 vždy za
p edchozích 5 kalendá ních let. Tyto hodnoty ministerstvo každoro n zve ej uje pro všechny
zóny a aglomerace zp sobem umož ujícím dálkový p ístup. Kompenza ní opat ení musí být
provád na v oblasti podle odstavce 5 p ednostn tam, kde budou dosahovány nejvyšší
hodnoty úrovn zne išt ní. Pokud není možné splnit tuto podmínku, lze kompenza ní
opat ení provést i v jiném území, p edevším tam, kde jsou p ekra ovány imisní limity, avšak
vždy pouze na území téže zóny nebo aglomerace.
Pro amoniak není imisní limit stanoven, na základ toho nemusí být kompenza ní opat ení dle
§ 11citovaného zákona navrhováno.
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6. Záv re né hodnocení
Zpracovaná rozptylová studie zahrnuje modelový výpo et p ísp vk plánovaného areálu
chovu prasat k imisnímu pozadí amoniaku. V rozptylové studii nejsou zohledn ny zdroje,
které se vyskytují mimo areál (drobné domácí chovy) jejichž vliv však není významný.
P i interpretaci výsledk je nutné mít na pam ti n kolik skute ností:
• P estože auto i metodiky byli vedeni snahou o maximální v rohodnost všech
použitých postup , je z ejmé, že základem metodiky je matematický model, který
již svou podstatou znamená zjednodušení a nemožnost popsat všechny d je
v atmosfé e, které ovliv ují rozptyl zne iš ujících látek. Proto jsou i vypo tené
výsledky nutn zatížené n jakou chybou a nedají se interpretovat zcela striktn .
• Klimatické vstupní údaje znamenají zpr m rované hodnoty jednotlivých veli in za
delší asové období. Skute ný pr b h meteorologických charakteristik v daném
ur itém roce se m že od pr m ru zna n lišit (nap . v trná r žice nebo výskyt
inverzí).
• Výpo etní rovnice byly stanovené za p edpokladu maximální vzdálenosti
referen ního bodu od zdroje 100 km. Pro delší vzdálenosti nelze metodiku použít.
• P i výb ru referen ních bod nelze v tšinou postihnout podrobn všechny
nerovnosti terénu. Protože program vyhodnocující terénní profily pracuje pouze
s nadmo skými výškami v místech referen ních bod a zdroj , m že se stát, že se
n jaký terénní útvar (nap . úzké údolí) "ztratí". P i konstrukci map zne išt ní
ovzduší je nutné k t mto možnostem p ihlédnout.
• V metodice se nepo ítá s poza ovým zne išt ním ovzduší. Veškeré vypo tené
výsledky se týkají pouze zdroj zahrnutých do výpo tu. Stejn tak metodika
nezohled uje sekundární prašnost, která m že tvo it velkou ást prachu v ovzduší.
Do výpo tu provedeného pomocí obecné metodiky SYMOS´97 nelze zahrnout vliv
kumulace zne iš ujících látek pod inverzemi a v údolích. Metodika uvádí metodu, jak toto
zne išt ní vypo ítat, ale ta vyžaduje samostatné ešení v konkrétním údolí. Z tohoto d vodu
nejsou ve studii tyto výsledky zahrnuty.
Vypo tené koncentrace by m ly být v každém referen ním bod srovnány s imisními
limity (p ípustnými koncentracemi). Aby se úrove zne išt ní ovzduší od uvažovaného zdroje
(zdroj ) dala považovat za p ijatelnou, musí vypo tené charakteristiky zne išt ní ovzduší
spl ovat podmínky stanovené p íslušnými p edpisy.
Výpo et p ísp vk k imisní zát ži byl ešen v jedné variant hodnotící p ísp vky po
výstavb nových stájí k imisní zát ži v ukazateli amoniak.
Výpo et p ísp vk k imisní zát ži byl proveden ve výpo tové síti 225 výpo tových
bod výpo tové sít a dalších dvou bod umíst ných v okraji obytné zástavby. K výpo tu
použitý produkt SYMOS 97 v2006 je programový systém pro modelování zne išt ní ovzduší,
který již zohled uje platné imisní limity dané stávající legislativou v oblasti ochrany ovzduší.
V následující sumariza ní tabulce jsou uvedeny výsledky výpo t , zohled ující ve výpo tové
síti nejnižší a nejvyšší vypo tené koncentrace sledovaných zne iš ujících látek:
Na základ provedeného výpo tu p ísp vk stájí pro chov skotu (navrhovaný stav)
k imisní zát ži amoniaku je sestavena následující tabulka, prezentující nejvyšší a nejnižší
vypo tené hodnoty p ísp vk k imisní zát ži pro sledovanou škodlivinu ve zvolené výpo tové
oblasti.
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Maximální koncentrace
( g.m-3)
min
max

Pr m. ro ní koncentrace
( g.m-3)
min

max

17,3188

377,2285

0,3394

37,6085

11,4967

218,2196

0,2240

19,4671

Jak vyplývá z výsledk uvedených v tabulkách a mapách byly maximální modelové
koncentrace amoniaku pro navrhovaný stav v obou variantách vypo teny v areálu o hodnot
377,22 g.m-3 resp. 218,2 g.m-3 pro maximální krátkodobé koncentrace a v areálu o hodnot
37,6 g.m-3 resp. 19,5 g.m-3 pro ro ní pr m rné koncentrace. Vzhledem k tomu, že program
SYMOS97 neumož uje pro amoniak výpo et 24 hodinových pr m r , byl pro srovnání
s imisním limitem použit výpo et maximálních hodinových koncentrací, které jsou vždy vyšší
než 24 hodinové pr m ry. Dále byl proveden výpo et ro ních pr m rných koncentrací, které
jsou vždy nižší než 24 hodinové pr m ry. Hodnota 24 hodinového pr m ru tedy leží mezi
t mito koncentracemi.. Vzhledem k tomu, že limit je vztažen na pr m rnou denní
koncentraci, nelze jeho p ekra ování v p ípad stavu s využitím snižujících technologií
v obytné zástavb obce Strážovice p edpokládat (hodnoty maximálních koncentrací ve
výpo tových bodech 226 a 227 jsou pod hranicí 100 g.m-3). V p ípad varianty bez využití
snižujících technologií bylo v t chto bodech dosaženo hodnot maximálních koncentrací 157,6
resp. 121,6 g.m-3), byla vypo tena rovn ž i doba p ekro ení hodnoty 100 g.m-3, p i emž
bylo prokázáno, že doba p ekro ení nebude delší než 130 hod/rok, což odpovídá cca 1,5 %
z celkové ro ní doby.
Na základ vypo tených hodnot lze tedy p edpokládat, že imisní limit uvedený
v bod 3.5 nebude v blízkosti trvale obydlených objekt v p ípad varianty s využitím
snižujících technologií p ekra ován a zám r je možné v této variant realizovat.
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7. Seznam použitých podklad
- studie projektu stavby, Farmtec, a.s.
- zákon . 201/2012 Sb., o ochran ovzduší
- vyhláška . 415/2012 Sb., o p ípustné úrovni zne iš ování a jejím zjiš ování a o provedení
n kterých dalších ustanovení zákona o ochran ovzduší
- ZNE IŠT NÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010, 2011, 2012
eský hydrometeorologický ústav - Úsek ochrany istoty ovzduší
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr11cz/sezobr.html
Firma Farmtec a.s. je držitelem osv d ení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií
.j.: 3954/820/09/KS ze dne 17.12.2009 dle zákona . 86/2002 Sb. o ochran ovzduší
a o zm n n kterých dalších zákon .

V Tábo e dne 30.6.2014
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ZADÁNÍ:

Jižn od zástavby obce Strážovice v k.ú. Ho etice je provozován zem d lský výrobní
areál Mydlá ka, a.s. V tomto areálu jsou vybudovány a provozovány dva stájové objekty
sloužící pro chov prasat – výkrm prasat 4400 kus . Zám rem provozovatele je v tomto areálu
jižn od stávajících stájí postavit novou stáj pro výkrm 2016 ks prasat.
Pro obsluhu stájí je pot ebná pozemní doprava vstupních surovin- krmiva a doprava
hnoje na pole ke hnojení (kejdy), odvoz jate ních zví at, odvoz kadaver apod. Areál je
dopravn napojen na silnici III/10517.
Provoz stájí je nep etržitý 24 hodin denn . V areálu nejsou provozovány žádné jiné
významné zdroje hluku krom odsávacích ventilátor na v trání stájí.
Požadováno je hlukovou studií dokladovat, jak bude hlukem pronikajícím
z provozovny ovlivn no životní prost edí v okolí provozovny a zda bude vyhov no
požadavk m na ízení vlády . 272/2011 Sb. o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku
a vibrací. Nejbližší chrán ná zástavba je cca 300 m daleko a je to p. 30. Územní plán obce
stávající zem d lský areál respektuje.
Posouzení provedeme pro p edpokládaný provoz - v denní (06,00 – 22,00 hodin) i
no ní (22,00 – 06,00 hodin) dob .
Nejbližší chrán ná zástavba ve m st .
Stavební
íslo
Kultura
Refere Pozn.
parcela .
popisné
n ní
bod .
98/2
30
Zastav ná plocha a nádvo í
1
Objekt pro bydlení
98/1
16
Zastav ná plocha a nádvo í
2
Objekt pro bydlení
95
12
Zastav ná plocha a nádvo í
3
Majetek obce
97/1
15
Zastav ná plocha a nádvo í
4
Zem d lská usedlost

B.

METODIKA ZPRACOVÁNÍ A HODNOCENÍ.

Výpo tové zpracování vlivu bodových zdroj hluku (pr myslové objekty) je
provedeno podle „ Sm rnice pro navrhování a posuzování obytných panelových budov
z hlediska stavební akustiky“. Výsledky tohoto výpo tu jsou pak p evzaty jako vstupy
(pr myslové zdroje) do po íta ového programu HLUK+, verze 6,03.
Výpo tové zpracování dosahu hlukových imisí z liniových zdroj ve sledované
lokalit je provedeno v souladu s metodikou „Novela metodiky pro výpo et hluku ze silni ní
dopravy – zve ejn no ve Zpravodaji MŽP 3/1996“. P i provád ní výpo tu bylo použito
výpo etního programu HLUK+, verze 6,03, která byla s výchozí metodikou výpo t
schválena hlavním hygienikem R k hodnocení vliv hluku ve venkovním prostoru.
Výstupy uvedeného po íta ového programu pak zahrnují posouzení hlukových imisí
jak z bodových, tak liniových zdroj hluku v posuzovaném území.
Výpo tové posouzení je provedeno s chybou +- 2 dB. Ve výpo tu je uvažováno
s korekcí + 3 dB na odraz od st n.
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POUŽITÉ P EDPISY A LEGISLATIVA.

1. Zákon . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a o zm n n kterých souvisejících
zákon v aktuálním zn ní
2. Na ízení vlády . 272/2011 Sb., o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a
vibrací.
3. Sm rnice pro navrhování a posuzování obytných panelových budov z hlediska stavební
akustiky – PRAHA 1972.
4. Metodické pokyny pro výpo et hladin hluku z dopravy - VÚVA 1991.
5. Novela metodiky pro výpo et hluku ze silni ní dopravy – MŽP R listopad 1995.
6. Norma SN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické
vlastnosti stavebních výrobk – Požadavky.
7. Výpo tový program HLUK+ , verze 6,03

D. ZDROJE HLUKU.
Zdrojem hluku je provoz technologických za ízení instalovaných ve stájích (odsávací
ventilátory) a obslužná doprava.
P i posouzení budeme vycházet z p edpokládaného osazení technologií a asového
využití jednotlivých za ízení.
Zdroje hluku budou v provozu v denní i no ní dob podle následující specifikace:
Zdroj hluku
Provoz hod/den
Hlu nost v dB
Stáje
Stáj . 1 – výkrm prasat – 22 odsávacích ventilátor Multifan
Nad st echu stáje ve výšce 6 m
Stáj . 2 – výkrm prasat – 20 odsávacích ventilátoru DA 600-1
nad st echu stáje ve výšce 6 m.
Stáj . 3 - výkrm prasat – 21 ventilátor DA 600-1 nad st echu stáje
ve výšce 6 m

70,0
70,0
70,0

Dopravní obsluha (je provád na pouze v denní dob )
- nákladní auta (+ traktory) pr m. 4 vozidla/den (16 hod) tj. 8 jízd v obou sm rech
- osobní auta
2 vozidel/den (16 hod) tj. 4 jízdy v obou sm rech

E. STANOVENÍ LIMIT HLUKU.
E.1. VE VENKOVNÍM PROSTORU.
Podle Na ízení vlády . 272/2011 Sb., o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a
vibrací, se jedná o hluk z provozovny.
Podle § 12 Hygienické limity hluku v chrán ném venkovním prostoru staveb a
v chrán ném venkovním prostoru je stanovena základní hladina akustického tlaku .
(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, se vyjad ují
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní dob se stanoví pro osm
souvislých a na sebe navazujících nejhlu n jších hodin, v no ní dob pro nejhlu n jší
hodinu. Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou ú elových
komunikací se stanoví pro celou denní a no ní dobu.
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(3) Hygienický limit v ekvivalentní hladin akustického tlaku A, s výjimkou hluku
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví sou tem
základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a korekcí p ihlížejících ke druhu chrán ného
prostoru a denní a no ní dob podle p ílohy . 3 k tomuto na ízení. Pro vysoce
impulsní hluk se p i te další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li
výrazný informa ní charakter, jako nap . e ,
p i ítá se další korekce – 5 dB.
P íloha .3 – Korekce pro stanovení hygienických limit hluku v chrán ném
venkovním prostoru staveb a v chrán ném venkovním prostoru.
Korekce v dB
Druh chrán ného prostoru

1)

2)

3)

4)

Chrán ný venkovní prostor staveb l žkových
zdravotnických za ízení v etn lázní

-5

0

+5

+15

Chrán ný venkovní prostor l žkových
zdravotnických za ízení v etn lázní

0

0

+5

+15

Chrán ný venkovní prostor ostatních staveb a
chrán ný ostatní venkovní prostory

0

+5

+10

+20

Korekce uvedené v tabulce se nes ítají.
Pro no ní dobu se použije další korekce – 10 dB s výjimkou hluku z dopravy po
železni ních dráhách, kde se použije korekce – 5 dB.
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdroj , hluk z ve ejné produkce hudby, dále
pro hluk na ú elových komunikacích a hluk ze železni ních stanic zajiš ujících
vlakotvorné práce, zejména roz a ování a sestavu nákladních vlak , prohlídku vlak a
opravy voz .
2) Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. t ídy a místních komunikacích III. t ídy a
drahách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. t ídy a místních komunikacích
I. a II. t ídy v území, kde hluk z dopravy na t chto komunikacích je p evažující nad
hlukem z dopravy po ostatních pozemních komunikacích. Použije se na hluk z dopravy na
drahách v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se v p ípad staré hlukové zát že z dopravy na pozemních komunikacích
s výjimkou ú elových komunikací a drahách uvedených v bodu 2) a 3). Tato korekce
z stává zachována i po položení nového povrchu vozovky, provád né údržb a
rekonstrukci železni ních drah nebo rozší ení vozovek p i zachování sm rového nebo
výškového vedení pozemní komunikace, nebo dráhy, p i kterém nesmí dojít ke zhoršení
stávající hlu nosti v chrán ném venkovním prostoru staveb nebo chrán ném venkovním
prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se dále použije i v chrán ných
venkovních prostorech staveb p i umíst ní bytu v p ístavb nebo nástavb stávajícího
obytného objektu nebo víceú elového objektu nebo v p ípad výstavby ojedin lého
obytného, nebo víceú elového objektu v rámci dostavby proluk, a výstavby ojedin lých
obytných nebo víceú elových objekt v rámci dostavby center obcí a jejich historických
ástí.
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Z toho pak stanovíme hygienický limit takto:
a) Hluk z provozu stacionárních zdroj (provozoven) a hluk z ú elových pozemních
komunikací - limit pro chrán né venkovní prostory staveb a chrán né venkovní prostory
limit pro denní dobu….…………………………………….. 50 dB
limit pro no ní dobu…………………………………………40 dB
4
b) Hluk z dopravy po silnicích III. t ídy a místních komunikacích III. t ídy - limit pro
chrán né venkovní prostory staveb a chrán né venkovní prostory
limit pro denní dobu….…………………………………….. 55 dB
limit pro no ní dobu…………………………………………45 dB
c) Hluk z dopravy po dálnicích, silnicích I. a II. t ídy a místních komunikacích I. a II. t ídy
- limit pro chrán né venkovní prostory staveb a chrán né venkovní prostory
limit pro denní dobu….…………………………………….. 60 dB
limit pro no ní dobu…………………………………………50 dB
Pro zastav né území obce (bytové domy v blízkosti areálu), kde jsou umíst ny
referen ní body – (RB 1, 2, 3 a 4 ); pro výpo et budeme vycházet z limit uvedených v bod
b) tj. 55 /45 dB pro hluk z dopravy po místní komunikaci a podle bodu a) tj. 50/40 dB(A) pro
hluk ze zem d lského areálu v etn obslužné dopravy.

E.

STANOVENÍ OSMIHODINOVÉ EKVIVALENTNÍ
HLADINY AKUSTICKÉHO TLAKU:

P edpokladem je, že zdroje hluku jsou v provozu, jak je uvedeno v ásti „Zdroje
hluku“. Skute n je v provozu jen ást z instalovaných odsávacích ventilátor .
Za základ výpo tu jsou použity hodnoty uvedené v kapitole B. Z toho pak výpo tem
získáme následující ekvivalentní hodnoty:
Nejsou zde zdroje hluku, kterým lze p i adit ekvivalentní hodnotu.

G. POPIS STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
ODD LUJÍCÍCH
ZDROJE HLUKU OD VENKOVNÍHO PROSTORU.
Všechny zdroje hluku jsou umíst ny ve venkovním prostoru a nejsou ni ím tlumeny.
Doprava související s provozem areálu je ve výpo tu uvažována – pro výpo et je
vycházeno z maximální dopravní zát že, i když tato bude krátkodobá – vyvážení statkových
hnojiv.
Referen ní body pro výpo et hluku jsou stanoveny v místech chrán né zástavby, tedy
v míst , které je možné již považovat za venkovní chrán ný prostor a na hranici výrobního
areálu (specifikace referen ních bod v chrán né zástavb je v tabulce v úvodu).
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H. ÚTLUM HLUKU STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ.
Všechny zdroje hluku jsou ve venkovním prostoru.

I. VÝPO ET ZATÍŽENÍ ÚZEMÍ HLUKEM
P ENÁŠENÝM Z PROVOZOVNY DO VENKOVNÍHO
PROSTORU:
Pro výpo et zatížení území hlukem z provozu areálu chovu prasat bylo použito
výpo tového programu HLUK+ verze 6.03. Výstupy z tohoto výpo tu jsou v p íloze hlukové
studie.
Výpo et provedeme pro stav p i plném provoz .

Komentá k t mto výstup m:
1.V p íloze . 1 je graficky zobrazeno umíst ní objekt , referen ních bod a zdroj hlukudenní doba.
Zdroje hluku jsou íslovány takto:
P 1 , P2….. – hluk pronikající do venkovního prostoru
ísla ve tvere ku znamenají ísla objekt .
ísla v elipse znamenají referen ní body, ke kterým je výpo et proveden
2. P íloha . 2 – grafický výstup po íta ového programu – izofóny pro denní dobu
Z tohoto výstupu je z ejmá hranice 50 dB, což je limit pro denní dobu v chrán ném
venkovním prostoru nebo chrán ném venkovním prostoru staveb. Na této izofón
bude dodržen limit hluku pro chrán né venkovní prostory a chrán né venkovní
prostory staveb.
3. Komentá k p íloze . 3 – tabulkové vyjád ení výstup pro denní dobu:
V prvním sloupci tabulky je uvedeno íslo referen ního bodu, které je shodné s íslem
uvedeným na grafické p íloze .1 v elipse.
Ve sloupci pr mysl jsou vypo tené hodnoty hluku z provozovny.
Ve sloupci celkem jsou uvedeny vypo tené hodnoty hluku z provozovny zohled ující
jak stacionární tak liniové zdroje hluku z areálu provozovny.
V tabulce je pak rozlišeno v jaké výšce nad terénem je posouzení provedeno. Všechny
referen ní body jsou umíst ny 2 m p ed fasádou posuzovaného objektu, nebo ve
volném terénu dle ozna ení.
4. V p íloze .4 je grafické vyjád ení výstup pro no ní dobu (bez obslužné dopravy)
5. V p íloze .5 je tabulkové vyjád ení výstup pro no ní dobu.
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J. POROVNÁNÍ VYPO TENÝCH HODNOT S LIMITY
PRO VENKOVNÍ PROST EDÍ.
V následující tabulce je provedeno srovnání vypo tených hodnot (celkové hodnoty
tj. hluk z dopravy + hluk z provozovny v etn obslužné dopravy) v jednotlivých
referen ních bodech a tam, kde je možné referen nímu bodu p i adit hygienický limit pak i
srovnání s tímto limitem. Výpo et je proveden pro denní i no ní dobu.
Celková hluková zát ž v území – p ísp vek z provozu zem d lského areálu
v etn obslužné dopravy:
Referen ní
Vypo tená
Limitní
Rozdíl proti
Poznámka
bod íslo
hodnota
hodnota
limitu v dB(A)
v dB(A)
dB(A)
den noc
den noc
den/noc
1*
16,8
16,8
50/40
-33,2 -23,2
2*
9,6
9,3
50/40
-40,4 -30,7
3*
15,6
15,5
50/40
-34,4 -24,5
4*
21,6
21,5
50/40
-28,4 -18,5
5
24,7
24,6
6
27,0
27,0
7
23,9
23,8
Pozn:* Tyto referen ní body jsou umíst ny u fasády obytných dom na okraji
zástavby obce a považuji je za nejbližší chrán ný venkovní prostor ve smyslu NV .
272/2011 Sb.

K. POROVNÁNÍ VYPO TENÉHO ÚTLUMU
S POŽADAVKY NA ÍZENÍ VLÁDY . 272/2011 Sb.
K.1. Venkovní prostor :
Z provedených výpo t (viz tabulka p íloha 3 pro den a všechny zdroje hluku a tab. 5
pro noc) je z ejmé, že p ísp vek hluku v území - chrán ném venkovním prostoru tj. RB 1, 2, 3
a 4, které jsou umíst ny u stávající bytové zástavby na jižním okraji obce z provozu
zem d lského areálu je nevýznamný a je hluboko pod hygienickým limitem.
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ZÁV R.

Z provedeného posouzení je z ejmé, že ešení areálu chovu prasat v obci Strážovice
podle popsané varianty, v etn obslužné dopravy pro areál, p i uvažování všech hluk zde
p sobících, nebude mít výrazný negativní vliv na hlukovou zát ž v chrán ném venkovním
prostoru a chrán ném venkovním prostoru staveb a neovlivní tyto hlukov nad hranici
hygienického limitu.

Navržené a hlukovou studií posouzené ešení areálu chovu prasat
bude vyhovovat požadavk m platných právních p edpis , pokud bude
zám r realizován v míst a v rozsahu, který byl p edm tem hlukového
posouzení.

V Pelh imov 25. ervna 2014
Ing. Josef Charouzek
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Mapa širších vztah
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Zastavovací situace
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Mapa umíst ní referen ních bod výpo tu

P íloha 1 – zadání
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P íloha 2- vypo ítané izofóny pro denní dobu- všechny zdroje

P íloha 3 – vypo ítané hodnoty hluku pro denní dobu – všechny zdroje
Referen ní
bod RB

1
2
3
4
5
6
7

Vypo tená
hodnota
hluku dB(A)doprava
-

Vypo tená
hodnota
hluku dB(A) pr mysl
16,8
9,3
15,5
21,5
24,6
27,0
23,8

Vypo tená
hodnota
hluku dB(A) celkem
16,8
9,6
15,6
21,6
24,7
27,0
23,9
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P íloha 4 - vypo ítané izofóny pro no ní dobu

P íloha 5 - vypo ítané hodnoty hluku pro no ní dobu
Referen ní
bod RB

1
2
3
4
5
6
7

Vypo tená
hodnota
hluku dB(A)doprava
-

Vypo tená
hodnota
hluku dB(A) pr mysl
16,8
9,3
15,5
21,5
24,6
27,0
23,8

Vypo tená
hodnota
hluku dB(A) celkem
16,8
9,3
15,5
21,5
24,6
27,0
23,8
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Ilustra ní foto

Pohled na místo stavby (v pozadí garáže ur ené k demolici)

Skladovací jímky na kejdu
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