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1.   Zadání rozptylové studie 

Rozptylová studie byla vypracována jako podklad pro oznámení o hodnocení vlivu stavby 

na životní prostředí pro záměr „Modernizace zemědělské farmy v Dolním Slivnu – ZD 

Mečeříž“. 

Cílem rozptylové studie je vyhodnotit dopad provozu zemědělské farmy na imisní zátěž 

v lokalitě a zda je tato zátěž pro okolí přijatelná. 

Podkladem pro výpočet rozptylové studie byla Průvodní a souhrnná technická zpráva k 

projektové dokumentaci k územnímu rozhodnutí pro stavbu „Modernizace zemědělské 

farmy v Dolním Slivnu – ZD Mečeříž“ (vypracovala: Kateřina Knopfová, datum 

vypracování: červen 2014) doplněná o další údaje (viz kapitola 7. Seznam použitých 

podkladů).  

Projektová dokumentace řeší výstavbu nových objektů a jedné rekonstrukce pro chov 

vysokoužitkových dojnic v rámci stávajícího areálu. Návrh vychází ze současných 

podmínek a situace v areálu střediska živočišné výroby. 

Základním záměrem je výstavba produkční a reprodukční stáje pro dojnice, objektu dojírny 

s mléčnicí a nezbytným zázemím vč. splaškové jímky. Součástí výstavby budou i potřebné 

inženýrské sítě a navazující komunikace a zpevněné plochy uvnitř stávajícího 

zemědělského areálu ZD Mečeříž. 

Zdrojem znečišťování ovzduší bude chov hospodářských zvířat (vysokoužitkových 

dojnic), tj. produkce amoniaku ze stájí, skladování exkrementů a zapravení exkrementů do 

půdy. 

Zadavatelem rozptylové studie je Zemědělské družstvo Mečeříž, Mečeříž 41, 294 77 

Mečeříž.  

Zpracovatel rozptylové studie je autorizovanou osobou dle zákona o ochraně ovzduší (viz 

osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií).  

 

2. Použitá metodika výpočtu 

Výpočet byl proveden podle metodiky SYMOS´97- Systém modelování stacionárních 

zdrojů. Tato metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací 

kouřové vlečky.  

Program umožňuje výpočet maximálních krátkodobých (hodinových) a průměrných 

ročních imisních koncentrací znečišťujících látek, které se ve zvolených bodech mohou 

vyskytnout v daných třídách stability a při různých rychlostech a směrech větru, dále doby 

překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů a jejich násobků) za 

rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném 

místě.  

Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením a zvyšováním 

rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení bere 

v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru.  

Výpočty se provádějí pro pět tříd stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry 

rozptylovat příměsi) a 3 třídy rychlosti větru.  

Charakteristika tříd stability a výskyt tříd rychlosti větru vyplývají z následující tabulky 

(viz tabulka č. 1): 
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Tabulka č. 1: Třídy stability atmosféry 

Třída 

stability 
Rozptylové podmínky 

Výskyt tříd rychlosti 

větru (m/s) 

I Silná inverze, velmi špatný rozptyl 1,7 

II Inverze, špatný rozptyl 1,7            5 

III 
Slabá inverze nebo malý vertikální gradient teploty, 

mírně zhoršené rozptylové podmínky 
1,7            5           11 

IV Normální stav atmosféry, dobrý rozptyl 1,7            5            11 

V Labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl 1,7            5 

Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s měnící se výškou nad 

zemí. Vzrůstá-li teplota s výškou, těžší studený vzduch zůstává v nižších vrstvách 

atmosféry a tento fakt vede k útlumu vertikálních pohybů v ovzduší a tím 

k nedostatečnému rozptylu znečišťujících látek, nastává inverze (I. a II. třída stability).  

Inverze se vyskytují převážně v zimní polovině roku, kdy se zemský povrch intenzivně 

ochlazuje. V důsledku nedostatečného slunečního záření mohou inverze trvat i několik dní. 

V letní polovině roku se inverze vyskytují pouze v ranních hodinách. Výskyt inverzí je 

dále omezen na dobu s menší rychlostí větru. Silný vítr vede k velké mechanické 

turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles teploty s výškou a rozrušení 

inverzí.  

Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III. a IV., kdy dochází 

buď k nulovému (III. třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu teploty s výškou. Mohou se 

vyskytovat za jakékoli rychlosti větru, při silném větru obvykle nastávají podmínky ve IV. 

třídě stability.  

V. třída stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu teploty s výškou. Za 

těchto situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosféře, protože lehčí 

vzduch směřuje od země vzhůru a těžší studený klesá k zemi, což vede k rychlému 

rozptylu znečišťujících látek. Výskyt těchto podmínek je omezen na letní půlrok a 

slunečná odpoledne, kdy v důsledku přehřátého zemského povrchu se silně zahřívá i 

přízemní vrstva ovzduší. 

Vzhledem k pootočení systému JTSK oproti severu bylo v rozptylové studii uvažováno 

s příslušným úhlem natočením větrné růžice.  

 

3.   Vstupní údaje 

3.1.   Umístění záměru 

Kraj: Středočeský 

Obec: Dolní Slivno 

Katastrální území: Slivínko (630161) 

Posuzovaný záměr je situován ve stávajícím areálu střediska živočišné výroby, na jižním 

okraji obce Dolní Slivno.  
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Obrázek č. 1: Situace širších vztahů 
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Obrázek č. 2: Katastrální situace (1:1 000)  
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3.2 Údaje o zdrojích 

3.2.1. Popis technologického vybavení zdroje a souvisejících technologií 

Účel užívání stavby  

SO 01 – PRODUKČNÍ STÁJ Č. 1 – novostavba produkční stáje je navržena na pozemcích 

46/3-4, 58/2-13. Stáj bude sloužit pro chov dojnic. Novostavbou produkční stáje se doplní 

stájové kapacity a zlepší se podmínky technologie ustájení, napájení a technologie 

shrnování chlévské mrvy, větrání, čímž se zkvalitní welfare dojnic. 

SO 02 – PRODUKČNÍ STÁJ Č. 2 – novostavba produkční stáje je navržena na pozemcích 

45/3-4, 58/2-13. Stáj bude sloužit pro chov dojnic a vysokobřezích jalovic. Novostavbou 

produkční stáje se doplní stájové kapacity a zlepší se podmínky technologie ustájení, 

napájení a technologie shrnování chlévské mrvy, větrání, čímž se zkvalitní welfare dojnic. 

SO 03 – REKONSTRUKCE SENÍKU NA REPRODUKČNÍ STÁJ – rekonstrukce seníku 

na reprodukční stáj je navržena na pozemcích č. 44. Reprodukční stáj slouží pro ustájení 

krav stojících na sucho, jalovic 1 měsíc před porodem a včetně porodních kotců. 

SO 04 – DOJÍRNA – novostavba dojírny je navržena na pozemcích 49/3, 58/2-13. Objekt 

dojírny provozně navazuje na novostavbu produkční stáje SO 01 a SO 02. Dojírna je 

navržena s tzv. rychlým odchodem o konfiguraci 2x12 RE míst s rybinovým stáním. 

Dojírna je navržena včetně technického zázemí (strojovna, sociální zařízení, šatny, denní 

místnosti, mléčnice, kancelář, prostor pro dezinfekci), bazénu pro paznehty, čekárny a 

fixačních boxů. Čekárna bude sloužit ke shromáždění krav před dojením. Její plošná 

velikost odpovídá ploše potřebné pro umístění největší skupiny dojnic z volné boxové 

stáje. Čekárna je řešena jako spádová. 

SO 05 – JÍMKA – novostavba jímky je navržena na pozemcích 58/13. Novostavba jímky 

v areálu družstva Mečeříž bude provozně napojena na dojírnu – jímka bude uskladňovat 

vodu z dojírny a oplachové vody čekárny a z bazénu na paznehty. 

V případě objektů SO 01, SO 02, SO 04 a SO 05 se jedná o novostavbu a v případě objektu 

SO 03 se jedná o změnu dokončené stavby.  

Tabulka č. 2: Základní údaje o kapacitě stavby  

Objekt Zákl. rozměry m Plocha  m
2
 Objem  m

3
 

SO 01- Produkční stáj 96,40 x 29,30 x 13,48 2 824,52 25 392,44 

SO 02 - Produkční stáj 96,40 x 29,30 x 13,48 2 824,52 25 392,44 

SO 03 - Reprodukční stáj 54,85 x 15,47 x 8,14 848,53 6 378,82 

SO 04 - Dojírna 62,11 x 11,20 x 6,93 695,63 3 940,06 

SO 05 - Jímka 14,00 x 4,50 154,00 300,00 

SO 01 a SO 02 

Jedná se o novostavbu stáje. Stáj je navržena jako přízemní, nepodsklepený objekt 

obdélníkového tvaru o základních rozměrech 96,40 x 29,30 m a výšky 13,48 m se 

sedlovou střechou o sklonu 31°. Podélné stěny jsou osazeny prefa panely do výšky  

+0,850 m a boční svinovací plachtou délky 2,80 m. Štítové stěny budou osazeny deseti 
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rolovacími vraty na mechanické ovládání. Dále štítové stěny budou vyšalovány do výšky  

2 m a celý štít bude obložen z hoblovaných překládaných prken. Tvar střechy bude sedlový 

– krov vaznicový. Pro lepší odvod vzduchu bude v hřebeni střechy osazena otevřená 

průběžná hřebenová štěrbina. 

Stáj je rozdělena na krmnou chodbu (krmiště), k níž přiléhá krmný stůl a lehárna. Krmná 

chodba, lehárna a krmiště jsou průjezdné.  

SO 03 

Jedná se o rekonstrukci seníku na reprodukční stáj.  Stáj je navržena jako přízemní, 

nepodsklepený objekt obdélníkového tvaru o základních rozměrech 54,85 x 15,47 m  

a výšky 8,135 m se sedlovou střechou o sklonu 11°. Podélné stěny jsou vyzděny z cihel 

plných, kde budou vybourány otvoru pro osazení bočních svinovacích plachet délky  

2,80 m. Štítové stěny budou osazeny šesti rolovacími vraty na mechanické ovládání. Tvar 

střechy bude sedlový – krov vaznicový v příčném směru vyztužený.  

SO 04 

Novostavba dojírny provozně navazuje na novostavbu stáje. Je navržena bezbariérová 

dojírna s tzv. rychlým výstupem o konfiguraci 2x12 RE míst, s rybinovým stáním o rozteči 

1 000 mm. 

Architektonické řešení je dáno funkčními požadavky. Je navržen jednopodlažní objekt 

obdélníkového půdorysu o rozměru 11,20 m x 62,11 m. Celý objekt je zastřešen sedlovou 

střechou. 

Objekt dojírny je navržen z části jako tradiční zateplený zděný z cihel Porotherm 44 (část s 

dojírnou, sociálním a technologickým zázemím) a z části jako vzdušný přístřešek 

s ocelovou konstrukcí (část s čekárnou a bazénem), kde část s čekárnou bude vyzděna do 

parapetní výše z betonových tvárnic, část s bazénem bude zcela otevřená. Zastřešení celého 

objektu bude ocelovými vazníky, sedlová střecha s krytinou z vláknocementových vlnovek 

VLTAVA A5. Ve hřebeni střechy je nad prostorem dojírny navržena větrací štěrbina 

s klapkou umožňující regulaci a nad prostorem čekárny před dojením hřebenová štěrbina 

bez uzavíratelné klapky. V obvodových stěnách jsou navrženy u dojírny a zázemí okna 

prosklená izolačním dvojsklem a u čekacího prostoru jsou větrací pásy, které je možno 

uzavřít stahovací ventilační plachtou. Část objektu v zadním traktu s bazénem na koupel 

paznehtů je zcela otevřená, pouze zastřešená. V části objektu se zázemím pro obsluhu a 

technologickým zázemím jsou navržena tradiční okna otevíravá, zasklená izolačním 

dvojsklem. 

SO 05 

Jedná se o novostavbu – zemědělská stavba – skladovací kruhová jímka a výdejní 

obdélníková plocha. Navrhovaná kruhová jímka je o průměru 14,00 m a celkové výšce 

4,50 m – jímka je podzemní. O celkové ploše 154 m
2
 a užitném objemu 693 m

3
. Výdejní 

plocha je o rozměrech 4,20 x 9,30 m a o celkové ploše 39,06 m
2
. 

Popis výrobního programu 

Investor se rozhodl pro modernizaci areálu, která svou koncepcí odpovídá současnému 

trendu komfortního prostředí pro chov dojnic. Navržené řešení garantuje lepší péči o 

zvířata spojenou se špičkovou technologií a aplikaci systému welfare, který zabezpečuje 

kvalitní prostředí pro zvířata a jejich pohodu z hlediska tepelného a fyziologického pohodlí 

a předpoklady pro udržení dobrého zdravotního stavu. 
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Výstavbou nových stájí a rekonstrukce seníku se zvýší také produkce a kvalita mléka. Na 

výstavbu dvou produkčních stájí navazuje i novostavba dojírny, kde bude instalována 

technologie dojení na současné světové úrovni. 

Pro zajištění plánovaného provozu nebude zapotřebí nových zaměstnanců, veškeré 

potřebné pracovní operace budou zajištěny současnými zaměstnanci. Zaměstnanci budou 

mít v novém objektu dojírny k dispozici komfortní pohotovostní hygienické zázemí se 

šatnou a denní místností.  

Oba hlavní navržené objekty stáje a dojírny jsou určeny pro potřeby ustájení a dojení skotu 

s mléčnou produkcí a reprodukci krav včetně skladovací jímky na odpadní vody. 

Hlavním cílem investora je tedy nahradit současný, zastaralý chov dojnic a přemístit ho do 

moderního centra s využitím nejmodernější dostupné technologie. Tímto zásahem se zvýší 

produktivita práce, zlepší se podmínky chovu a ustájení pro dojnice a především se zvýší 

kvalita mléka. 

Tabulka č. 3: Předpokládané kapacity provozu a výroby 

Objekt Kapacity Kategorie 

SO 01 – produkční stáj 224 ks Produkční krávy 

SO 02 – produkční stáj 224 ks Produkční a suchostojné krávy 

SO 03 – reprodukční stáj 55 ks Jalovice, krávy před porodem a po porodu 

SO 04 - dojírna 2x12 - stání Rybinová - RE 

SO 05 - jímka 300 m
3
 Skladovací – odpadní vody 

Popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, 

vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systém skladování a pomocných provozů 

SO-01, SO-02: PRODUKČNÍ STÁJ 

Novostavba volné boxové čtyřřadové stáje je určena pro volné ustájení 224 (SO 01) dojnic 

a 224 (SO 02) dojnic včetně suchostojných krav. Je navržena dispozice oboustranného 

dvouřadového uspořádání se středovým krmným stolem v podélné ose objektu. Napříč stájí 

je situována přeháněcí chodba do dojírny. Stáj je provozně rozdělena na ustájení 

produkčních krav ve 4 laktačních skupinách v návaznosti na středovou přeháněcí chodbu 

do dojírny. 

Po obou stranách krmného stolu jsou situována krmiště a dále směrem k vnějším podélným 

stěnám jsou umístěny vždy dvě řady lehacích boxů s hnojnou chodbou. Ve stáji bude 

uplatněna nová technologie nastýlání slaměné podestýlky. Tuhý podíl výkalů a močoviny 

bude vyhrnován mechanicky pomocí zemědělského stroje. 

Zakládání krmiva bude prováděno mobilně krmným vozem, ve kterém budou odměřené 

jednotlivé složky krmné dávky promíchány a průjezdem vozu po krmném stole budou 

nadávkovány zvířatům ke zkrmení na žlabovém prostoru krmného stolu. Napájení dojnic 

bude zajištěno z temperovaných napájecích žlabů umístěných v průchodech mezi řadami 

boxových loží. 

Dojení ustájených dojnic bude prováděno v nové rybinové dojírně 2 x 14 RE dojících míst, 

umístěné v samostatném objektu, který je situován podél produkční stáje. 
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SO- 03: REPRODUKČNÍ STÁJ 

Rekonstrukce seníku na stáj s volným boxové dvouřadovým ustájení včetně porodních 

kotců pro jalovice před porodem a suchostojné krávy – celkem 55 ks krav. Je navržena 

dispozice jednostranného dvouřadového uspořádání s krmným stolem u podélné strany 

objektu. Stáj je provozně rozdělena na ustájení suchostojných krav, jalovic před porodem a 

porodní kotce. 

Po celé délce krmného stolu je situováno krmiště a dále umístěny dvě řady lehacích boxů s 

hnojnou chodbou. Ve stáji bude uplatněna nová technologie nastýlání slaměné podestýlky. 

Tuhý podíl výkalů a močoviny bude vyhrnován mechanicky pomocí zemědělského stroje. 

Zakládání krmiva bude prováděno mobilně krmným vozem, ve kterém budou odměřené 

jednotlivé složky krmné dávky promíchány a průjezdem vozu po krmném stole budou 

nadávkovány zvířatům ke zkrmení na žlabovém prostoru krmného stolu. Napájení dojnic 

bude zajištěno z temperovaných napájecích žlabů umístěných v průchodech mezi řadami 

boxových loží. 

SO- 04: DOJÍRNA 

Souběžně s novostavbami produkčních stájí bude situována bezbariérová rybinová dojírna 

s tzv. rychlým výstupem o konfiguraci 2 x 12 míst. Mléčnice je vybavena skladovacími 

nádržemi na mléko – Chladící tank 1x 10 000 l. Na dojírnu navazuje spádovaná čekárna, 

která kapacitně vyhovuje požadavku jedné produkční skupiny dojnic a bazén na léčebnou 

koupel paznehtů o kapacitě ½ skupiny. 

Dojírna je řešena jako bezbariérová, takže vstup do prostoru pracovní chodby je ve stejné 

výškové úrovni jako ostatní provozní místnosti. Na stání pro dojnice, které je vyvýšeno, 

může obsluha vstoupit po schodech. Dojnice na tuto vyvýšenou úroveň vystoupají po 

spádované podlaze čekárny. 

Prostor pracovní chodby je vyspádován k prostoru s příčným kanálkem, odkud jsou 

odpadní vody odvedeny do kanalizace. Stání pro dojnice jsou rovněž spádována k 

podélným sběrným kanálkům, které jsou odkanalizovány. Odkliz výkalů je navržen 

splachováním do těchto kanálků. 

Větrání je přirozené, okny a větrací štěrbinou, v prostoru dojírny s regulační klapkou a v 

čekacím prostoru bez regulace. Osvětlení je přirozené a umělé zářivkovými svítidly. 

Vedle objektu dojírny bude osazena zapuštěná prefabrikovaná jímka na splaškové vody z 

hygienického zázemí. S objektem stáje je dojírna, resp. čekárna, komunikačně propojena 

přeháněcí chodbou. Funkčně objekt slouží k dojení krav, k úchově a chlazení mléka a 

k ošetření končetin krav. 

Odpadní vody z objektu dojírny budou odkanalizovány do skladovací jímky a následně o 

užitném obsahu 300 m
3
. 

SO- 05: JÍMKA 

Účelem stavby jímky je zachycení odpadních vod z dojírny a oplachů z čekárny a bazénu 

pro paznehty. Skladování odpadních vod umožní jejich využití ve vhodné technologické 

době. Jímka bude mít dostatečnou kapacitu 6 měsíců pro jímání odpadních vod. 

Výdejní plocha bude sloužit pro umístění dopravního prostředku (cisterny) při 

vyskladňování jímky. Připojení cisterny k čerpacímu potrubí bude prováděno pomocí 

ohebné savice. Čerpání bude zajišťovat čerpadlo, které je součástí dopravního prostředku 

(cisterny). 
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Nastýlání boxových loží se bude uskutečňovat pojezdem krmného vozu po pohybových 

chodbách (hnojná chodba, krmiště).  

Napájení je umožněno z temperovaných napájecích, výklopných a vyhřívaných žlabů 

situovaných v průchodech do krmiště. 

Odkliz chlévské mrvy z hnojných chodeb a krmišť bude prováděn mechanicky 

vyhrnovacím strojem ze stáje a přesunut na stávající hnojiště. 

Krmení - směsná krmná dávka bude zakládána krmným vozem do komfortních žlabových 

prostorů. Poměr krmení je vzhledem k dvouřadovému uspořádání klasifikován v 

komfortním vztahu 1,5 : 1. Předpokládá se adlibitní způsob krmení s vysokou četností 

přihrnování. 

Dojení produkčních krav bude probíhat v nové dojírně. Stáje budou na dojírnu 

komunikačně navazovat přeháněcí uličkou. Je navržena bezbariérová rybinová dojírna o 

konfiguraci 2 x 12 míst, s tzv. rychlým výstupem. Předpokládá se hodinová průchodnost 

dojírny 90 - 100 krav za hodinu.  

Větrání - v podélných stěnách budou instalovány ventilační svinovací plachty s možností 

regulace dle aktuálního počasí pro zajištění vynikajícího mikroklima v životní zóně zvířat. 

V hřebeni jsou navrženy větrací komíny pro odvod zkaženého vzduchu, vodních par a 

ostatních škodlivin. 

Osvětlení - přirozené osvětlení otevřenými podélnými stěnami (event. vysunutými 

světlopropustnými plachtami), prosvětlovacími deskami ve střešním plášti a větracími 

komíny bude splňovat požadavky na potřeby vysokoužitkových zvířat. 

Stáje budou vybaveny takovým technologickým zařízením, aby byly zabezpečeny před 

únikem chovaných zvířat a zároveň aby byla omezena možnost vniknutí jiných živočichů. 

Bude to především systém branek a hrazení a systém ventilačních plachet ve větracích 

otvorech, které jsou doplněny plastovými sítěmi, které zamezí vniku cizích živočichů nebo 

vletu ptáků. 

Podestýláno bude suchou slámou obilovin.  

Odpadní voda ze stáje – tekutý podíl chlévské mrvy - hnojůvka, močovina, voda z 

napájecích žlabů bude z části tepelného procesu vypařována uvnitř stáje a z část vyhrnuta 

ze stáje jako chlévská mrva na hnojnou koncovku, která bude odkanalizovaná do navržené 

jímky, kde bude chlévská mrva odpočívat max. tři týdny, následně bude přemístěna na 

stávající hnojiště, kde se nechá uležet (skladovací – zrací doba hnoje je šest měsíců) pro 

následné použití pro zahnojování polí.  

Stávající hnojiště je odkanalizováno do přiléhající stávající hnojůvkové jímky – část 

tekutého podílu hnojůvky bude tedy na hnojišti opět vypařeno a část hnojůvky poputuje do 

hnojůvkové jímky, k tomu určené. 

Ke snížení uvolňování amoniaku do ovzduší budou používána následující opatření: 

 uskladnění exkrementů: aplikace biotechnologických přípravků do hluboké 

podestýlky (např. Amalgerol Classic) s účinností opatření 40 % 

 uskladnění exkrementů: uchování tuhého podílu po příslušnou dobu, aby se 

vytvořila přírodní krusta s účinností opatření 40 % 

 stáje: pravidelný odkliz (min. 2x denně) s účinností opatření 15 %  

 stáje: ustájení na hluboké podestýlce s pravidelným přistýláním 5 kg slámy na kus a 

den s účinností opatření 30 % 
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Plošným zdrojem emisí amoniaku budou stájové prostory a sklady exkrementů. Aplikace 

exkrementů bude prováděna mimo posuzovaný areál a nebyla do výpočtu rozptylové 

studie zahrnuta (emise amoniaku z aplikace exkrementů byly uvažovány při výpočtu emisí 

amoniaku za účelem zařazení stacionárního zdroje). 

Nároky na dopravní infrastrukturu  

Areál bude využívat stávající vjezd do areálu zemědělského družstva. Nově budou 

vybudovány jen vnitřní komunikace. 

Obec Dolní Slivno je polohově situována na křižovatce silnic III/2752 a III/27220. Z centra 

obce je silnice III/2752 vedena severovýchodním směrem do obce Chotětov a silnice 

III/27220 severozápadním směrem do obce Střížovice. V části Slivínko je dopravně 

významná křižovatka silnic III/2752 a III/24426. Silnice III/24426 řeší dopravní vztahy ve 

směru na Benátky nad Jizerou. 

Četnost automobilové dopravy v obci není příliš velká, ani provoz autobusů. Nejčastěji 

obcí projíždějí osobní automobily obyvatel nebo návštěvníků obce a dopravní zařízení 

zajišťující zemědělskou činnost na okolních pozemcích.  

Záměr nevyvolá zvýšení dopravy do areálu farmy. Emise z liniových zdrojů nebyly tedy 

v rozptylové studii uvažovány. 

Spotřeba motorové nafty 

Předpokládá se provoz zemědělských mechanizmů zajišťujících dopravu krmiva, odvoz 

mléka a manipulaci s odpadem z provozu stájí. Předpokládaná četnost je dvakrát denně 

závoz krmiva traktorem s valníkem, denní odvoz mléka dopravním vozem s cisternou, 

dovoz steliva, přeprava hnoje na hnojiště, odvoz hnojůvky z jímky vozem s cisternou. 

Uvnitř stájí bude probíhat nastýlání podestýlky, vyhrabování a odklízení hnoje. 

Spotřeba nafty pro všechny manipulační zemědělské stroje činí dle předaných podkladů 

230 l za den a 83 950 l/za rok. 

Pro výpočet emisí ze spalování nafty v dieselových motorech byly použity emisní faktory 

z publikace EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook — 2009, vydané EEA 

(Europan Enviroment Agency) dne 19.6.2009 (tabulka č. 4). 

Tabulka č. 4: Emise ze spalování nafty v zemědělských mechanismech 

Látka 

Emisní faktor Emise 

[g/t] paliva [g/den] [kg/rok] 

BaP 0,03 0,0058 0,0021 

NO2 1 640 317 116 

PM10 2 086 403 147 

PM2.5 2 086 403 147 

Emise znečišťujících látek ze spalování nafty v dieselových motorech zemědělských 

mechanismů jsou zanedbatelné a nebyly v rozptylové studii uvažovány. 

V rámci rozptylové studie byly tedy uvažovány emise amoniaku z chovu hospodářských 

zvířat (vysokoužitkových dojnic) – plošný zdroj emisí (viz následující kapitola). 
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3.2.2. Emisní parametry plošných zdrojů 

Výchozím podkladem pro výpočet emisí amoniaku v rozptylové studii je Metodický pokyn 

odboru ochrany ovzduší „k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona  

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto 

stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních 

zdrojů“. 

Výpočet emisí amoniaku za účelem zařazení stacionárního zdroje 

Postup pro zařazování chovů hospodářských zvířat podle přílohy č. 2 k zákonu a k aplikaci 

pravidel pro sčítání projektovaných kapacit podle § 4 odst. 7 a odst. 8 písm. d) zákona je 

podrobně uveden v samostatném metodickém pokynu k zařazování ke sčítání jmenovitých 

tepelných příkonů spalovacích stacionárních zdrojů a projektovaných kapacit jiných 

stacionárních zdrojů a k jejich zařazování podle zákona o ochraně ovzduší. 

Při výpočtu celkových ročních emisí amoniaku pro účely zařazení stacionárního zdroje dle 

přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší se ve všech případech použijí údaje o 

projektovaných kapacitách jednotlivých stájí a celkové emisní faktory, které jsou tvořeny 

součtem dílčích emisních faktorů pro stájové prostory, pro sklady exkrementů (hnůj, 

podestýlka, kejda, trus apod.) a pro aplikaci exkrementů. Aplikací exkrementů se rozumí 

jejich zapravení do půdy.  

Dílčí emisní faktory jsou uvedeny v tabulce č. 1 přílohy č. 1 k metodickému pokynu.  

Provozovatel chovů hospodářských zvířat musí vždy při výpočtu emisí amoniaku, za 

účelem zařazení zdroje, započítávat dílčí emisní faktory pro sklady exkrementů a dílčí 

emisní faktory pro zapravení exkrementů do půdy i v případě, kdy exkrementy 

hospodářských zvířat předává pro uskladnění nebo aplikaci další oprávněné osobě, přičemž 

se nezohledňují účinky využívaných snižujících technologií.  

Seznam technologií ke snížení emisí amoniaku a jejich účinnost je uvedená v příloze č. 2 k 

metodickému pokynu. 

Pro účely zařazení chovů hospodářských zvířat podle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně 

ovzduší se musí vždy vycházet z ročních projektovaných kapacit, nikoliv z kapacit 

odpovídajících např. průměrnému ročnímu obsazení stájí nebo momentálnímu stavu (tzv. 

redukované kapacity).  

Pro účely stanovení celkové roční emise amoniaku z jednotlivých chovů hospodářských 

zvířat umístěných v rámci jedné provozovny se v souladu s § 4 odst. 8 písm. d) zákona o 

ochraně ovzduší emise amoniaku z jednotlivých chovů (vypočtených z projektované 

kapacity) sčítají vždy. Bude-li hodnota vypočtených celkových ročních emisí amoniaku 

větší než 5 t, jedná se o stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně 

ovzduší.  

Provozovatel takového stacionárního zdroje má povinnost jej provozovat na základě a v 

souladu s povolením provozu (jehož součástí je i provozní řád) a plnit relevantní 

povinnosti uvedené v § 17 zákona o ochraně ovzduší. 

Kapacita chovu hospodářských zvířat: 503 ks dojnic.  

Jiná hospodářská zvířata se v provozovně nenachází. 

V tabulce č. 5 jsou uvedeny dílčí emisní faktory pro skot (dojnice) převzaté z přílohy č. 1  

k metodickému pokynu. Pro účely zařazení podle přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, 

se neuplatňují žádné snižující technologie. 
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Tabulka č. 5: Dílčí emisní faktory pro skot 

Kategorie 

zvířat 

Emisní faktor kg NH3/ks/rok 

Stáj Hnůj, podestýlka Kejda, trus Zapravení do půdy Pastva 

Dojnice 10,0 2,5 2,5 12,0 2,4 

Celkový emisní faktor pak činí: 10,0 + 2,5 + 12,0 = 24,5 kg NH3/ks/rok. 

Emise amoniaku za účelem zařazení stacionárního zdroje činí 503 ks * 24,5 kg NH3/ks/rok 

= 12 323,5 kg/rok, tj. 12,324 t/rok. 

Z výpočtu je patrné, že celková roční emise amoniaku přesahuje 5 t, z čehož plyne, že se 

jedná o stacionární zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu pod kódem 8 (Chovy 

hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně) s povinností 

zpracovat a plnit provozní řád, který je součástí povolení provozu. Chovy hospodářských 

zvířat nemají podle zákona o ochraně ovzduší (viz § 17 odst. 4) povinnost zjišťovat emise 

znečišťujících látek, ani vést provozní evidenci a zpracovávat a ohlašovat souhrnnou 

provozní evidenci. Pro chovy hospodářských zvířat není dle zákona vyžadováno 

zpracování rozptylové studie (není označen sloupec A). Tato rozptylová studie byla 

vypracována na základě požadavku investora a bude použita jako příloha k oznámení o 

posuzování vlivů na životní prostředí. 

Skutečné roční emise amoniaku 

Výpočet skutečných ročních emisí amoniaku se u chovů hospodářských zvířat provádí pro 

hlášení do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) podle zákona č. 25/2008 Sb., o 

integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění 

ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, v 

platném znění (ohlašovací práh pro amoniak je 10 000 kg/rok). 

Při výpočtu skutečných ročních emisí amoniaku (pro účely ohlašování do IRZ) se rovněž 

použijí již zmíněné dílčí emisní faktory pro stájové prostory, pro sklady exkrementů a pro 

aplikaci exkrementů, které se ovšem redukují o příslušné procentuální snížení při použití 

snižující technologie uvedené v tabulkách přílohy č. 2 k metodickému pokynu, nebo 

snižující technologie ověřené Výzkumným ústavem zemědělské techniky. V rámci 

posuzovaného záměru budou pro snížení emisí amoniaku používána následující opatření: 

1) Aplikace biotechnologických přípravků do hluboké podestýlky (např. Amalgerol 

Classic): snížení amoniaku dle metodického pokynu činí 40 %. 

2) Ponechání pevných exkrementů v klidu do vytvoření přírodní krusty: snížení 

amoniaku dle metodického pokynu činí 40 %. 

3) Systém ustájení na hluboké podestýlce s pravidelným přistýláním 5 kg slámy na 

kus a den: snížení amoniaku dle metodického pokynu činí 30 %. 

4) Pravidelný odkliz chlévské mrvy minimálně 2x denně): snížení amoniaku dle 

metodického pokynu činí 15 %. 

Při kombinaci snižujících technologií (vzhledem k tomu, že nelze přesně prokázat poměr 

snižujících účinků obou technologií) se započítá pouze jedna snižující technologie, ta s 

vyšším snižujícím účinkem, tj. v případě emisního faktoru pro stáje činí snížení 30 % a 

v případě emisního faktoru pro hnůj, podestýlku činí snížení 40 %. Technologie pro 

snížení úrovně emisí amoniaku při aplikaci exkrementů nebudou používány.  
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Celkový emisní faktor pak činí: 10,0*0,7 (stáj) + 2,5*0,6 (sklad) + 12,0 (zapravení) =  

20,5 kg NH3/ks/rok. 

Výpočet skutečných ročních emisí amoniaku při plné obsazenosti stájí (100 %) pak činí 

503 ks * 20,5 kg NH3/ks/rok = 10 311,5 kg/rok, tj. 10,3115 t/rok.  

Roční emise amoniaku použité pro výpočet rozptylové studie 

Aplikace exkrementů bude prováděna mimo posuzovaný areál a nebyla do výpočtu 

rozptylové studie zahrnuta. Celkový emisní faktor činí: 10,0*0,7 (stáj) + 2,5*0,6 (sklad) = 

8,5 kg NH3/ks/rok. 

Výpočet ročních emisí amoniaku pro účely rozptylové studie při plné obsazenosti stájí 

(100 %) pak činí 503 ks * 8,5 kg NH3/ks/rok = 4 275,5 kg/rok, tj. 4,273 t/rok. 

 

3.3.   Meteorologické podklady 

Meteorologickou situaci pro potřebu rozptylové studie popisuje větrná růžice, která udává 

četnost směrů větrů ve výšce 10 m nad terénem pro pět tříd stability přízemní vrstvy 

atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a tři třídy rychlosti větru 

(1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).  

Označení směrů větru je po směru hodinových ručiček, tj. 0 stupňů představuje severní 

vítr, 90 stupňů východní vítr, 180 stupňů jižní vítr, 270 stupňů západní vítr. Bezvětří 

(Calm) je rozpočteno do první třídy rychlosti směru větru. Označení směrů větru vyjadřuje, 

odkud vítr vane (severní vítr fouká od severu, jižní od jihu atd.) 

Pro účely rozptylové studie byla použita větrná růžice pro lokalitu Benátky nad Jizerou, 

která se nachází necelých 7 km od posuzovaného záměru. Vzhledem k topografii terénu a 

vzdálenosti od záměru lze poskytnutou větrnou růžici pro posuzovanou lokalitu využít. 

Odborný odhad větrné růžice zpracoval ČHMÚ Praha. Hodnoty větrné růžice jsou uvedeny 

v tabulce č. 6 a grafické znázornění větrné růžice je na obrázku č. 3. 

Obrázek č. 3: Grafické znázornění větrné růžice 

             STABILITNÍ RŮŽICE        RYCHLOSTNÍ RŮŽICE 
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Tabulka č. 6: Hodnoty větrné růžice  

Směr: 0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° CALM Součet 

I. třída stability - velmi stabilní 

1,70 m/s 0,70 1,06 0,96 1,14 0,30 0,57 0,58 0,60 7,24 13,15 

5,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. třída stability - stabilní 

1,70 m/s 1,76 2,08 2,30 2,82 1,03 2,00 1,77 2,58 4,92 21,26 

5,00 m/s 0,03 0,04 0,04 0,07 0,05 0,05 0,05 0,13 0,00 0,46 

11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. třída stability - izotermní 

1,70 m/s 1,39 1,75 1,94 2,84 1,05 2,46 2,61 2,98 2,00 19,02 

5,00 m/s 0,91 0,74 1,17 2,16 0,88 1,27 1,90 3,14 0,00 12,17 

11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04 

IV. třída stability - normální 

1,70 m/s 0,55 0,72 0,98 1,20 0,49 1,22 1,09 0,95 1,83 9,03 

5,00 m/s 0,96 0,44 0,64 1,27 0,48 1,86 3,35 4,37 0,00 13,37 

11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,10 0,01 0,04 0,09 0,83 0,00 1,07 

V. třída stability - konvektivní 

1,70 m/s 0,50 0,85 0,78 0,97 0,52 1,26 1,04 0,77 1,03 7,72 

5,00 m/s 0,20 0,30 0,19 0,44 0,20 0,27 0,50 0,61 0,00 2,71 

11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celková růžice 

1,70 m/s 4,90 6,46 6,96 8,97 3,39 7,51 7,09 7,88 17,02 70,18 

5,00 m/s 2,10 1,52 2,04 3,94 1,61 3,45 5,80 8,25 0,00 28,71 

11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,10 0,01 0,04 0,09 0,87 0,00 1,11 

součet 7,00 7,98 9,00 13,01 5,01 11,00 12,98 17,00 17,02 100,00 
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Z této větrné růžice vyplývá, že největší četnost výskytu má severozápadní vítr s 17 %, 

jihozápadní vítr s 13,01 % a  západní vítr s 12,98 %, četnost výskytu bezvětří je 17,02 %.   

Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 70,18 % případů, vítr o rychlosti od 2,5 do 7,5 

m/s lze očekávat v 28,71 % a rychlost větru nad 7,5 m/s se vyskytuje v 1,11 %.  

III. a IV. třída stability počasí v přízemní vrstvě atmosféry, tj. dobré rozptylové podmínky 

se vyskytují v 54,7 % případů. I. a II. třída stability počasí v přízemní vrstvě atmosféry, tj. 

špatné rozptylové podmínky se vyskytují v 34,87 % případů. 

 

3.4.   Popis referenčních bodů  

Výpočet příspěvků imisních koncentrací posuzovaných znečišťujících látek byl proveden  

v husté geometrické síti referenčních bodů a ve zvolených 13 výpočtových bodech mimo 

síť reprezentujících nejbližší obytné objekty.  

Nejbližší obytné objekty (dle ÚZK) se nachází severním směrem od záměru ve vzdálenosti 

cca 130 až 140 m (objekty k bydlení: č.p. 29, 33 a 86).  

Zakreslení výpočtových bodů do mapy je na obrázku č. 4.  

Obrázek č. 4: Umístění výpočtových bodů  
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Souřadnice výpočtových bodů mimo síť použité pro výpočet rozptylové studie jsou 

uvedeny v tabulce č. 7.  

Tabulka č. 7: Souřadnice výpočtových bodů mimo síť 

bod způsob využití, č.p., obec x [m] y [m] z [m] h [m] 

1 objekt k bydlení, č.p. 33, Dolní Slivno -717395 -1021789 275 5 

2 objekt k bydlení, č.p. 86, Dolní Slivno -717342 -1021799 273 5 

3 objekt k bydlení, č.p. 43, Dolní Slivno -717324 -1021777 273 5 

4 objekt k bydlení, č.p. 34, Dolní Slivno -717302 -1021769 272 5 

5 objekt k bydlení, č.p. 29, Dolní Slivno -717446 -1021759 277 5 

6 objekt k bydlení, č.p. 28, Dolní Slivno -717461 -1021736 276 5 

7 rodinný dům, č.p. 27, Dolní Slivno -717498 -1021725 277 5 

8 rodinný dům, č.p. 101, Dolní Slivno -717171 -1021887 267 5 

9 objekt k bydlení, č.p. 3, Dolní Slivno -717656 -1022108 282 5 

10 objekt k bydlení, č.p. 4, Dolní Slivno -717699 -1022135 284 5 

11 objekt k bydlení, č.p. 5, Dolní Slivno -717712 -1022164 285 5 

12 objekt k bydlení, č.p. 18, Dolní Slivno -717650 -1022162 284 5 

13 objekt k bydlení, č.p. 14, Dolní Slivno -717659 -1022178 284 5 

Souřadnice „z“ uvedená v tabulce č. 7 představuje nadmořskou výšku výpočtového bodu a 

parametr „h“ označuje uvažovanou výšku nad terénem. 

Parametry sítě referenčních bodů jsou uvedeny v tabulce č. 8. Výpočet v síti byl proveden 

pro výšku 1,5 metru nad terénem (přibližná výška dýchací zóny člověka).  

Tabulka č. 8: Parametry sítě referenčních bodů  

Souřadnice počátečního bodu x = -718300, y = -1022800 (S-JTSK) 

Krok sítě na osách x = 50 m, y = 50 m 

Počet bodů ve směru osy x 33 

Počet bodů ve směru osy y 33 

Celkový počet bodů 1 089 

Celková plocha pokrytá sítí 1,6 km x 1,6 km (2,56 km
2
) 
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3.5.   Imisní limity  

Imisní limity jsou stanoveny v příloze č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., v platném znění.  

Pro amoniak (NH3) není imisní limit stanoven.  

Jak je uvedeno výše v textu, pro chov hospodářských zvířat (kód 8. přílohy č. 2 k zákonu) 

není zpracování rozptylové studie vyžadováno. Rozptylová studie pro amoniak bude 

použita jako podklad pro oznámení o hodnocení vlivu stavby na životní prostředí pro 

záměr „Modernizace zemědělské farmy v Dolním Slivnu – ZD Mečeříž“. Cílem rozptylové 

studie je vyhodnotit dopad provozu zemědělské farmy na imisní zátěž v lokalitě a zda je 

tato zátěž pro okolí přijatelná. 

Hlavní zátěží pro ovzduší v okolí záměru může zřejmě být zápach. Tento faktor bývá 

častou příčinou narušování pohody a z ní pramenících stížností obyvatel v okolí farem. 

Mohl by se odrazit i v negativních postojích k existenci, umístění a činnosti záměru. 

Hodnocení koncentrace pachových látek se provádí podle ČSN EN 13725 „Kvalita 

ovzduší – Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií“.  

Existují dva typy jednotek pachových jednotek „Odour Units“. Jednotka označovaná 

zkratkou ou je dána počtem zředění zkoumané směsi (za standardní teploty a tlaku) 

potřebných k dosažení detekční hranice. Častěji je užívána Evropská pachová jednotka 

(European Odour Unit), označovaná zkratkou ouE. Je to hmotnost polutantu, která, 

rozptýlena do 1m
3
 čistého plynu (za standardních podmínek), vytvoří směs s koncentrací 

rovnou detekčnímu prahu daného polutantu. Hodnocené koncentrace jsou vyjadřovány 

jako ouE/m
3
. 

Pro jednotlivé pachové látky ani jejich skupiny nejsou u nás stanoveny závazné limity. 

V posuzovaném případě může být proveden pouze hrubý odhad míry obtěžování v blízkém 

obytném území. Ze zkušenosti je známo, že koncentrace pachových látek do úrovně 

přibližně 5 ouE.m
-3

  nejsou zpravidla lidmi pociťovány jako obtěžující. Nad touto úrovní 

pak již narůstají stížnosti. 

Pro čisté látky platí: 

D = Ca/Ta 

D  koncentrace pachových látek vyjádřená v pachových jednotkách (ouE/m
3
), nebo 

zřeďovací poměr potřebný k dosažení čichového prahu 

Ca  koncentrace látky ‘a‘ např. v mg/m
3
 (nebo objemový zlomek) 

Ta  čichový práh látky ‘a‘ např. v mg/m
3
 (nebo objemový zlomek) 

Při výpočtu je třeba také brát v úvahu to, že tabelované čichové prahy z různých literárních 

zdrojů se někdy značně různí. Vztah mezi koncentrací pachových látek a intenzitou je 

logaritmický. Člověk vnímá skokové změny koncentrace pachu. Vztah mezi koncentrací 

pachových látek a intenzitou popisuje Frechenův zákon: 

S = kw · log I/In 

S  vnímaná intenzita zápachu,  

kw j Weber-Fechnerův koeficient,  

I  koncentrace pachových látek,  

In  čichový práh  

nebo podle Stevense vztah v exponenciálním tvaru: 
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S = k · In 

S  vnímaná intenzita zápachu,  

k  konstanta,  

n  Stevensonův koeficient  

I  koncentrace pachových látek 

Obecně se na základě laboratorních experimentů s pociťovanou intenzitou zápachu 

předpokládá, že: 

1 ouE/m
3 

je úroveň detekce,  

5 ouE/m
3 

je slabý zápach, 

10 ouE/m
3 

je výrazný zápach.  

Rozpoznání druhu zápachu (vůně) začíná často na úrovni kolem tří pachových jednotek. 

V posuzovaném provozu je nejpronikavějším původcem zápachu amoniak (dále též NH3, 

čpavek). Amoniak (číslo CAS 7664-41-7) je vysoce dráždivý, ostře zapáchající bezbarvý 

plyn, velmi dobře rozpustný ve vodě. Amoniak je normálním rozpadovým produktem 

živočišných odpadů, zejména výkalových hmot. V přírodě se při rozkladných procesech 

dusíkatých látek stále vytváří a je následně odbouráván. V životním prostředí se dlouho 

neudrží, v přírodních pochodech existuje mnoho způsobů jeho recyklace, transformace a 

inkorporace do živých tkání. Ve vodě a v půdě je čpavek rychle spotřebován 

mikroorganismy a rostlinami. Ve vzduchu vydrží asi týden. 

Toxikologicky jde o látku s prahovým účinkem. Není karcinogenní.  

Podle US EPA činí NOAEL při inhalační expozici amoniaku 6,4 mg/m
3
. Jako kritický 

efekt při jeho stanovení sloužil pokles plicních funkcí nebo změny v subjektivních 

příznacích dýchacího ústrojí u pokusných zvířat; u lidí nebyl takový efekt při uvedené 

koncentraci NH3 v ovzduší doložen. Na základě uvedeného NOAEL byla v téže instituci 

uplatněním bezpečnostního faktoru a faktoru nejistoty odvozena inhalační referenční 

koncentrace (RfC) 0,1 mg/m
3
 (tj. 100 µg/m

3
).  

V relativně nízkých koncentracích, které se v posuzovaném chovu a jeho okolí mohou 

vyskytovat, by čpavek mohl působit dráždění očí a dýchacích cest a obtěžovat 

nepříjemným zápachem.  

Čichový práh amoniaku, tj. minimální koncentrace látky, která u poloviny exponované 

populace vyvolá negativní čichový vjem, leží na úrovni 1 000 – 73 000 µg/m
3
 (Mika a 

Matoušek, 11/2010; EC 2005). Nižší koncentrace tudíž nejsou zaznamenány a nepůsobí 

obtěžujícím dojmem. Americká hygienická asociace v průmyslu (AIHA) r. 1986 uvádí 

čichový práh amoniaku v rozpětí 0,0266 - 39,6 µg/m
3
 s dráždící koncentrací 72 µg/m

3
. 

Japonské centrum životního prostředí uvádí čichový práh amoniaku v úrovni 1 mg/m
3
. 

Nejnižší čichový práh je ze všech uvedených zdrojů uváděn okolo hodnoty 27 µg/m
3
. 

Pro účely rozptylové studie byla tedy uvažována hodnota čichového prahu pro amoniak ve 

výši 27 µg/m
3
. 

Hodnota LOAEL, tj. nejnižší koncentrace, při níž byly při dlouhých expozicích zjištěny 

první nepříznivé účinky (zhoršující se rýma a pneumonie s postižením dýchacích cest) činí 

17,4 mg/m
3
. 

Přípustné expoziční limity pro ovzduší na pracovištích, uvedené v příloze č. 2 k Nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění činí: PEL: 14 mg/m
3
 NPK-P: 36 mg/m

3
. 
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3.6.   Hodnocení úrovně znečištění v předmětné lokalitě 

V metodickém pokynu MŽP odbor ochrany ovzduší pro vypracování rozptylových studií 

je uvedeno: Při hodnocení úrovně znečištění v předmětné lokalitě se vychází z aktuálních 

map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km, ve formátu shapefile (.shp ESRI). 

Tyto mapy obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého pětiletého průměru koncentrací 

pro jednotlivé znečišťující látky. Každoročně je zveřejňuje MŽP prostřednictvím Českého 

hydrometeorologického ústavu na internetových stránkách. Jako doplňující údaje nejen 

v městských lokalitách uvede a přihlédne zpracovatel rozptylové studie k dostupným 

reprezentativním měřením ze stanic státní sítě imisního monitoringu v zájmovém území. 

Na webových stránkách ČHMÚ jsou zveřejněny průměrné hodnoty imisních koncentrací 

pro čtverce o velikost 1 km
2
 za předchozích 5 kalendářních let (2008 – 2012). V oblasti 

posuzované rozptylovou studií, do které zasahují 4 čtverce o velikosti 1 km
2
, byly 

stanoveny následující hodnoty: 

 Roční průměrná imisní koncentrace NO2: 12,2 – 12,4 µg/m
3
 

 Roční průměrná imisní koncentrace PM10: 24,8 – 24,9 µg/m
3
 

 36. nejvyšší hodnota 24hod. průměrné koncentrace PM10: 45,1 – 45,5 µg/m
3
 

 Roční průměrná imisní koncentrace PM2.5: 16,0 - 16,3 µg/m
3
 

 Roční průměrná imisní koncentrace benzenu: 1,1 µg/m
3
 

 Roční průměrná imisní koncentrace BaP: 0,8 – 0,81 ng/m
3
 

 4. nejvyšší hodnota 24hod. průměrné koncentrace SO2: 23,6 – 24,1 µg/m
3
 

 Roční průměrná imisní koncentrace As: 1,61 – 1,64 ng/m
3
 

 Roční průměrná imisní koncentrace Pb: 8,5 – 8,6 ng/m
3
 

 Roční průměrná imisní koncentrace Ni: 1,1 ng/m
3
 

 Roční průměrná imisní koncentrace Cd: 0,41 - 0,42 ng/m
3
 

V oblasti posuzované rozptylovou studií nebyl překročen imisní limit dle § 11 odst. 5 

zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění.  

Nejbližší měřící stanice je dle ISKO (informační systém kvality ovzduší) stanice Mladá 

Boleslav (ČHMÚ), která se nachází cca 18 km od posuzované lokality. Na stanici Mladá 

Boleslav se monitorování imisních koncentrací amoniaku neprovádí.  

Dle ISKO se měření amoniaku provádí na dvou stanicích v České republice – Most 

(Ústecký kraj) a Pardubice Dukla (Pardubický kraj). 

Charakteristika stanice Pardubice - Dukla 

Umístění: Na otevřené rovné travnaté ploše (vedle asfalt. povrch) mezi sídlištěm a 

stadionem uprostřed města. 

Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km). 

Cíl stanice: stanovení repr. koncentrací pro osídlené části území, využití při operativním 

řízení a regulaci (SVRS). 

Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén. 

Nadmořská výška: 221 m.n.m. 

Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí. 
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Typ stanice: pozaďová. 

EOI - typ zóny: městská 

EOI - charakteristika zóny: obytná.  

Charakteristika stanice Pardubice - Dukla 

Umístění: v parku - areálu družiny základní školy Staňkova, v centru sídliště Pardubice 

Dukla. 

Reprezentativnost: okrskové měřítko (0,5 až 4 km). 

Cíl stanice: využití při operativním řízení a regulaci (SVRS), určení vlivu na zdravotní stav 

obyvatelstva, stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací. 

Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén. 

Nadmořská výška: 239 m.n.m. 

Krajina: vícepodlažní zástavba (sídliště z posled. desetiletí). 

Typ stanice: pozaďová. 

EOI - typ zóny: městská 

EOI - charakteristika zóny: obytná.  

V tabulce č. 9 jsou uvedeny imisní koncentrace amoniaku naměřené na stanicích Most a 

Pardubice Dukla v posledních 5 letech (2009 – 2013). 

Tabulka č. 9: Naměřené imisní koncentrace amoniaku 

Rok 

Most Pardubice Dukla 

Hodinové [µg/m
3
] 

Roční 

[µg/m
3
] 

Hodinové [µg/m
3
] 

Roční 

[µg/m
3
] 

Max. 98% Kv. Max. 98% Kv. 

2009 92,0 13,5 2,5 40,9 15,7 4,8 

2010 77,0 11,2 2,4 10,7 8,3 5,0 

2011 63,4 9,8 2,1 16,0 10,7 4,4 

2012 55,1 10,6 2,0 41,5 12,5 5,1 

2013 40,0 11,2 2,1 25,2 11,2 4,2 

Shrnutí 

Stav současného imisního pozadí v posuzované lokalitě je možné určit jen na bázi 

odborného odhadu.  

V zájmové oblasti  lze odhadnout průměrnou roční imisní koncentraci amoniaku okolo 

hodnoty 3 µg/m
3
. 
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4.   Výsledky rozptylové studie 

Podle metodiky SYMOS´97 byly provedeny výpočty příspěvků imisních koncentrací 

amoniaku (maximálních hodinových a průměrných ročních) v husté síti referenčních bodů 

a ve zvolených 13 výpočtových bodech mimo síť.  

Hodnoty příspěvků imisních koncentrací amoniaku byly vypočteny pro všech pět tříd 

stability přízemní vrstvy atmosféry a tři třídy rychlosti větru, s příspěvky po úhlových 

krocích 1°.  

Vypočtené příspěvky imisních koncentrací posuzovaných znečišťujících látek v síti 

referenčních bodů byly zpracovány v grafické podobě pomocí izolinií, což jsou čáry 

spojující místa o stejné hodnotě vypočtených příspěvků imisních koncentrací (viz obrázky 

č. 5 a 6 v měřítku 1: 12 000).  

Výpočet v síti referenčních bodů byl proveden pro výšku 1,5 metru nad terénem (přibližná 

výška dýchací zóny člověka).  

V tabulce č. 10 jsou uvedeny vypočtené hodnoty příspěvků maximálních hodinových (ch)  

a průměrných ročních (cr) imisních koncentrací amoniaku ve vybraných výpočtových 

bodech reprezentujících nejbližší obytné objekty (dle ÚZK). 

U hodnot příspěvků maximálních hodinových imisních koncentrací amoniaku jsou 

v tabulce č. 10 uvedeny rovněž povětrnostní podmínky (třídy stability počasí a rychlosti 

větru), při kterých jsou tato maxima dosahována. 

Uvedená krátkodobá maxima znamenají nejvyšší hodnoty koncentrací ze všech tříd 

stability a při takové rychlosti větru, která je v dané třídě stability nejčetnější. Ve všech 

výpočtových bodech tato maxima dosahována při špatných rozptylových podmínkách za 

silných inverzí (třída stability I) a slabého větru (třídní rychlost větru 1,7 m/s).  

Za běžných rozptylových podmínek jsou koncentrace několikanásobně nižší než při 

inverzích. Proto jsou pro posouzení vhodnější příspěvky k průměrným ročním imisním 

koncentracím, při jejichž výpočtu je použita i větrná růžice.  

Podrobný výpis výpočtů je v tabulce č. 11, kde jsou uvedeny příspěvky hodinových 

imisních koncentrací amoniaku ve všech výpočtových bodech mimo síť při různých 

povětrnostních podmínkách (při různé třídě stability počasí a rychlosti větru).  

Pro amoniak (NH3) není imisní limit stanoven. Hodnota inhalační referenční koncentrace 

(RfC) činí 100 µg/m
3
.  

Nejnižší čichový práh ze všech výše uvedených zdrojů je uváděn okolo hodnoty 27 µg/m
3
. 

Pro účely rozptylové studie byla tedy uvažována hodnota čichového prahu pro amoniak ve 

výši 27 µg/m
3
.  

V tabulce č. 10 je tedy uveden také počet hodin roce (P) překročení nastavené hodnoty  

27 µg/m
3
. 

V zájmové oblasti  lze odhadnout průměrnou roční imisní koncentraci amoniaku okolo 

hodnoty 3 µg/m
3
. 

V tabulce č. 10 je uvedena také celková roční imisní koncentrace amoniaku (cr-v), tj. součet 

vypočtené hodnoty příspěvku k ročním imisním koncentracím amoniaku vyvolaný 

provozem posuzovaného záměru a pozaďové hodnoty roční imisní koncentrace amoniaku 

stanovené odborným odhadem. 
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Tabulka č. 10: Vypočtené hodnoty příspěvků imisních koncentrací v bodech mimo síť  

Bod ch [µg/m
3
] P 

v  

[m/s] 
S cr [µg/m

3
] cr-v [µg/m

3
] 

1 36,0 39 1,7 I 1,12 4,12 

2 31,0 13 1,7 I 1,10 4,10 

3 27,4 3 1,7 I 0,90 3,90 

4 24,5 0 1,7 I 0,81 3,81 

5 29,2 12 1,7 I 0,91 3,91 

6 25,1 0 1,7 I 0,79 3,79 

7 21,9 0 1,7 I 0,80 3,80 

8 18,5 0 1,7 I 0,63 3,63 

9 26,7 0 1,7 I 0,87 3,87 

10 22,5 0 1,7 I 0,65 3,65 

11 20,6 0 1,7 I 0,56 3,56 

12 23,3 0 1,7 I 0,67 3,67 

13 21,8 0 1,7 I 0,61 3,61 

Vysvětlivky k tabulce č. 10: 

c
h  příspěvek k maximální hodinové imisní koncentraci amoniaku ve výpočtovém bodě 

mimo síť  

v  rychlost větru, při které jsou tato maxima dosahována 

S třída stability, při které jsou tato maxima dosahována 

P počet překročení hodnoty 27  µg/m
3
 v hodinách za rok 

cr  příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci amoniaku ve výpočtovém bodě mimo 

síť 

cr-v  celková hodnota roční imisní koncentrace amoniaku ve výpočtovém bodě mimo síť 

(součet vypočteného příspěvku k ročním imisním koncentracím amoniaku vyvolaný 

provozem posuzovaného záměru a pozaďové hodnoty roční imisní koncentrace 

amoniaku stanovené odborným odhadem) 

Podrobné výpisy výpočtů příspěvků imisních koncentrací amoniaku ve všech 1 089 

referenčních bodech v síti při různých povětrnostních podmínkách (při různé třídě stability 

počasí a rychlosti větru) jsou k dispozici na vyžádání u zpracovatele rozptylové studie. 
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Tabulka č. 11: Příspěvky k max. hodinovým imisním koncentracím amoniaku [µg/m
3
]  

Bod Ch [I:1,7] Ch [II:1,7] Ch [II:5,0] Ch [III:1,7] Ch [III:5,0] Ch [III:11] Ch [IV:1,7] Ch [IV:5,0] Ch [IV:11] Ch [V:1,7] Ch [V:5,0] 

1 35,99216 27,63131 9,395874 21,40285 7,277912 3,308262 16,61485 5,649777 2,568173 10,04201 3,414727 

2 31,01881 24,08105 8,188733 19,12909 6,504823 2,956857 15,59595 5,303389 2,410729 9,092624 3,091943 

3 27,35209 21,17385 7,200301 17,05693 5,800321 2,636633 13,98824 4,756798 2,162283 7,603395 2,585589 

4 24,46131 19,46941 6,620802 16,09521 5,473375 2,488026 13,09264 4,452316 2,023885 6,750334 2,295537 

5 29,20332 22,08218 7,509033 17,27964 5,875928 2,670985 14,02495 4,769169 2,167892 8,84139 3,006501 

6 25,07136 19,44021 6,610724 15,53268 5,281952 2,400995 13,10098 4,455048 2,025113 7,790094 2,649051 

7 21,92657 18,12594 6,163847 15,32448 5,211205 2,368842 12,78966 4,349221 1,977013 7,173873 2,439525 

8 18,51841 15,49065 5,26806 12,62804 4,294542 1,952193 9,782289 3,326756 1,512261 4,637738 1,577198 

9 26,71043 21,18987 7,205772 17,1431 5,829648 2,649967 13,83182 4,703629 2,138116 7,389479 2,512852 

10 22,47151 18,15277 6,173238 14,74264 5,013556 2,279024 11,51055 3,914413 1,779384 5,582768 1,898539 

11 20,59076 16,65017 5,662371 13,46214 4,578196 2,081135 10,36313 3,524284 1,602052 4,83816 1,645355 

12 23,32011 17,82539 6,061823 14,31161 4,866912 2,212356 11,63507 3,956716 1,798608 6,009446 2,043617 

13 21,78811 16,80825 5,716006 13,67079 4,649061 2,113336 11,018 3,746922 1,703248 5,4878 1,866247 
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Obrázek č. 5: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím amoniaku  

Jednotka: µg/m
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro amoniak (NH3) není imisní limit stanoven. Hodnota inhalační referenční koncentrace 

(RfC) činí 100 µg/m
3
.  

Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací amoniaku v síti referenčních 

bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 12 µg/m
3
. V obytné 

zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných ročních 

imisních koncentrací amoniaku od 0 do 1 µg/m
3
, tj. do 1 % z hodnoty inhalační referenční 

koncentrace (100 µg/m
3
). 

Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací 

amoniaku pohybují mezi hodnotami 0,56 až 1,12 µg/m
3
, tj. 0,56 až 1,12 % z hodnoty 

inhalační referenční koncentrace (100 µg/m
3
). 

V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní 

koncentraci amoniaku okolo 3 µg/m
3
. Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční imisní 

koncentrace amoniaku pohybuje od 3,56 do 4,12 µg/m
3
.  

Vypočtené příspěvky lze vzhledem k hodnotě inhalační referenční koncentrace, která činí 

100 µg/m
3
 označit za zanedbatelné. Hodnotě inhalační referenční koncentrace pro amoniak 

není v posuzované lokalitě v současné době překročena a nebude překračována ani 

v důsledku provozu posuzovaného záměru. 

1: 12 000 
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Obrázek č. 6: Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím amoniaku 

Jednotka: µg/m
3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejvyšší příspěvky max. hodinových imisních koncentrací amoniaku v síti referenčních 

bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 80 µg/m
3
. V obytné 

zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky maximálních hodinových 

imisních koncentrací amoniaku od 0 do 30 µg/m
3
. Ve vybraných výpočtových bodech se 

příspěvky maximálních hodinových imisních amoniaku koncentrací pohybují mezi 

hodnotami 18,5 až 36 µg/m
3
. 

Nejnižší čichový práh ze všech výše uvedených zdrojů je uváděn okolo hodnoty 27 µg/m
3
. 

Pro účely rozptylové studie byla tedy uvažována hodnota čichového prahu pro amoniak ve 

výši 27 µg/m
3
. Tato hodnota je překročena ve výpočtových bodech č. 1 (č.p. 33, dle 

provozovatele je využíván jako zemědělská stavba, počet překročení činí 39 h/rok), č. 2 

(č.p. 86, dle provozovatele je využíván jako zemědělská stavba, počet překročení činí  

13 h/rok), č. 3 (č.p. 43, dle provozovatele je využíván jako zemědělská stavba, počet 

překročení činí 3 h/rok) a č. 5 (č.p. 29, počet překročení činí 12 h/rok). 

Součástí oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí je také Návrh ochranného 

pásma podle metodiky zveřejněné v ACTA HYGIENICA A EPIDEMIOLOGICA 

(AHEM) č. 8/ 1999, ze kterého je zřejmé, že navrhované ochranné pásmo nezasahuje 

žádný obytný dům v obci Dolní Slivno. Obytná zástavba je tedy zcela mimo dosah 

pachových emisí z provozu zemědělské farmy. 

1: 12 000 
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Lze tedy předpokládat, že v obytné zástavbě v okolí posuzovaného záměru by zápach 

neměl být vůbec vnímán (za předpokladu realizace výše uvedených technologií pro snížení 

emisí amoniaku). 

Nejistoty 

Každá rozptylová studie je do určité míry zatížena nejistotami, které vyplývají z použitých 

dat a postupů. Tyto nejistoty je potřeba mít na vědomí při dalším používání výsledků 

rozptylové studie.  

Veškeré vypočtené příspěvky se týkají pouze zdrojů zahrnutých do výpočtu.  

Příspěvky maximálních hodinových imisních koncentrací amoniaku byly ve všech 

referenčních a výpočtových bodech vypočteny pro všechny možné kombinace tříd stability 

a rychlosti větru. Z těchto hodnot pak bylo vybráno hodinové maximum, které je 

prezentováno v tabulkové a grafické podobě.  

Je důležité uvědomit si, že modelové hodnoty představují stav, které by mohl v atmosféře 

nastat za souběhu nejméně příznivých podmínek (nejméně příznivá třída stability trvající 

beze změn alespoň jednu hodinu, vítr o nejméně příznivé rychlosti a vanoucí přímo na 

výpočtový bod). Ve všech výpočtových bodech jsou tato maxima dosahována při špatných 

rozptylových podmínkách za silných inverzí (třída stability I) a slabého větru (třídní 

rychlost větru 1,7 m/s). Vypočtené hodnoty krátkodobých maxim jsou pouze teoretické, 

můžou, ale také nemusí v průběhu roku nastat a nelze je sčítat s pozaďovými hodnotami 

krátkodobých maxim. Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím již respektují 

četnost výskytu tříd stability, směrů a rychlostí větru (viz větrná růžice). 

Ke stanovení nadmořské výšky výpočtových a referenčních bodů a také uvažovaných 

bodových, plošných a liniových zdrojů byl použit výškopis České republiky, který 

vzhledem ke svému kroku (po 50 m) nemusí přesně vystihnout všechny terénní nerovnosti, 

což se může projevit při grafickém zpracování vypočtených příspěvků imisních 

koncentrací. 

Aplikace exkrementů bude prováděna mimo posuzovaný areál a nebyla do výpočtu 

rozptylové studie zahrnuta. 

Zpracovatel rozptylové studie doporučuje, ke snížení případné zápachové zátěže z aplikace 

exkrementů (zejména za nepříznivých meteorologických podmínek), neprovádět aplikaci 

exkrementů na pozemky blízké obytné zástavbě ve dnech s větrem vanoucím směrem 

k obytné zástavbě. 

 

5. Kompenzační opatření 

Dle zákona č. 2012/2012 Sb., v platném znění, § 11, odst. 5 platí: 

(5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2  

k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) 

došlo v oblasti jejich vlivu na úroveň znečištění k překročení některého z imisních limitů  

s dobou průměrování 1 kalendářní rok uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 k tomuto 

zákonu nebo je jeho hodnota v této oblasti již překročena, lze vydat souhlasné závazné 

stanovisko podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. b) pouze při současném 

uložení opatření zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou 

znečišťující látku (dále jen „kompenzační opatření“).  
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Kompenzační opatření se u stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 pro 

danou znečišťující látku neuloží, pokud pro ni zdroj nemá stanoven specifický emisní limit 

v prováděcím právním předpisu. Kompenzační opatření se dále neukládají u stacionárního 

zdroje, jehož příspěvek vybrané znečišťující látky k úrovni znečištění nedosahuje hodnoty 

stanovené prováděcím právním předpisem. 

Posuzovaný zdroj bude zřejmě zařazen mezi zdroje vyjmenované v příloze č. 2 k zákonu, 

kód 8. (Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně).  

Kompenzační opatření podle §11 odst. 5 nejsou pro stacionární zdroj (kód 8.) vyžadována 

(není označen sloupec B). Imisní limity pro amoniak nejsou stanoveny. V oblasti 

posuzované rozptylovou studií nebyl překročen imisní limit s dobou průměrování  

1 kalendářní rok (viz kapitola 3.6. Hodnocení úrovně znečištění v předmětné lokalitě).  

 

6. Závěrečné hodnocení 

Rozptylová studie byla vypracována jako podklad pro oznámení o hodnocení vlivu stavby 

na životní prostředí pro záměr „Modernizace zemědělské farmy v Dolním Slivnu – ZD 

Mečeříž“. Provozem záměru bude do ovzduší vypouštěna směs výdechových plynů s 

obsahem oxidu uhličitého, vodních par a dalších plynů; z chlévské mrvy zejména pak 

uniká amoniak, sirovodík, oxid uhličitý, metan, oxid dusný, kyselina máselná, kyselina 

octová a další. Podle běžného posuzování je jednoznačně považován za hlavní škodlivou 

příměs i zápachovou složku ve stájovém ovzduší amoniak.  

Posuzováním pouze jediného reprezentanta z celkového objemu emitovaných látek z 

živočišné výroby do ovzduší, dochází k určitému zanedbání zejména z hlediska emisí 

pachových látek. Toto zanedbání lze částečně kompenzovat zvolením nižších limitů pro 

detekci a rozpoznání pachu pro amoniak, neboť lze předpokládat, že emise ostatních látek 

budou z chovu uvolňovány v přímé závislosti k objemu uvolněného amoniaku. 

Z výpočtu celkových ročních emisí amoniaku (viz výše v textu) je patrné, že celková roční 

emise amoniaku přesahuje 5 t, z čehož plyne, že se jedná o stacionární zdroj uvedený  

v příloze č. 2 k zákonu pod kódem 8 (Chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí 

amoniaku nad 5 t včetně) s povinností zpracovat a plnit provozní řád, který je součástí 

povolení provozu. 

Chovy hospodářských zvířat nemají podle zákona o ochraně ovzduší (viz § 17 odst. 4) 

povinnost zjišťovat emise znečišťujících látek, ani vést provozní evidenci a zpracovávat a 

ohlašovat souhrnnou provozní evidenci.  

Pro chovy hospodářských zvířat není dle zákona vyžadováno zpracování rozptylové studie 

(není označen sloupec A). Tato rozptylová studie byla vypracována na základě požadavku 

investora a bude použita jako příloha k oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Pro amoniak (NH3) není imisní limit stanoven. Hodnota inhalační referenční koncentrace 

(RfC) činí 100 µg/m
3
. Hodnotě inhalační referenční koncentrace pro amoniak není 

v posuzované lokalitě v současné době překročena a nebude překračována ani v důsledku 

provozu posuzovaného záměru. 

Navržené ochranné pásmo nezasahuje žádný obytný dům v obci Dolní Slivno. Obytná 

zástavba je tedy zcela mimo dosah pachových emisí z provozu zemědělské farmy. 

Lze tedy předpokládat, že v obytné zástavbě v okolí posuzovaného záměru by zápach 

neměl být vůbec vnímán (za předpokladu realizace výše uvedených technologií pro snížení 

emisí amoniaku). 
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7. Seznam použitých podkladů 

Podklady předané zadavatelem rozptylové studie: 

 Průvodní a souhrnná technická zpráva k projektové dokumentaci k územnímu 

rozhodnutí pro stavbu „Modernizace zemědělské farmy v Dolním Slivnu – ZD 

Mečeříž“ (vypracovala: Kateřina Knopfová, datum vypracování: červen 2014). 

 Přehled technologií  pro snížení emisí amoniaku. 

 Denní a roční spotřeba nafty pro všechny manipulační stroje. 

 Situace širších vztahů (1:5 000). 

 Katastrální situace (1:1 000). 

 Popis amoniaku, hodnota inhalační referenční koncentrace a hodnoty čichových 

prahů od různých autorů. 

.Podklady zpracovatele rozptylové studie: 

 Mapové podklady. 

 www.chmi.cz: Údaje z informačního systému kvality ovzduší (ISKO). 

 Legislativa a literatura (viz níže). 

 Větrná růžice pro lokalitu Benátky nad Jizerou, která se nachází necelých 7 km od 

posuzovaného záměru. 

Legislativa a literatura 

 Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění. 

 Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování  

a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 

 Věstník MŽP, ročník XIII, srpen 2013, částka 8:  

Metodický pokyn MŽP odbor ochrany ovzduší pro vypracování rozptylových studií 

podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.  

 Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší „k zařazování chovů hospodářských 

zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí 

znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií 

snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů“. 

 

http://www.chmi.cz/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


