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1.   Úvod 

Návrh ochranného pásma byl vypracován jako podklad pro oznámení o hodnocení vlivu 

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

ZD Mečeříž“. 

Podkladem pro návrh ochranného pásma 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).   

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) 

o kapacitě chovu 503 ks dojnic.  

Zadavatelem návrhu ochranného pásma je Zemědělské družstvo Mečeříž, Mečeříž 41,  

294 77 Mečeříž.  

 

2. Použitá metodika výpočtu 

Návrh ochranného pásma (OP) se provádí podle metodiky zveřejněné v ACTA 

HYGIENICA A EPIDEMIOLOGICA (AHEM) č. 8/ 1999.  

Tato metodika je založena na hodnocení vlivů nejdůležitějších faktorů  na dosah emisí do 

okolí chovu zvířat a umožňuje navrhnout rozměry a tvar ochranného pásma kolem chovu 

zvířat. 

Uvedená metodika dovede výpočtově postihnou cca 95 % stavů a zohledňuje vlivy 

technologie chovu, terénních překážek, zeleně, výškového uspořádání a četnosti a směru 

větru.  

Dále umožňuje i zohlednit použité technologie odvětrání stáje, úroveň zoohygieny,  

případně použití  přípravků  omezujících uvolňování amoniaku a páchnoucích látek do 

ovzduší stáje a tak i do životního prostředí.  

V této souvislosti je nutno připomenout, že hlavní škodlivinou ovlivňující rozsah 

ochranného pásma není amoniak, který je lehčí než vzduch a ze stáje odchází vzhůru a 

nezatěžuje významně životní prostředí v okolí stáje.  

Daleko významnější je vliv pachových látek. Produkce pachových látek je ovlivňována 

řadou činitelů, kdy zápach ze stáje tvoří směs několika tisíc sloučenin, většinou na bázi 

dusíku síry a kyslíku. Pachové látky v ovzduší jsou významné, pokud jsou lidským čichem 

registrovatelné tj. když překročí čichový práh.  

Je to minimální koncentrace pachových látek, která u poloviny exponované populace 

vyvolá negativní čichový vjem. Tato skutečnost by neměla při odpovídající technologické 

kázni překročit 5 % z celkového počtu hodin v roce (tj. 18 dní – 430 hodin). 
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Dalším faktorem, který je při návrhu ochranného pásma třeba zohlednit je hluk. Pokud je 

součástí technologie i hlučné zařízení, je nutno na podkladě hlukových výpočtů stanovit 

hranici, kde bude dosaženo hygienických limitů a tuto zohlednit při návrhu hranice 

ochranného pásma.  

Stejné platí i pro další možné vlivy jako je elektromagnetické záření, radioaktivní záření  

a další. 

Při  navrhování ochranného pásma je třeba brát v úvahu i  územně plánovací podklady. 

Zejména je třeba rozlišovat zda je provozovna (zdroj možného ovlivňování životního 

prostředí) umístěna ve výrobní zóně nebo obytné zóně nebo na tuto navazuje. 

Návrh ochranného pásma musí vycházet z aktuálních zjištění a aktuálních podkladů např. 

větrná růžice zpracované ČHMÚ pro posuzovanou lokalitu. 

Hranice ochranného pásma pak vymezuje území se zhoršeným životním prostředím. 

Uvnitř ochranného pásma je možné provozovat veškeré činnosti, které nebudou 

negativními vlivy z objektu, který vyvolat zřízení ochranného pásma negativně ovlivněny.  

Např. uvnitř OP chovů hospodářských zvířat je možné bez omezení provozovat 

zemědělskou výrobu, tj. provozovat jiné zemědělské objekty nebo obhospodařovat 

pozemky. 

Uvnitř ochranného pásma  není možné budovat a  provozovat objekty vyžadující 

ochranu jako jsou objekty pro trvalé bydlení, rekreaci, školské, tělovýchovné, 

zdravotnické, potravinářské a jiné.  

Ochranný účinek se vztahuje na okolní objekty hygienické ochrany, výjimkou je obydlí 

vlastníka chovu zvířat, respektive zaměstnanců. 

Tato podmínka pak bude uvedena i ve správním rozhodnutí, jímž je rozsah ochranného 

pásma určen. Dle stavebního zákona je orgánem příslušným k vydání takového rozhodnutí 

místně příslušný stavební úřad.   

 

3.   Zadání návrhu 

a) Místo umístění 

Kraj: Středočeský 

Obec: Dolní Slivno 

Katastrální území: Slivínko (630161) 

Provozovatel: Zemědělské družstvo Mečeříž, Mečeříž 41, 294 77 Mečeříž. 

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

jižním okraji obce Dolní Slivno.  

Nejbližší obytné objekty se nachází severním směrem od záměru. Jedná se o objekt 

k bydlení č.p. 33 (dle provozovatele je využíván jako zemědělská stavba), objekt 

k bydlení č.p. 86 (dle provozovatele je využíván jako zemědělská stavba) a objekt 

k bydlení č.p. 29 (vzdálenost od středu objektu SO 01 = 202 m, vzdálenost od 

středu objektu SO 02 = 206 m a vzdálenost od středu objektu SO 03 = 143 m). 

Umístění posuzovaného záměru je zřejmé z následujících obrázků - obrázek č. 1: 

Situace širších vztahů a obrázek č. 2: Katastrální situace (1:1 000). Umístění OHO 

(objekt hygienické ochrany: objekt k bydlení č.p. 29) je na obrázku č. 3. 
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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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OHO 

b) Počet a druh chovaných zvířat 

SO 01 (PRODUKČNÍ STÁJ Č. 1): produkční krávy – 224 ks 

SO 02 (PRODUKČNÍ STÁJ Č. 2): produkční krávy a suchostojné krávy – 224 ks 

SO 03 (REKONSTRUKCE SENÍKU NA REPRODUKČNÍ STÁJ): jalovice, krávy 

před porodem a po porodu – 55 ks 

c) Technologie chovu 

- volné ustájení na hluboké podestýlce s pravidelným odklizem chlévské mrvy 

(min. 2x denně) na hnojiště v areálu SŽV 

d) Způsob větrání  stáje 

- stáje budou větrány přirozeně, otvory v podélných stěnách a otevřenou 

průběžnou hřebenovou štěrbinou 

e) Izolační zeleň 

- v současné době se izolační zeleň nachází  na hranici areálu (viz obrázek č. 3) 

Obrázek č. 3: Letecký snímek stávajícího stavu 
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f) Clonící objekty 

Umístění clonících objektů mezi objekty SO 01, SO 02, SO 03 a obytnou zástavbou 

je zřejmé z obrázků č. 1, 2 a 3 (viz výše v textu).      

g) Protihluková opatření: 

Zdroji hluku bude hluk technologických zařízení. Dále to bude hluk působený 

obslužnou dopravou a vlastními chovanými zvířaty. Tento hluk dosahuje hodnot cca 

50 až 60 dB a pro návrh ochranného pásma není podstatný. 

h) Ostatní opatření: 

V rámci posuzovaného záměru budou pro snížení emisí amoniaku používána 

následující opatření: 

1) Uskladnění exkrementů: Aplikace biotechnologických přípravků do hluboké 

podestýlky (Amalgerol Classic): snížení NH3 dle metodického pokynu = 40 %. 

2) Uskladnění exkrementů: Ponechání pevných exkrementů v klidu do vytvoření 

přírodní krusty: snížení amoniaku dle metodického pokynu = 40 %. 

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

slámy na kus a den: snížení amoniaku dle metodického pokynu = 30 %. 

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

dle metodického pokynu = 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 %. 

 

4.   Stanovení korekcí pro výpočet 

a) Emisní konstanta pro kategorii zvířat (C) 

(článek h) směrnice) 

Koně (K)………………………………..0,003 na kus o ŽH 500 kg 

Dojnice (D)……………… ……………..0,005  na kus o ŽH 500 kg 

Jalovice (J)………………………………0,005  na kus o ŽH 500 kg 

Výkrm skotu (VS)……………………….0,005  na kus o ŽH 500 kg 

Telata v MV (Tm)……………………….0,003 na kus o ŽH 100 kg 

Telata v RV (Tr) ………………………. .0,005 na kus o ŽH 500 kg 

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 březí (PJB)…………….0,006 na kus o ŽH 150 kg 

Pro výkrm prasat  (VP) .…........................0,0033 na kus o ŽH 70 kg 

Posuzovaným záměrem je chov vysokoužitkových dojnic.  

C = 0,005. 
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b) Korekce na technologii chovu (TECH) 

(článek j) směrnice) 

ustájení stelivové, denní odvoz mrvy mimo SŽV…………...-10 

ustájení stelivové, hnojiště………………………………….… 0 

ustájení na hluboké podestýlce…………………………………0 

ustájení bezstelivové, kejda, vyhovující zoohygiena………..+10 

ustájení bezstelivové, kejda, jímky 3 -  4 měsíce…………….  0 

ustájení bezstelivové, kejda, jímky 4 – 5 a více měsíců….…..-10 

ustájení bezstelivové, kejda, nevyhovující zoohygiena….…..+15 

Stáje budou provozovány jako stelivové s vyklízením chlévské mrvy na hnojiště 

v areálu ŠŽV.  

Korekce na technologii chovu.......................................................... 0 % 

c) Korekce na převýšení (PŘEV) - účinné převýšení 

Převýšení je dáno jednak umístěním objektu výškově vůči OHO (objekt hygienické 

ochrany k němuž je výpočet vztažen) - stavební výška a převýšení dosahem 

vzdušného proudu. 

Převýšení stavební výškou 

Celé středisko je umístěno ve stejné výši jako okolní zástavba. Převýšení mezi 

stájemi a OHO je cca + 0 m. Navržená korekce na převýšení stavební výškou: 0 %. 

Převýšení dosahem vzdušného proudu 

Stáje budou větrány přirozeně, otvory v podélných stěnách a otevřenou průběžnou 

hřebenovou štěrbinou - použitelná korekce 0 %. 

Celková korekce na převýšení ……………………………..……0 % 

d) Korekce na zeleň (ZEL) 

Podle metodiky AHEM je použitelná korekce: 

- 5 %  pro navrhovanou zeleň  

- 10 % pro vzrostlou zeleň - funkční 

Použitá korekce na zeleň  ....…….............................…..…….....-10 % 

e) Korekce na směr a četnost větru (VÍTR)  

Tato korekce je stanovena na základě větrné růžice zpracované ČHMÚ Praha. 

Korekce pro jednotlivé směry větru jsou ve výpočtové tabulce č. 3. 

f) Korekce ostatní (OST)   

Mezi ostatní zdůvodněné  korekce lze zařadit korekci na clonící objekt (bariérový 

objekt). Navržená korekce na clonící objekty: 0 %. 

Další zdůvodněnou korekcí je korekce na použití přípravků omezujících uvolňování 

amoniaku a páchnoucích látek. Tuto korekci považuji za objektivní v rozsahu do -30 

%. Navržená korekce na snížení emisí amoniaku:-20 %. 

Korekce ostatní  …………………………..............…..............- 20%  
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5.   Větrná růžice 

Větrná růžice 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.  

Označení směrů větru vyjadřuje, odkud vítr vane (severní vítr fouká od severu, jižní od jihu 

atd.) 

Pro účely návrhu ochranného pásma 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. 1 a grafické znázornění větrné růžice je na obrázku č. 4. 

Obrázek č. 4: Grafické znázornění větrné růžice 

             STABILITNÍ RŮŽICE        RYCHLOSTNÍ RŮŽICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 1: Hodnoty větrné růžice  

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

četnost % 7,00 7,98 9,00 13,01 5,01 11,00 12,98 17,00 17,02 

korigovaná % 9,13 10,11 11,13 15,14 7,14 13,13 15,11 19,13 X 

Korigovaná četnost je skutečná četnost větru dle větrné růžice s přičtenou osminou bezvětří 

(CALM). 
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6.   Výpočtový list k návrhu ochranného pásma 

Tabulka č. 2: Tabulka k OHO  

Ukazatel 1. 2 3 SUMA 

a. CHZ ZD Mečeříž X 

b. OCHZ SO 01 SO 02 SO 03 X 

c.  KAT D D D X 

d.  STAV 224 224 55 X 

e.  PŽH 500 500 500 X 

f.   SŽH 112 000 112 000 27 500 X 

g.   T 224 224 55 X 

h.   Cn 0,005 0,005 0,005 X 

i.    En 1,12 1,12 0,275 2,515 

j.   TECH 0 0 0 X 

k.  PŘEV 0 0 0 X 

l.   ZEL - 10 - 10 - 10 X 

m1 VÍTR viz tabulka č. 3 X 

m2 OST - 20 - 20 - 20 X 

n.   CEL - 30 - 30 - 30 X 

o.   EKn 0,784 0,784 0,193 1,761 

p.   Ln 202 206 143 X 

r.    EKnLn 158,4 161,5 27,6 347,5 

s.    LES X X X 197,3 

t.      0 15 21 X 

u.    EKn. 0 11,76 4,053 15,813 

v.    ES X X X 9 
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Výpočet pro celou kapacitu 

V tabulce č. 3 je uveden výpočet pro celou kapacitu předkládaného záměru (503 ks dojnic). 

Korekce dle četnosti větrů je skutečná četnost větru dle větrné růžice  s přičtenou osminou 

bezvětří (CALM) se vyjádří v procentech, která přesahují (respektive nedosahují) 

průměrnou četnost s osminou CALM. Korekce se omezuje 30 % v kladném i záporném 

smyslu. 

Výpočet ochranného pásma byl proveden na základě vztahu:  

rOP = 124,98 x E
0,57 

rOP polovina úhlopříčky osmiúhelníka návrhu OP (ochranného pásma) od ES (emisní 

střed pro celou kapacitu)  

Tabulka č. 3: Výpočet pro celou kapacitu 

Vítr N  NE  E  SE S SW W  NW  

Četnost korig. [%] 9 10 11 15 7 13 15 19 

Korekce VÍTR [%] -27 -19 -11 +21 -30 +5 +21 +30 

Korekce TECH [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 

Korekce PŘEV [%] 0 0 0 0 0 0 0 0 

Korekce ZEL [%] -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 

Korekce OST [%] -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 

Suma korekcí [%] -57 -49 -41 -9 -60 -25 -9 0 

EKn 1,081 1,283 1,484 2,289 1,006 1,886 2,289 2,515 

rOP [m] 131 144 157 200 125 179 200 211 

Vysvětlivky k tabulce č. 3: 

N severní vítr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

E východní vítr 

SE jihovýchodní vítr 

S jižní vítr 

SW jihozápadní vítr 

W západní vítr 

NW severozápadní vítr 

Jak již bylo uvedeno výše v textu, označení směrů větru vyjadřuje, odkud vítr vane (severní 

vítr fouká od severu, jižní od jihu, východní od východu, atd.) 
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7.   Návrh ochranného pásma 

Znázornění ochranného pásma pro posuzovaný záměr je na obrázku č. 5. 

Obrázek č. 5: Návrh ochranného pásma (1:5 000) 
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8.   Závěr 

Návrh ochranného pásma byl vypracován jako podklad pro oznámení o hodnocení vlivu 

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

ZD Mečeříž“. 

Z provedeného výpočtu podle příručky AHEM 8/1999 je zřejmé, že navrhované ochranné 

pásmo nezasahuje žádný objekt vyžadující hygienickou ochranu. 

Použité korekce vychází z použité technologie, větrné růžice a umístění záměru v dané 

lokalitě. 

Výpočet OP je jedním z mála objektivních hodnocení vlivu chovů zvířat na zdravé životní 

podmínky obyvatel.  

Při dodržení předkládaných technologických postupů nebude za hranicí ochranného pásma 

docházet k negativnímu ovlivnění zdravých životních podmínek v obci Dolní Slivno. 

 

 

 


