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1. Úvod 

 Toto předkládané hodnocení vlivu na veřejné zdraví ve vztahu k posuzovanému 

investičnímu záměru s názvem MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÉ FARMY V DOLNÍM 

SLIVNU - ZD MEČEŘÍŽ je zpracováno jako samostatná příloha k dokumentaci EIA dle 

přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.  

Cílem hodnocení možných vlivů na veřejné zdraví je posouzení významnosti zdravotních 

rizik vyplývajících z působení fyzikálních a chemických faktorů souvisejících s posuzovaným 

záměrem. Posudek se vztahuje pouze na běžné provozní podmínky záměru, tj. při dodržování 

právních a technických předpisů, technologií, kapacity a charakteru záměru uvedených 

v podkladech, neřeší situace při nedodržení uvedených podmínek a v případech mimořádných 

událostí, např. živelných pohrom nebo havárií.  

Tento dokument je vypracován v souladu s právními předpisy Evropské unie, metodickými 

postupy Světové zdravotnické organizace (dále WHO) a Agentury pro ochranu prostředí (dále 

US EPA) v USA.   

K posouzení možných negativních vlivů na veřejné zdraví bylo využito metodiky Odhadu 

zdravotních rizik, která zde zahrnuje vliv znečištění ovzduší a vliv hlukové zátěže 

na obyvatelstvo. Odhad zdravotních rizik vychází z identifikace rizika, zhodnocení vztahu 

dávky a účinku, odhadu expozice obyvatelstva a následné kvalitativní i kvantitativní 

charakterizaci rizika.  

Hlavními podklady pro hodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví byly rozptylová studie 

zpracovaná v září 2014 Ing. Jana Kočovou, dále průvodní a technická zpráva dokumentace k 

územnímu rozhodnutí vč. výkresové části (K. Knopfová, červen 2014) a v neposlední řadě 

pracovní verze dokumentace EIA (M. Němečková, 2014), resp. příslušné kapitoly této 

dokumentace řešící hlukovou problematiku. Další podklady a zdroje limitních hodnot, 

referenčních dávek apod. jsou uvedeny v seznamu literatury. 

 

2. Popis hodnoceného záměru 

Posuzovaným záměrem je rekonstrukce stávající nevyužívané zemědělské farmy v Dolním 

Slivnu. V rámci realizace záměru dojde k demolici stávajících zchátralých staveb farmy 

(objekty bývalé porodny, teletníku a stáje K174) a výstavbě 2 nových stájí pro vysokoužitkové 

dojnice. Dále dojde k přestavbě stávajícího objektu seníku na 3. stáj reprodukční a k výstavbě 

nového 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 Dolní Slivno. 

Záměr vybudovat na pozemku farmy živočišné výroby v Dolním Slivnu nový kravín 

vychází z potřeby nahradit starý a již nevyhovující provoz kravína v obci Mečeříž, který je v 

současnosti provozován ve stavebně opotřebených a zastaralých objektech, bez možnosti 

zavedení nových moderních způsobů pro ustájení vysokoužitkových dojnic. Koncentrace 

dojnic v těchto stájích neumožňuje zavedení opatření snižujících vlivy provozu na své okolí. 

Stávající stáje pro ustájení dojnic prokazují malou produktivitu práce, naprosto nevyhovující 

podmínky pro ustájení vysokoprodukčních dojnic, a to včetně nevyhovující dojírny, mají 

malou ekologickou bezpečnost s velkou náročností na údržbu. 

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

moderního centra s využitím nejmodernější dostupné technologie. Tímto zásahem se zvýší 
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produktivita práce, zlepší se podmínky chovu a ustájení pro dojnice a především se zvýší 

kvalita mléka. 

Zájmové území leží ve středočeském kraji, v okrese Mladá Boleslav, v obci Dolní Slivno, 

na katastrálním území Slivínko. Areál zemědělské farmy určené k rekonstrukci leží v proluce 

mezi zástavbou Dolního Slivna a Slivínka, přiléhá k jižnímu okraji zástavby Dolního Slivna a 

od zástavby Slivínka je izolovaná vzrostlou zelení.  

Dopravní napojení areálu farmy Dolní Slivno je provedeno napojením západním směrem 

na veřejnou komunikační síť, konkrétně na komunikaci č. III/2752 Mečeříž – Hřivno přes 

Slivínko jižně a Dolní Slivno Severně. Toto napojení na veřejnou komunikační síť zůstane 

realizací záměru zachováno. 

Obrázek č. 1: Zákres areálu posuzované farmy v leteckém snímku širších vztahů  

 

Obrázek č. 2: Zastavovací situace areálu dle DUR 
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Popis technického a technologického řešení záměru 

SO 01 a SO 02 dvě novostavby stájí. Stáje jsou navrženy jako přízemní, nepodsklepené 

objekty 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 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. 

Stáje jsou rozděleny na krmnou chodbu (krmiště), k níž přiléhá krmný stůl a lehárna. Krmná 

chodba, lehárna a krmiště jsou průjezdné.  

SO 03 je rekonstrukcí stávajícího 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 otvory 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 je novostavbou dojírny, která je projektována jako bezbariérová dojírna s tzv. rychlým 

výstupem o konfiguraci 2x12 RE míst, s rybinovým stáním o rozteči 1000 mm. 

Architektonické Stavba je 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 otvíravá, zasklená izolačním 

dvojsklem. 

SO 05 je novostavbou skladovací kruhové jímky a výdejní obdélníkové plochy  Kruhová 

jímka je o průměru 14,00 m a celkové výšce 4,50 m – jímka je podzemní. O celkové ploše 154 

m2 a užitném objemu 693 m3. Výdejní plocha je o rozměrech 4,20 x 9,30 m a o celkové ploše 

39,06 m
2
. 

Tabulka č. 1: Předpokládané kapacity provozu v rekonstruovaném areálu farmy  

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 m3 Skladovací – odpadní vody 

Kapacita stájí celkem – 578,00DJ 
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Vyvolaná doprava 

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. Všechny uvedené komunikace budou využívané dopravou generovanou v souvislosti 

s realizací modernizace zemědělské farmy Dolní Slivno. 

Realizace záměru bude generovat jízdy těžkých nákladních automobilů, zejména traktorů, 

souvisejících s dovozem krmiva traktorem s valníkem (2x/den), denním odvozem mléka 

dopravním vozem s cisternou, dovozem steliva, přepravou vyprodukovaného hnoje na hnojiště, 

odvozem hnojůvky z jímky vozem s cisternou atd.  

Největší objem dopravy generované novým provozem farmy bude nárazový, soustředěný 

do cca 3 období v průběhu roku do období sklizně píce a jejím návozu do skladů. Rychlost 

sklizně bude závislá na vzdálenosti sklízených ploch od střediska, rozsahu svozných ploch 

a bude limitována pracovními silami a vozovým parkem investora. Četnost vyvolané dopravy 

mimo sezónní špičky je představována odvozem hnoje, mléka, komunálního odpadu, telat, 

jalovic, brakovaných dojnic, minerálních přísad a podobně. Mimo dopravní špičky nepřesáhne 

doprava 4 - 8 nákladních vozidel či traktorů za den. Objem záměrem generované dopravy 

nebude vyšší než objem dopravy generovaný minulým provozem posuzované farmy, realizací 

záměru tedy nedojde k navýšení intenzit dopravy na přilehlé komunikační síti.  

Údaje o obyvatelstvu 

Obec Dolní Slivno, jehož součástí je administrativně i obec Slivínko, leží ve Středočeském 

kraji, v okrese Mladá Boleslav. Areál posuzované zemědělské farmy leží na k. ú. Slivínko, je 

situovaný severně od zástavby Slivínka, přiléhá k jižnímu okraji zástavby Dolního Slivna. 

Nejbližšími obytnými objekty na jižním okraji zástavby Dolního Slivna jsou obytné budovy 

č. p. 29, 33 a 86 ve vzdálenosti cca 130 – 140 m. Obytná zástavby Dolního Slivna je od nových 

objektů stájí izolována stávajícím objektem seníku, který bude v rámci realizace záměru 

rekonstruován na reprodukční stáj. Severní okraji zástavby Slivínka, který je od areálu 

posuzované farmy izolován souvislým porostem vzrostlé zeleně, je od nových objektů stájí 

vzdálen cca 230 – 250 m. 

Údaje o počtu obyvatel Dolního Slivna, kam správně náleží i zástavba Slivínka, 

a zastoupení jednotlivých věkových kohort v populaci obce Dolní Slivno jsou převzaty 

z veřejné databáze Českého statistického úřadu se stavem k  26. 3. 2011 dostupné online na: 

http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/p/12000-13 

Údaje o obyvatelstvu obce Dolní Slivno 

obec, 

část obce 

Obyva- 

telstvo 

celkem 

z toho 

muži 

z toho 

ženy 

Počet obyvatel 

ve věku 

počet obydlených 

domů 

0 - 14 

let 

65 a více 

let  

rodinné 

domy 

bytové 

domy 

Dolní Slivno 298 148 150 23 27 97 2 
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3. Hluk 

3.1. Identifikace nebezpečnosti a vztah dávka - účinek 

Zvuky jsou přirozenou a důležitou součástí prostředí člověka, jsou základem řeči a příjmu 

informací, mohou přinášet příjemné zážitky. Zvuky příliš silné, příliš časté nebo působící 

v nevhodné situaci a době však mohou na člověka působit nepříznivě. Obecně se tyto zvuky, 

které jsou nechtěné, obtěžující nebo mají dokonce škodlivé účinky, nazývají hlukem, a to bez 

ohledu na jejich intenzitu. Proto je hluk do jisté míry třeba považovat za bezprahově působící noxu. 

Dlouhodobé nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví je možné rozdělit na účinky 

specifické, projevující se poruchami činnosti sluchového analyzátoru a na účinky nespecifické 

(mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění funkcí různých systémů organismu na nichž se často 

podílí stresová reakce a ovlivnění neurohumorální a neurovegetativní regulace, biochemických 

reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako je učení a zapamatovávání, ovlivnění smyslově 

motorických funkcí a koordinace. V komplexní podobě se mohou mimosluchové účinky hluku 

manifestovat ve formě poruch emocionální rovnováhy, sociálních interakcí i ve formě nemocí, 

u nichž působení hluku může přispět ke spuštění nebo urychlení vlastního patologického děje. 

Za dostatečně prokázané nepříznivé zdravotní účinky hluku je v současnosti považováno 

poškození sluchového aparátu, vliv na kardiovaskulární systém, rušení spánku, nepříznivé 

ovlivnění osvojování řeči a čtení u dětí. Omezené důkazy jsou např. u vlivů na hormonální 

a imunitní systém, některé biochemické funkce, ovlivnění placenty a vývoje plodu nebo u vlivů 

na mentální zdraví a výkonnost člověka.  

Působení hluku v životním prostředí je ovšem nutné posuzovat i z hlediska ztížené 

komunikace řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti 

a nepříznivého ovlivnění pohody lidí. V tomto smyslu vychází hodnocení zdravotních rizik 

hluku z definice zdraví WHO, kdy se za zdraví nepovažuje pouze nepřítomnost choroby, nýbrž 

je chápáno v celém kontextu souvisejících fyzických, psychických a sociálních aspektů. WHO 

proto vychází při doporučení limitních hodnot hluku pro místa mimopracovního pobytu lidí 

především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku na komunikaci řečí, pocity 

nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v nočních hodinách. 

V následující tabulce jsou v závislosti na průměrné intenzitě denní hlukové zátěže, 

odstupňované po 5 dB, znázorněny vybarvením hlavní nepříznivé účinky na zdraví a pohodu 

obyvatel, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Vycházejí z výsledků epidemiologických 

studií pro průměrnou populaci, takže s ohledem na individuální rozdíly v citlivosti vůči 

nepříznivým účinkům hluku je třeba předpokládat možnost těchto účinků u citlivější části populace 

i při hladinách hluku významně nižších. Znázorněné prahové hodnoty vycházejí z hlukových 

směrnic WHO z roku 1999 a 2009 a platí obecně bez specifikace zdroje hluku.  
 

Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – denní doba (LAeq,6-22h) 

Nepříznivý účinek 
dB (A) 

40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70+ 

Sluchové postižení *        

Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí        

Ischemická choroba srdeční vč. IM        

Zhoršená komunikace řečí        

Silné obtěžování         

Mírné obtěžování        
*přímá expozice hluku v interiéru (LAeq, 24 hod) 
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Z výsledků epidemiologických studií, potvrzených i u nás, vyplývá těsnější vztah mezi 

indikátory nepříznivých zdravotních účinků hluku a hlukovou expozicí pro noční hluk. 

Důvodem je jak homogenní expozice, neboť většina populace tráví noc doma a příliš se neliší 

při svých aktivitách, tak i působení hluku prostřednictvím narušeného spánku, které se 

projevuje, i když nedochází přímo k probuzení.  

Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – noční doba (LAeq,22 - 6h)  

Prokázané účinky hluku v noci Indikátor 
Prahová 

hodnota 

Biologické 

účinky 

EEG změny (probouzení) 

První pohyby 

Změny ve fázích spánku 

LAmax(v interiéru) 

LAmax(v interiéru) 

LAmax(v interiéru) 

35 dB 

32 dB 

35 dB 

Kvalita 

spánku 

Buzení se během noci nebo brzy ráno 

Zvýšený pohyb, převalování se 

LAmax(v interiéru) 

Ln(venku) 

42 dB 

42 dB 

Pohoda 
Subjektivní rušení spánku 

Užívání léků na spaní 

Ln(venku) 

Ln(venku) 

42 dB  

40 dB 

Lékařská 

diagnóza 
Nespavost (Environmental insomnia) Ln(venku) 42 dB 

Vysvětlivky: Ln je ekvivalentní hladina akustického tlaku A v noční době (22:00 – 06:00 hod), LAmax je 

maximální hladina akustického tlaku A v noční době. 

Účinky hluku v noci s omezenými důkazy Indikátor 
Prahová 

hodnota 

Pohoda Stížnosti Ln(venku) 35 dB 

Lékařská 

diagnóza 

Hypertense (zvýšený krevní tlak) 

Infarkt myokardu (srdeční příhoda) 

Psychické poruchy 

Ln(venku) 

Ln(venku) 

Ln(venku) 

50 dB 

50 dB 

60 dB 
Vysvětlivky: Ln je ekvivalentní hladina akustického tlaku A v noční době (22:00 – 06:00 hod) 

 Z tabulek obecně vyplývá, že při dodržení hygienického limitu 50/40dB ekvivalentní 

hladiny akustického tlaku v denní/noční době, se nepředpokládá existence zdravotních rizik 

hluku pro exponované osoby. Nelze ovšem vyloučit možnost určité míry obtěžování i při 

podlimitní úrovni hluku v případě hluku se zvýšeným rušivým vlivem, jako je hluk 

doprovázený vibracemi, hluk obsahující nízké frekvenční složky, hluk s kolísavou intenzitou 

nebo obsahující výrazné tónové složky.  

3.2. Hodnocení expozice a charakterizace rizika 

V etapě stavebních prací 

Při výstavbě nových objektů a úpravě areálu dojde přechodně ke zvýšení hladiny hluku 

v přilehlém okolí, a to v souvislosti s dopravou stavebního materiálu po místních komunikacích 

a v souvislosti s prováděním demoličních, zemních výkopových a stavebních prací. Hluk šířící 

se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních strojů, 

počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby 

hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i 

zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stadiu výstavby. Pro realizaci stavebních 

prací budou  používány běžné stavební stroje - jedná se o standardní stavební činnost 

prováděnou klasickými technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém 

okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících zemních, dopravních a stavebních strojů 

nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených 

mechanizmů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby.  
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Šíření hluku ze samotné stavby bude dočasného charakteru (předpoklad cca 12 měsíců) 

a jeho šíření směrem k obytné zástavbě Dolního Slivna bude cloněno stávajícími objekty 

farmy, ve směru k zástavbě Slivínka pak souvislým porostem vzrostlé zeleně. Stavební práce 

budou prováděny výhradně v denní době. Vyvolaná staveništní doprava bude nízké intenzity, 

soustředěná do období odvozu stavební suti a výkopových zemin a dovozu stavebních 

materiálů. Ve špičkách může dosahovat cca 7 jízd/hodinu. Obecně se dá předpokládat, 

že v průběhu výstavby zůstane hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru 

a chráněném venkovním prostoru staveb bezpečně pod limitní hladinou 65 dB pro hluk ze 

stavební činnosti, která je daná nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Díky příznivému akustickému pozadí, kdy v daném místě nejsou provozovány žádné jiné 

větší zdroje hluku a vzhledem k dočasnosti provádění stavebních prací, je možné hodnotit 

zvýšení akustické zátěže přilehlého obytného území v etapě rekonstrukce farmy v kontextu 

vlivů na veřejné zdraví jako nevýznamné.  

Obecně lze za účelem snížení vlivu hluku ze staveniště doporučit následující opatření: 

 Před zahájením stavby doporučuji, aby obyvatelé Dolního Slivna, příp. i Slivínka byli 

vhodnou formou (např. vyvěšením prezentačního banneru k vjezdu do areálu farmy či jiné 

dobře přístupné místo) seznámeni s délkou a charakterem jednotlivých fází výstavby. Znají 

– li občané zasaženi hlukem účel a smysl hlučné činnosti, pak je jejich reakce na tento hluk 

příznivější a minimalizuje se tak stresová reakce a nepohoda. Vhodné je ustanovení 

kontaktní osoby, na kterou se mohou občané obracet se svými případnými stížnostmi, 

žádostmi a dotazy. Kontakty  na tuto osobu je vhodné vyvěsit k informačnímu banneru),  

 hlučné práce neprovádět mezi 6. a 7. hodinou ranní a po 17. hodině odpolední, 

 omezit provádění nejhlučnějších prací na kratší časový úsek v rámci celodenní pracovní 

doby a mimo víkendy a svátky, 

 jednotlivé zdroje hluku rovnoměrně rozmístit po staveništi, vyhnout se koncentraci 

hlučných mechanismů do jednoho místa, 

 používat moderní stroje a zařízení s příznivými akustickými charakteristikami a udržovat je 

v dobrém technickém stavu. 

V etapě vlastního provozu farmy  

Samotný chod nových objektů rekonstruované farmy nebude představovat provozování 

významných zdrojů hluku. Nevýznamně ovlivňovat akustickou situaci v nejbližším okolí 

mohou pouze technologická zařízení v objektu dojírny (chladících agregáty 

a vzduchotechnika), ve stájích pak zvuky vydávané samotnými chovanými zvířaty. Liniovými 

zdroji hluku v rámci areálu farmy budou účelové komunikace střediska, resp. traktory 

a nákladní automobily pohybující se po areálových komunikacích.  

Chladící jednotky v dojírně budou umístěné na podlaze u stěny. Podlahová krytina bude 

pružně oddělena hydroizolací od nosné části základové desky, nepředpokládá se tedy ani šíření 

hluku podlahou. Ve smyslu šíření hluku prostorem bude vzniklý hluk pohlcován stěnami. 

V dojírně bude VZT zařízení vedené v zemi  v KG (ochranném obalu proti šíření hluku) 

a utěsněno zvukovou izolací Mirelon. Objekt dojírny je navržen z obvodového zdiva 

Porotherm 44 s požadovanou neprůzvučností materiálu tak, aby veškerý hluk vznikající při 

provozu dojírny byl v jejím prostoru pohlcen. Chladící agregáty ani vzduchotechnika tak 

nebudou vyústěny otevřenými otvory do venkovního prostoru, nebude z nich tedy 

do venkovního prostoru emitován žádný hluk. 
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Ve stájích nebude instalováno ventilační zařízení, výměna vzduchu bude zajišťována 

přirozeně díky projektovaným vzdušným stavbám. Zdrojem hluku ze stájí tak budou pouze 

zvuky vydávané samotnými chovanými zvířaty, jejichž četnost a intenzita je přímo závislá na 

spokojenosti chovaných zvířat. Hlasitý projev zvířat při bučení dosahuje hladiny okolo 90 dB 

ve vzdálenosti cca 1 m od zvířete. Díky nasazení moderních technologií respektujících welfare
1
 

skotu se dá předpokládat, že spokojená zvířata se budou zvukově projevovat minimálně.  

Vnitroareálová doprava bude nevelké intenzity, bude představovat pojezdy dopravních 

prostředků v rámci střediska za účelem dopravy krmiva, steliva, k odvozu hnoje na hnojiště, 

mléka, kadavérů, hnojůvky apod. a bude provozována výhradně v denní době. Nejčetnějším 

dopravním prostředkem budou traktory a cisterny (odvoz mléka). Současné moderní traktory 

a cisterny jsou charakteristické významným poklesem akustických výkonů oproti starším 

typům. Pokud budeme uvažovat akustický výkon traktoru Lw = 83 dB coby nejhlučnějšího 

mechanismu provozovaného v areálu posuzované farmy, pak při šíření na volné ploše bude 

ve vzdálenosti 100 m akustická imise z tohoto zdroje 35 dB. Nejbližší obytná zástavba leží ve 

vzdálenosti cca 130 m a je navíc stíněna stávajícími i projektovanými objekty farmy. Na tomto 

místě je však též nutné konstatovat, že realizací záměru nedojde k navýšení dopravy proti 

stavu, který byl při předchozím provozování farmy v tomto místě. 

Díky skutečnosti, že zemědělský areál Dolní Slivno je rekonstrukcí původního areálu v 

minulosti využívaného ke stejným účelům (není novostavbou), mohou představovat zvuky 

emitované z provozu této farmy pro místní obyvatele běžné, každodenní, známé a opakující se 

hluky, kterým zřejmě většina z nich již nebude věnovat žádnou pozornost. Tyto zvuky, pokud 

budou v prostoru obytné zástavby vůbec vnímatelné, budou součástí hlukové kulisy obvyklého 

každodenního života. Z praxe je známá skutečnost, že hluky ze zemědělských areálů přijímají 

zejména venkovští obyvatelé tzv. za své, osvojují si je, nijak zvlášť na ně nereagují a časem je 

úplně přestávají vnímat.  

Doporučení ke snížení vlivu hluku pro fázi provozu: 

 Po ukončení stavebních prací v areálu provést podle samostatného schváleného projektu 

sadbových úprav ozelenění areálu farmy, resp. doplnění a zahuštění stávající okolní zeleně, 

a to za použití vzrostlých druhů dřevin, které  kromě estetických funkcí poslouží 

i k omezení šíření a tlumení akustických emisí z provozu farmy.  

3.3. Souhrnné vyhodnocení hluk 

Na základě výše uvedených skutečností se dá téměř s jistotou konstatovat, že vlastní provoz 

farmy nepředstavuje riziko překračování hygienického limitu 50 dB v denní a 40 dB v noční 

době v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb, jež jsou 

zároveň i prahovými hodnotami prokázaných účinků hlukové zátěže. Akustické imise 

související s rekonstrukcí a novým provozem zemědělské farmy Dolní Slivno nebudou mít 

negativní vliv na veřejné zdraví. 

                                                 
1
 Welfare (pohoda) zvířat představuje stav, ve kterém se organismus zvířete snaží vyrovnat s prostředím, ve 

kterém žije (Broom, 1986). Welfare se definuje jako stav naplnění všech materiálních a nemateriálních podmínek, 

které jsou předpokladem zdraví organismu, kdy je zvíře v souladu s jeho životním prostředím. Nejedná se přitom 

jen o splnění základních podmínek života a zdraví zvířat, předpokládá stejně tak i ochranu před fyzickým i 

psychickým strádáním a týráním. 
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4. Polutanty ovzduší  

4.1. Identifikace nebezpečnosti a vztah dávka - účinek 

V etapě stavebních prací 

Vzhledem k tomu, že provádění stavebních prací bude v dostatečné vzdálenosti od 

obytné zástavby a navíc cloněno stávajícími objekty farmy, lze téměř s jistotou konstatovat, že 

imise polutantů ovzduší, zejména prachu, zůstanou v této etapě realizace záměru pod úrovní 

stanovených imisních limitů. I přesto jsou navržena opatření vedoucí v etapě projektové 

přípravy a etapě provádění stavebních prací k dalšímu snížení potenciálně nepříznivých vlivů 

na imisní situaci: 

Doporučení k ochraně ovzduší pro etapu projektové přípravy: 

 Zpracovat provozní řád jako součást povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 

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

 všechna opatření prováděná k omezení prašnosti zařadit do provozních předpisů stavby 

a zajistit prokazatelné seznámení odpovědných pracovníků s těmito opatřeními. 

Doporučení k ochraně ovzduší pro etapu výstavby: 

 V případě dlouhotrvajícího sucha a vyšších rychlostech větru omezit demoliční práce, 

případně zamezit šíření prachových částic do okolí clonami po obvodu demolovaných 

objektů příp. celého staveniště, 

 v průběhu provádění stavebních prací provádět důsledný oplach aut před výjezdem na 

komunikace, pravidelně čistit povrch příjezdových a odjezdových tras v blízkosti 

staveniště, v době déle trvajícího sucha zajistit pravidelné skrápění zpevněných a prašných 

ploch, 

 minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů 

prašnosti na staveništi,  

 zabezpečovat náklady na automobilech proti úsypům při převozech sypkého materiálu, 

 upřednostnit nasazení stavebních mechanismů a nákladních vozidel s nízkými hodnotami 

emisí znečišťujících látek do ovzduší, 

 všechny mechanismy a nákladní automobily na staveništi udržovat v řádném technickém 

stavu a v čistotě. 

V etapě vlastního provozu farmy  

Přestože zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění nevyžaduje pro chovy 

hospodářských zvířat zpracování rozptylových studií, byla pro tento záměr zpracována 

rozptylová studie (Ing. Jana Kočová, 2014), jež je samostatnou přílohou této dokumentace. Pro 

hodnocení imisního zatížení ovzduší, v kontextu klasické škodliviny emitované ze 

zemědělských provozů – amoniaku NH3, tak jsou použity hodnoty imisních koncentrací dle 

modelových výpočtů této rozptylové studie. Emisní příspěvky prachu a škodlivin z výfukových 

plynů spalovacích motorů budou tak nízkých koncentrací, že na tomto místě postačí 

k identifikaci nebezpečnosti pouhý komentář:   

 Prachové částice a bioaerosol 

Pevné částice z chovů hospodářských zvířat obsahují fekální částice, částečky krmiva, 

buňky kůže a produkty mikrobiálních reakcí výkalů a krmiva. Hlavní komponentou prachu 
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(pevných částic) z provozů hospodářských zvířat jsou bioaerosoly, resp. částice biologického 

původu, které obsahují mikroorganismy jako bakterie a jejich spóry, houby, plísně, viry 

a produkty mikroorganismů (endotoxiny, peptidoglykany) a dále rostlinné pyly a alergeny. 

Toto bakteriální složení bioaerosolu a jeho možný vliv na veřejné zdraví nebylo zatím 

dostatečně prostudováno, inhalace toxinů a bioaerosolů naadsorbovaných na prach 

je asociováno s respiračními chorobami (chronický kašel, astma, zánět průdušek), komponenty 

buněčné stěny hub (b-1,3 glukany) pak asociují plicní záněty. Za předpokladu účinného 

zabezpečení chovu budou eliminována hlavní předpokládaná zdravotní rizika jako infekční 

aerosol a alergeny. Díky značné vzdálenosti pozemků určených k umístění nových stájí 

od nejbližší obytné zástavby a použití moderních technologií budou imise prachových částic 

a bioaerosolu minimalizovány a tím též minimalizována míra expozice a její zdravotní dopad 

na okolní obyvatelstvo. 

 Emise z vyvolané dopravy 

Možné hodnoty příspěvků emisí polutantů z výfukových plynů budou vzhledem 

k převažujícím dieselovým motorům nákladní automobilové dopravy nízké a z pohledu 

možného vlivu na veřejné zdraví nevýznamné. Z predikce výhledového stavu záměrem 

vyvolané dopravy a s tím souvisejícího znečištění ovzduší se dá odvodit závěr, že vyvolaná 

doprava jako liniový zdroj znečišťování ovzduší emisemi ze spalovacích motorů nezpůsobí 

překračování imisních limitů průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek a výsledná 

kvalita ovzduší tak bude určována stávajícím imisním pozadím v zájmové oblasti. Z tohoto 

důvodu je hodnocení vlivů na veřejné zdraví v kontextu znečištění ovzduší nadále provedeno 

pouze pro amoniak NH3, a to zejména na základě rozptylovou studií modelovaných 

průměrných ročních příspěvků této škodliviny, neboť možné negativní vlivy na veřejné zdraví 

se projevují až po dlouhodobé trvalé expozici škodlivým noxám. 

 NH3 emitovaný ze samotného areálu 

Amoniak je bezbarvý plyn dráždivého zápachu, pod tlakem je kapalný, ve vodě se dobře 

rozpouští na hydroxid amonný (látka škodlivá vodám I. kategorie). Jedná se o látku toxickou 

pro zdraví, v kapalném stavu jde o žíravinu, která působí žíravě i při velkém zředění. 

Ve volném ovzduší je amoniak velmi nestálý, rychle oxiduje na nitráty a reaguje s vodními 

parami v ovzduší. Je lehčí než vzduch, proto rychle stoupá do vyšších vrstev atmosféry. Při 

vysokých koncentracích v ovzduší jsou účinky amoniaku dráždivé, vyvolává kašel, 

dýchavičnost, bolest v krku, slzení a pálení očí, dráždění kůže. Systémové účinky má na plíce, 

ledviny, může vyvolat potrat. Jednorázová expozice vysokým koncentracím může způsobit 

chronickou bronchitidu. Opakovaná expozice může způsobit chronické dráždění respiračního 

traktu -  kašel, astma, obtížné dýchání při námaze a také bolesti hlavy, sípot, ospalost 

až netečnost. 

Množství amoniaku emitovaného z posuzované zemědělské farmy Dolní Slivno po její 

rekonstrukci však může obtěžovat pouze zápachem a narušovat tak faktory pohody místních 

obyvatel. Nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. zrušil vyhlášku č. 362/2006 Sb. řešící 

mj. problematiku pachových látek. V době zpracování tohoto textu nebyl žádný prováděcí 

předpis upravující pachové látky v ČR přijat. Ani imisní koncentrace amoniaku v ovzduší není 

v současné době v ČR limitována žádným legislativním předpisem. Poslední platný předpis, 

dnes však již též zrušený - nařízení vlády č. 350/2002 Sb. stanovoval, že nejvyšší přípustná 

24hodinová koncentrace amoniaku v ovzduší u obytné zástavby může být 100 μg.m
-3

. Státní 

zdravotní ústav v Praze doporučuje nejvyšší přípustnou krátkodobou (hodinovou) koncentraci 

amoniaku v ovzduší ve výši 200 g.
 
m

-3
. Vyhláška č. 6/2003, kterou se stanoví hygienické 

limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových 
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místností některých staveb, stanovuje limitní hodinovou koncentraci amoniaku rovněž 200 

µg/m
3
. 

Americká agentura pro ochranu životního prostředí (U.S. EPA) v databázi IRIS stanovila 

hodnotu referenční koncentrace (koncentrace, která při celoživotní inhalační expozici populace 

včetně citlivých skupin pravděpodobně nezpůsobí 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 vnějším ovzduší koncentraci 100 g.m
-3

, při které je 

dosažena hraniční, ještě akceptovatelná, míra toxického rizika. Americký úřad pro řízení 

zdravotních rizik v Kalifornii (Cal/EPA) stanovil pro amoniak akutní referenční expoziční limit 

REL= 3,2 mg.m
-3

 pro dobu trvání expozice 1 hodiny a chronický referenční expoziční limit 

REL = 0,2 mg.m
-3

 s účinkem na respirační systém. Akutní REL vychází ze studií na 

dobrovolnících a chronický REL vychází studie založené na pracovních expozicích. 

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

populace vyvolá negativní čichový vjem, leží na úrovni 1000 – 73000 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 tedy uváděn okolo hodnoty 27 µg/m
3
.  

Prahová koncentrace rozpoznáni pachu amoniaku, tj. takový obsah amoniaku v ovzduší, 

při kterém dojde v 50 % případů vystavení jejich účinkům k jejich identifikaci, je literaturou 

uváděna v hodnotě 39,9 µg/m
3
. 

4.2. Hodnocení expozice a charakterizace rizika 

Koncentrace imisí amoniaku v daném území z nového provozu zemědělské farmy Dolní 

Slivno jsou v rozptylové studii modelovány na přilehlém území 2,56 km
2 

v síti 1 089 

referenčních výpočtových bodů s krokem 50 m v obou směrech.  Tato základní síť referenčních 

výpočtových bodů je doplněna o 13 samostatných výpočtových bodů, které jsou umístěny na 

objektech nejbližší obytné zástavby při jižním okraji zástavby Dolního Slivna a severním okrají 

zástavby Slivínka. Jsou jimi: 

RB č. 1 – objekt k bydlení Dolní Slivno č.p. 33  

RB č. 2 – objekt k bydlení Dolní Slivno č.p. 86 

RB č. 3 – objekt k bydlení Dolní Slivno č.p. 43 

RB č. 4 – objekt k bydlení Dolní Slivno č.p. 34 

RB č. 5 – objekt k bydlení Dolní Slivno č.p. 29 

RB č. 6 – objekt k bydlení Dolní Slivno č.p. 28 

RB č. 7 – rodinný dům Dolní Slivno č.p. 27 

RB č. 8 – rodinný dům Dolní Slivno č.p. 101 

RB č. 9 – objekt k bydlení Dolní Slivno č.p. 3 

RB č. 10 – objekt k bydlení Dolní Slivno č.p. 4 

RB č. 11 - objekt k bydlení Dolní Slivno č.p. 5 

RB č. 12 – objekt k bydlení Dolní Slivno č.p. 18 

RB č. 13 - objekt k bydlení Dolní Slivno č.p. 14 

Pozaďové hodnoty ročních průměrů amoniaku jsou v ČR v současné době měřeny pouze na 

dvou stanicích automatického imisního monitoringu. Data měřená v Pardubicích a Mostě 

nejsou pro zájmovou oblast reprezentativní, měření na stanici Mikulov s reprezentativností dat 

až stovky km bylo ukončeno v roce 2011. Úroveň imisního pozadí pro amoniak v místě je tak 

v rozptylové studii stanovena odborným odhadem, předpokládané imisní pozadí pro 

hodnocenou lokalitu bez vlivu posuzovaného zemědělského střediska pro amoniak je tak 

odhadnuto pro průměrné roční koncentrace okolo 3 µg/m
3
. 
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Vypočtené hodnoty příspěvků imisních koncentrací u nejbližší obytné zástavby   

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 předchozí tabulce: 

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) 

Při uvažování výše uvedených maximálních hodnot vyčíslených u nejbližší obytné zástavby 

a standardního expozičního scénáře lze provést charakterizaci rizika expozicím NH3 jako látky 

s prahovým účinkem pomocí výpočtu tzv. kvocientu nebezpečnosti HQ (Hazard Quotient). 

Podstatou výpočtu je srovnání výsledku hodnocení expozice, tedy expoziční dávky, 

s expozičním limitem, tj. toxikologicky akceptovatelným (tolerovatelným) přívodem látky: 

HQ = expozice / RfC,   kde: 

Expozice – průměrná denní expozice nebo průměrný denní přívod látky, který připadá v úvahu 

po celý život jednotlivce (předpokládaná koncentrace škodliviny v ovzduší) 

RfC (Referenc concentration) – denní expozice (odhadnutá v rozpětí jednoho řádu),  která při 

celoživotní inhalační expozici populace, vč. citlivých skupin, pravděpodobně nezpůsobí 

poškození zdraví (nejvyšší bezpečná koncentrace v ovzduší); je vyjadřovaná jako přívod látky 



DOKUMENTACE                                                                                                                  Samostatná příloha 

Modernizace zemědělské farmy Dolní Slivno  HODNOCENÍ VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 

 

 

 

- 16 - 

na jednotku tělesné hmotnosti za jednotku času (mg/kg/den). Dle US EPA je RfC pro NH3 100 

μg.m
-3

. 

Hodnocení indexu toxické nebezpečnosti látky vychází z úvahy, že je-li předpokládaná 

expozice menší než RfC (HQ< 1), pak je natolik nízká, že se v exponované populaci nedostaví 

ani kritický účinek. Tak nízká expozice sebou nenese žádná toxikologická zdravotní rizika. 

Pokud je HQ větší než 1, hrozí zvýšené zdravotní riziko, i když mírné překročení hodnoty 

1 po krátkou dobu nepředstavuje ještě závažnou míru rizika. Výpočtem indexu nebezpečnosti 

pro předpokládané maximální průměrné roční koncentrace NH3 u nejbližší obytné zástavby se 

zohledněním imisního pozadí amoniaku dostáváme pro stav po realizaci záměru  

HQ = 0,036 – 0,041 < 1.  

Rozptylová studie v tabulce 10 kvantifikuje u maximálního hodinových imisních 

koncentrací NH3 mj. dobu překročení čichového prahu 27 µg/m
3
 u nejbližší obytné zástavby. 

K překročení této nejnižší uváděné úrovně čichového prahu může teoreticky dojít u 4 objektů 

nejbližší obytné zástavby, a to v řádu několika málo hodin v roce (max. 39 hod) a jen za 

extrémně nepříznivých rozptylových podmínek (v 1. třídě stability – silné inverze a rychlosti 

větru do 1,7 m/s), přičemž takovéto klimatické charakteristiky nemusí teoreticky v průběhu 

roku vůbec nastat.  

Pachová mez rozpoznání amoniaku v úrovni 39,9 µg/m
3
, tedy doba po kterou je 

dosaženo meze rozpoznání pachu v daném referenčním bodě, nebude v prostoru nejbližší 

obytné zástavby dle výsledků rozptylové studie vůbec dosahována, a to ani za extrémně 

nepříznivých rozptylových podmínek. Maximum hodinových koncentrací amoniaku je 

v prostoru obytné zástavby vyhodnoceno do 36,0 µg/m
3
. 

Emise amoniaku z nových objektů posuzované farmy budou přirozeně odváděny zejména 

stropními štěrbinami velmi vzdušných stájí, čímž dojde k odpovídajícímu naředění na 

koncentrace, které nedosahují limitů či referenčních koncentrací a tudíž i z hlediska 

zdravotního rizika je není nutno pokládat za významné (s ohledem na vzdálenost nejbližší 

obytné zástavby a stupeň ředění za běžných rozptylových situací).  

Přílohou této dokumentace EIA je návrh ochranného pásma, které bude stanoveno pro celý 

zemědělský areál po jeho rekonstrukci resp. před novým zahájením provozu farmy. Vzhledem 

k tomu, že pro pachové vjemy jsou rozhodující okamžité výkyvy koncentrace pachových látek 

v ovzduší, bude uvnitř vymezeného a vyhlášeného ochranného pásma stanovena stavební 

uzávěra pro chráněnou zástavbu. Dle projektu návrhu ochranného pásma (Kočová, září 2014) 

nezasahuje toto ochranné pásmo do zástavby Dolního Slivna ani Slívínka ani nepokrývá žádné 

budovy vyjma objektů zemědělské výroby. Vzhledem k tomu, že mimo hranice vymezeného 

ochranného pásma nebude docházet k překračování přípustných koncentrací amoniaku, dá se 

bezpečně konstatovat, že obyvatelé obytné zástavby vně hranic ochranného pásma nebudou 

vystaveni nadměrným koncentracím pachových látek.  

Doporučené výsadby zeleně v rámci sadbových úprav celého areálu po jeho rekonstrukci 

budou spolu se stávající vzrostlou zelení v okolí představovat přirozenou bariéru pro případné 

šíření polutantů ovzduší směrem k obytné zástavbě. Realizací navržených opatření k prevenci, 

vyloučení, snížení či kompenzaci nepříznivých vlivů, uvedených v kapitole D.IV této 

dokumentace, dojde k dalšímu omezení vzniku a šíření emisí polutantů ovzduší.  

Doporučení k ochraně ovzduší pro etapu provozu farmy: 

 Před novým zahájení provozu posuzované farmy Dolní Slivno provést dle samostatného 

projektu sadbových úprav doplňovací výsadby za účelem zahuštění a kompaktnějšímu 

zapojení stávající zeleně v okolí farmy, 
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 udržovat založenou zeleň v rámci sadbových úprav farmy v kompaktním zapojeném stavu, 

provádět dosadby za příp. uhynulé jedince dřevin, 

 pokud by se výše uvedené předpoklady v praxi nepotvrdily a obyvatelé nejbližší obytné 

zástavby by vznášeli stížnosti na obtěžování zápachem, pak nasadit s ohledem na omezení 

maximálních krátkodobých koncentrací amoniaku resp. pachových látek, dostupné snižující 

technologie, 

 řádně dodržovat provozní kázeň, dobrou zoohygienu a včas odstraňovat uhynulá zvířata, 

 věnovat zvýšenou pozornost organizaci dopravy v areálu, minimalizovat čas volnoběhu 

motorů,  

 pravidelně kontrolovat technický stav vozidel a provádět emisní kontroly dle platných 

předpisů, 

 po uvedení farmy do provozu plnit povinnosti provozovatele zdroje znečišťování ovzduší 

stanovené v § 17 zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění. 

4.3. Souhrnné vyhodnocení amoniak 

Imise amoniaku související s novým provozem zemědělské farmy Dolní Slivno po její 

rekonstrukci nebudou mít negativní vliv na veřejné zdraví, a to ani v oblasti obtěžování 

zápachem. 

5. Analýza nejistot a celkové shrnutí, závěr 

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví bylo provedeno na základě příslušných kapitol 

dokumentace EIA řešících problematiku hluku a výsledků rozptylové studie. Vlastní hodnocení 

pro hodnocené noxy - hluk i amoniak - bylo vypracováno formou porovnání s legislativně 

stanovenými imisními limity a doporučenými hodnotami WHO, SZÚ, US EPA apod. Všechny 

níže uvedené nejistoty byly řešeny přijetím konzervativního modelu, který představuje nejhorší 

možný scénář, tedy dlouhodobou nepřetržitou expozici nejvýše vyčísleným úrovním příspěvků 

imisí polutantů ovzduší a hluku ve venkovním prostředí.  

K tomu je nutné poznamenat, že v imisních limitech polutantů ovzduší je zohledněn 

bezpečnostní koeficient, který zajišťuje, že stanovené imisní limity jsou hluboko pod úrovní, 

nad níž by se mohly projevit negativní vlivy na veřejné zdraví. Při stanovení imisních limitů 

jednotlivých škodlivin se totiž postupuje tak, že nejvyšší úroveň expozice, při které ještě není 

pozorována nepříznivá odpověď na statisticky významné úrovni, se dělí modifikujícím 

faktorem a výsledná hodnota se následně znovu dělí faktorem nejistoty. Důsledkem tohoto 

postupu je, že škodlivé účinky jednotlivých látek se projevují až při několikanásobném 

překročení stanoveného limitu.  

Rozptylová studie, z jejíchž závěrů vychází předkládané hodnocení zdravotních rizik, byla 

zpracována na základě metodiky SYMOS ´97, jejímž základem je matematický model, který 

již svou podstatou znamená zjednodušení těch dějů v atmosféře, které ovlivňují rozptyl 

znečišťujících látek. Proto jsou i výsledky vypočtené v rozptylové studii nutně zatížené chybou 

a nedají se interpretovat zcela striktně. 

Klimatické vstupní údaje znamenají zprůměrované hodnoty jednotlivých veličin za delší 

časové období. Skutečný průběh meteorologických charakteristik v daném určitém roce 

se může od průměru značně lišit.  
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Pro charakterizaci rizika byly ve výpočtech použity zobecňující hodnoty jednotlivých 

veličin, přičemž např. množství vdechnutého vzduchu za jednotku času se vyznačuje značnou 

variabilitou dle věku, pohlaví i fyzické aktivity, k expozici vyčísleným hodnotám amoniaku 

v ovzduší nebude docházet nepřetržitě (neuvažuje se s výkyvem koncentrací v průběhu roku, 

s trávením většiny času populace ve vnitřním prostředí) apod.  

Nejistoty do hodnocení vlivů na veřejné zdraví vnáší rovněž použité regresní koeficienty 

a referenční hodnoty odvozené z výsledků epidemiologických studií, jejichž závěry mají různé 

úrovně spolehlivosti. 

Hodnocení expozice amoniaku bylo provedeno pouze odhadem, neboť zpracovatel nemá 

k dispozici podrobnější údaje o populaci žijící v hodnocené lokalitě, zejména údaje o jejím 

složení, návycích, pracovních expozicích, době trávení času ve venkovním prostoru, citlivých 

či odolných skupinách atd., tedy nejsou podrobné údaje o expozičním scénáři. 

Naopak je nezbytné si uvědomit, že účinky hluku jsou variabilní nejen interindividuálně, 

ale i situačně, sociálně, emocionálně apod. V praxi se proto nezřídka setkáváme se situacemi, 

kdy lidé postižení hlukem v konkrétních podmínkách nepotvrzují platnost stanovených limitů, 

neboť z exponované populace se vydělují skupiny osob velmi citlivých a naopak velmi 

rezistentních, které stojí jakoby mimo kvantitativní závislosti. Za různých okolností představují 

tyto atypické reakce 5 – 20 % celého populace. Se zvýšeným rizikem výrazného obtěžování 

hlukem je nutné počítat u lidí senzitivních, citlivých, u lidí majících obavy z určitého zdroje 

hluku a lidí, kteří cítí, že nad danou hlukovou situací nemají možnost kontroly. Akustické 

pozadí u nejbližší obytné zástavby Dolního Slivna a předpokládané příspěvky hluku 

z projektovaného provozu zemědělského areálu nejsou podloženy přímým měřením. Pokud by 

se v praxi uvedené předpoklady nepotvrdily, bylo by nezbytné přijmout taková protihluková 

opatření, která by zajistila dodržení hodnoty akustického tlaku 50 dB v denní a 40 dB v noční 

době v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru všech staveb. 

Další významnou nejistotou v kontextu hodnocení hluku je ten fakt, že pro předkládaný 

záměr nebyla zpracovaná akustická studie, avšak v rámci areálu nebudou provozovány žádné 

významnější zdroje hluku, které by bylo nutné podrobovat modelovému výpočtu ke zjištění 

imisní úrovně hluku u nejbližší obytné zástavby. Proto se dá téměř s jistotou konstatovat, že 

vlastní provoz areálu neovlivní akustickou situaci v dané lokalitě.  

I přes uvedené nejistoty hodnocení lze téměř s jistotou konstatovat, že realizací 

posuzovaného záměru nedojde k překračování prahových hodnot prokázaných účinků hlukové 

zátěže a polutantů ovzduší. Rekonstrukce a nový provoz zemědělské farmy Dolní Slivno 

přispěje k celkovým imisním koncentracím polutantů ovzduší a hladinám akustického tlaku 

u nejbližší obytné zástavby pouze malou měrou a nepřináší zvýšené riziko negativního 

ovlivnění veřejného zdraví.  

Závěrem hodnocení vlivů na veřejné zdraví na základě shrnutí výše uvedených 

poznatků lze konstatovat, že realizace záměru s názvem „MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÉ 

FARMY V DOLNÍM SLIVNU – ZD MEČEŘÍŽ“ přináší prakticky nezměněný expoziční scénář 

imisím hluku a polutantů ovzduší a tudíž lze ve výhledu očekávat, že se stávající úroveň 

rizika poškození veřejného zdraví v daném území v souvislosti s hlukem a znečištěním 

ovzduší pravděpodobně nezmění.  

6. Sociální a ekonomické vlivy 

Posuzovaný záměr rekonstrukce a nového provozu zemědělské farmy Dolní Slivno se svým 

charakterem nijak nevymyká minulým aktivitám provozovaným v areálu farmy. Záměr by tedy 
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neměl vyvolávat nedůvěru, ohrožení místních zvyklostí ani pocity obav z neznámého 

u místních obyvatel, kteří již mají dlouholeté zkušenosti s minulým provozem této farmy. 

Stěžejním opatřením bude řádné dodržování technologických postupů, plánu organického 

hnojení apod. Důležitá bude při rekonstrukci a novém provozu farmy rovněž řádná komunikace 

a spolupráce s obyvateli nejbližší zástavby a vstřícné reakce na jejich případné podněty 

a připomínky.  

Při rekonstrukci farmy, resp. výstavbě nových objektů stájí nedojde k záboru přírodně 

cenných či parkových ploch, nedojde ani ke kácení žádných vzrostlých stromů, což obvykle 

vyvolává pocity narušování či devastace životního prostředí a s tím spojené negativní reakce  

obyvatel žijících v dané lokalitě a jejím okolí. Celkově estetický vzhled farmy zajistí kvalitní 

architektonické zpracování nových objektů, které budou velmi podobného tvaru s podélnou 

osou ve stejné orientaci jako stavby původní. Nové objekt farmy jsou situovány ve středu 

areálu, z dálkových pohledů proto budou maskovány stávajícími objekty farmy a zelení, která 

bude po ukončení stavebních prací doplněna dle samostatného projektu sadbových úprav 

farmy. 

V kontextu ekonomickém přináší posuzovaný záměr dopady pozitivní, spočívající 

v obnovení rentability farmy. V současnosti není areál využíván, chátrá a oznamovatel 

provozuje svou produkci ve zcela nevyhovujícím areálu v nedaleké Mečeříži. Přes organické 

hnojení dojde výhledově i ke zvýšení kvality a výnosnosti zemědělské půdy v okolí Dolního 

Slivna, na níž budou aplikována farmou vyprodukovaná organická hnojiva.  

V souvislosti s rekonstrukcí a novým provozem posuzované farmy nedojde sice ke vzniku 

nových pracovních míst, avšak stávajícím pracovníkům přinese stabilizace provozu 

a ekonomické investice oznamovatele do nového areálu jistou perspektivu zaměstnanosti do 

budoucna. Realizace záměru je tak pro část obyvatel v okolí, existenčně závislých na provozu 

zemědělského družstva Mečeříž, stabilizujícím faktorem, neboť rozvojem a inovací nového 

areálu dojde i k zajištění ekonomického statutu zaměstnanců oznamovatele a jejich rodin, pro 

které je jakýkoliv provoz oznamovatele v blízkém okolí zdrojem primárních i sekundárních 

pracovních příležitostí. Tyto aspekty spadají do oblasti vnímání rizika a budou nabývat 

kladných hodnot. 

Zvýšená produkce mléka z nového provozu farmy, tedy z domácích zdrojů, určená pro 

český trh, umožní lepší pokrytí poptávky v regionu, který oznamovatel svými dodávkami 

mléka pokrývá.  

Realizace záměru nevyvolá změnu životní úrovně místního obyvatelstva ani 

pravděpodobně nezmění jejich dosavadní návyky. Záměr neovlivní strukturu obyvatel v daném 

území – např. dle věku, zastoupení pohlaví, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické 

činnosti atd.  

Uvedené vlivy náleží zejména mezi společenské determinanty zdraví, posuzovaná 

rekonstrukce farmy Dolní Slivno pak bude přínosem i z hlediska trvale udržitelného 

produkčního chovu skotu. 

V Benátkách nad Jizerou dne 6. 10. 2014 

 

   …………………… 

Ing. Monika Zemancová  

     Tel.: 724 368 935 

        e-mail: zemonika@seznam.cz 
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