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1. OBECNÉ INFORMACE O POSUZOVANÉM ZÁMĚRU
1.1. Název záměru
Revitalizace živočišní výroby v Zemědělském obchodní družstvě v Herálci
1.2. Investor, kontaktní údaje
Obchodní firma:
Identifikační číslo:

Zemědělské obchodní družstvo v Herálci
00122335

DIČ:

CZ 00122335

Sídlo:

582 55 Herálec 134

1.3. Stručná charakteristika záměru
Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
SO-01 – Stáj pro dojnice
SO-02 – Mléčnice
SO-03 – Silážní žlab
SO-04 – Přečerpávací jímka na kejdu
SO-05 – Jímka na dešťové vody
SO-06 – Jímka silážního žlabu
SO-07 – Výdejní plocha jímky silážního žlabu
SO-08 – Plocha pro telata
SO-09 - Zasakovací objekt dešťové vody
SO-01 - Stáj pro dojnice (Stáj č. 3)
Nová stáj bude mít vnější půdorysné rozměry 96,5 x 34,05 m. Základovou konstrukci
stáje budou tvořit železobetonové monolitické základové patky a železobetonové pasy.
Konstrukce haly bude ocelová rámová bez vnitřních podpor. Podélné a štítové stěny
budou ŽB monolitické zdi. Podlahy budou z vodostavebního betonu vyztuženého kari
sítí.
Na obvodové stěny bude instalována svinovací plachta. Opláštění štítů bude tvořeno
trapézovým plechem nebo dřevem. Ve štítové zdi budou osazena plachtová rolovací
vrata. Střešní konstrukce bude tvořena ocelovými rámy, ocelovými tenkostěnnými profily
Z a vlnitou střešní krytinou s prosvětlovacími prvky. V hřebeni bude osazena hřebenová
větrací štěrbina bez regulace. Budou osazeny nové okapové žlaby a svody.
Technologické řešení dispozice je standardní s vnitřním oboustranným krmným stolem,
dvěma krmišti, hnojnými chodbami a se šestiřadým uspořádáním boxů. Na každé straně
krmného stolu jsou tři řady lehacích boxů. Tam budou ustájeny dojnice v období laktace
a budou zde umístěny celkem čtyři dojící roboty.
Krmný stůl - zvýšená úroveň podlahy pro zakládání směsné krmné dávky je pokryta
kyselinovzdornou dlažbou. Na hraně krmného stolu v místě požlabnice bude osazena
žlabová zábrana, kterou tvoří sloupky a dvě vodorovné trubky. Trubky budou výškově
nastavitelné, v případě nižší trubky bude zajištěna možnost nastavit její polohu v
horizontálním směru směrem do žlabu. V jedné sekci budou umístěny tři ploché stlané
porodní kotce.
Herálec
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Kotce – budou rozděleny hrazením a otevíratelnými bránami odpovídající dané kategorii
zvířat.
Boxové lože – je vymezeno stranovými zábranami v horní části jsou boxy doplněny
posuvnou příčnou vymezovací zábranou (šíjovou). Šířka individuálních boxů bude min
120 cm, délka jednostranného boxu 280 cm a dvoustranného 270 cm. Nosné sloupky pro
stranové zábrany jsou navrženy v pozinkovaném provedení s návleky v místě kotvení v
podlaze. Stranové ukončení řady boxů bude provedeno fošnovou stěnou (mezi průchody).
Chodby krmná, hnojná, průchody – jsou šířkově řešeny tak, aby nedocházelo ke
skupinovému tlaku. Podlahy stáje jsou řešeny jako nepropustné.
SO-02 – Mléčnice
Objekt SO 02 určený pro umístění mléčnice a zázemí bude jednopodlažní,
nepodsklepená, bude mít stěnový konstrukční systém z keramických tvárnic kladených na
maltu pro tenké spáry. Střecha navržena jako pultová, nosnou konstrukci střechy budou
tvořit příhradové dřevěné vazníky uložené na obvodových stěnách. Hlavní vstup obsluhy
do objektu bude situován z východní strany.
Základové konstrukce budou provedeny ze železobetonových základových pasů. Skladby
podlah a nášlapné vrstvy podlah budou voleny na základě funkcí jednotlivých místností.
Výplně otvorů v obvodovém plášti budou tvořena platovými okny a dveřmi, dimenze a
tvar jednotlivých výplní budou určeny dle účelu.
V objektu se bude nacházet technologie pro chlazení a dočasné skladování mléka, dále
zde bude zázemí pro navrhované objekty.
SO-03 – Silážní žlab
Severně od plánované stáje má být postaven nový tříkomorový silážní žlab.
Jedná se o objekt obdélníkového půdorysu o šířce 52,2 m. Každá komora má šířku 17 m a
nestejně dlouhou délku a to 32,3, 42,1 a 51,6 m. Jedná se o železobetonovou konstrukci,
která tvoří vanu pro možnost navážení a skladování krmiva pro hospodářská zvířata. Žlab
bude tvořen prostorovými prvky tvaru „L“, a „T“, které jsou dimenzovány na zatížení od
hutnícího traktoru.
Plocha žlabů je spádována k uličním vpustím kanalizace 1 % příčným a podélným
spádem. Podlaha žlabů bude tvořena betonovou mazaninou tl. 150 mm s vloženou kari
sítí. Dále je hydroizolace a podkladní beton o tl. 150 mm.
Stěny a podlahy silážních jam budou chráněny nátěrem proti vsakování silážních kyselin
do betonového povrchu. Žlab bude izolován
SO-04 – Přečerpávací jímka na kejdu
Přečerpávací jímka – kruhová monolitická železobetonová skladovací jímka bude řešena
jako zapuštěná o průměru 16 m a užitné kapacitě 1200 m3.
Stavebně se jedná o jednokomorovou kruhovou nádrž, která bude provedena
z monolitického vodonepropustného železobetonu.
Na připravené stavební ploše se vybetonuje železobetonová základová deska, do které se
v místě obvodu stěny vkládá zdvojená těsnící vložka pracovní spáry. Po provedení ŽB
dna je vyarmována a vybedněna vnější i vnitřní stěna – obě konstrukčně stabilní tak, že
nevyžadují žádného vzájemného propojení. Nepropustnost bude prokázána a
dokladována zkouškou nepropustnosti dle ČSN 75 0905.
Nádrž bude vybavena měřením hladiny, míchadlem a čerpadlem pro tlakovou kanalizaci
do příjmového zařízení bioplynové stanice. Velikost jímky byla zvolena pro dvouměsíční
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produkci kejdy.
SO-05 – Jímka na dešťové vody
Objekt je určen pro hospodaření s dešťovou vodou. Objekt slouží k akumulaci (retenci)
dešťových vod ze střešních konstrukcí a komunikací a k jejímu dalšímu využití – ředění
obsahu vsádky fermentoru BPS, využití vody pro systém hnojení v podniku, možné
využití pro čištění a mytí ploch, případně i pro zalévání ploch travnatých atd., vše
v zájmu minimalizování potřeb vody pitné.
Stavebně se jedná o jednokomorovou kruhovou nádrž, která bude provedena
z monolitického vodonepropustného železobetonu. Jímka bude mít přepad do dešťové
kanalizace se zaústěním do zasakovacího objektu (SO-09).
SO-06 – Jímka silážního žlabu
Součástí žlabů je jímka k zachycení dešťových vod spadlých na plochu žlabů, hnojné
koncovky stáje, výdejního místa a plochy pro telata.
Skladovací jímka bude kruhová monolitická železobetonová o užitné kapacitě 150 m3.
SO-07 – Výdejní plocha jímky silážního žlabu
U jímky bude vybudována betonová plocha pro stání cisterny při čerpání obsahu jímky.
Tato plocha bude vyspádována do vpusti kanalizace, která odvede vody spadlé na tuto
plochu zpět do jímky. Plocha 37,6 m2.
SO-08 – Plocha pro telata (Stáj č. 4)
Jedná se o obdélníkovou betonovou plochu u stáje o rozměrech 37,0 x 9,0m. Betonová
plocha bude opatřena hydroizolací a vyspádována do kanalizace a jímky SO 05.
Na ploše budou umístěny venkovní individuální a skupinové boudy pro telata
SO-09 - Zasakovací objekt dešťové vody
Technologie chovu:
Ustájení:
Dojnice jsou ustájeny volně ve skupinách podle fáze jejich reprodukčního cyklu. Dojnice
v období stání na sucho a v předporodním období jsou v jedné skupině a těsně před
porodem jsou převáděny do ploché stlané porodny. Po otelení zůstávají nějakou dobu
v této skupině a pak jsou do skupiny rozdoj. Ve stáji budou zřízeny 3 skupiny
produkčních dojnic po 78 ks a jedna skupina pro dojnice v období stání na sucho a těsně
po porodu budou v jedné skupině o počtu 42 ks. Porodna má kapacitu 21 ks.
Ustájení je řešeno v řadách volných boxových loží. Dispozice stáje využívá třířadých
lehacích boxů po obou stranách středového krmného stolu, s mobilní linkou krmení.
Dojnice budou ustájeny v prostorách, které plně vyhovují potřebám zvířat a odpovídají
požadavkům na parametry ustájení. Boxové sekce jsou bezstelivové technologie
s výjimkou ploché porodny, která je stlaná.
Ustájení telat je řešeno v individuálních a skupinových venkovních boudách na betonové
ploše u stáje pro dojnice.
Krmení a napájení:
Dojnice budou krmeny z krmného stolu, na které bude krmivo zakládáno krmným
vozem. Vstupu do krmného stolu zabraňují šíjové zábrany. Do krmiště budou krávy
vstupovat průchody mezi boxovými loži. Pro zakládání krmiva bude volen míchací
krmný vůz tažený traktorem. Ve směsné krmné dávce bude kromě objemového krmiva
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(siláž, senáž, seno) obsaženo i krmivo jadrné. Krmiště na straně žlabu je zakončeno
předpožlabnicovým stupínkem, který zamezuje kálení do žlabu.
Napájení bude zabezpečeno z napajedel vybavených řízeným přihříváním. Počet a
velikost napajedel odpovídá počtu dojnic ve skupině a stáji.
Odkliz chlévské mrvy a stlaní:
V bezstelivových sekcích se klasické stlaní slámou neprovádí – boxové lože je kryto
měkkou gumovou matrací. Díky měkké podložce nemají dojnice otlačená hlezna ani
problémy z paznehty.
V bezstelivových sekcích je odkliz kejdy z pohybových chodeb a krmišť je prováděn
automaticky stabilním technologickým zařízením (kejdové lopaty) do příčného
kejdového kanálu, odtud pak gravitačně do čerpací jímky, dále pak tlakově čerpáním do
bioplynové stanice.
Úklid probíhá pomalu běžící lopatou automaticky. Zařízení je vybaveno blokovacím
prvkem, umožňujícím zastavit provoz při jakékoliv vyskytující se překážce překračující
svým zatížením nastavenou mez. Proti převažujícímu řešení obdobných stájí odpadá
nutnost přehánění zvířat ve skupině z jedné na druhou stranu při vyhrnování mrvy. Tím
vzniká možnost delší doby klidu zvířat ve prospěch nerušeného přístupu ke krmivu.
Ve stelivových sekcích se stlaní provádí zastýlacím vozy a odkliz chlévské mrvy z plochy
pro telata a stelivové porodny je prováděn mobilní technikou investora s odvozem ihned
po vyhrnutí na hnojiště mimo areál.
Větrání a osvětlení:
Stáj je řešena jako otevřená – vzdušná. Boční stěny jsou tvořeny betonovým parapetem,
nad kterým jsou umístěny sofistikované stahovací průsvitné plachty na celou zbývající
výšku boční stěny. Plachty nejsou podporovány výztužnými sítěmi, které obecně snižují
funkci větracích systémů, jejich podpora je řešena svislými nosnými elementy s roztečí
dle návrhu konkrétního dodavatele technologie větrání.
Stáj je v hřebeni vybavena větrací štěrbinou. Osvětlení stájí je kombinované – přirozené
v kombinaci s umělým výkonným LED systémem s funkční řídící jednotkou.
Dojení a úchova mléka:
Pro dojení produkčních dojnic je navrženo osazení čtyř jednomístných dojících robotů.
Ty budou postaveny uvnitř stáje pro každou produkční sekci. Provoz navrhovaných
dojících robotů je plně automatizovaný a nevyžaduje trvalou obsluhu jako je u běžných
provozů s dojírnami. Systém dojení zvířat je volný, řízený chovatelským programem
v PC. Dojnice dle zootechnických požadavků a laktační křivky jsou automaticky pomocí
selekční branky vpouštěny do prostoru dojících robotů, kde jsou automaticky podojeny.
Jako zdroj podtlaku budou použity bez olejové vývěvy. Mytí a dezinfekci dojícího
zařízení zabezpečuje automaticky dezinfekční automat. Mléko je z prostoru robota
přečerpáváno mléčným čerpadlem do mléčnice, která bude postavena u stáje.
Dojnice docházejí do dojícího robota volně – dle potřeby, vstup do prostoru čekárny před
robotem řídí instalované preselekční branky. Po vydojení se dojnice vracejí do prostoru
krmné chodby k založenému krmnému žlabu. Počet dojení je závislý na laktační křivce
dojnice a je prováděno 2 x až 3x denně.
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Související technologie areálové
Název zdroje: bioplynová stanice
Jedná se o bioplynovou stanici s kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie v
jedné kogenerační jednotce spalující vyráběný bioplyn. Kogenerační jednotka je
sestavena z plynového pístového spalovacího motoru, synchronního generátoru a zařízení
na využití odpadního tepla. Provoz jednotky je plně automatický.
automatický. parní teplovodní teplovzdušný
KG1
Kogenerační jednotka
001
Pořadové číslo zdroje
Typ
JMS 316 GS-B.L.
Výrobce
GE JENBACHER GmbH Co & OG
Rok výroby
2012
Výrobní číslo
1067188
Výkon elektrický [kW]
835
Výkon tepelný [kW]
494
Příkon tepelný [kW]
2091
Palivo
Typ
bioplyn
Výhřevnost [MJ/m3]
20,15
Obsah CH4 [%]
56,28
Obsah O2 [%]
0,0
Obsah H2S [ppm]
200
Obsah S přepočtený na obsah metanu
509
[mg/m3]
Motor
Typ
J 316 GS – C25
Výrobce
GE JENBACHER GmbH Co & OG
Výkon mechanický [kW]
861
Rok výroby
2012
Výrobní číslo
1067189
Generátor
Typ
PE 734 C2
Výrobce
STAMFORD
Výkon [kW]
1068 kW
Rok výroby
2012
Výrobní číslo
A12K489422
Emise z BPS se změnou záměru nemění.

Herálec

Stránka 7 z 26

Posouzení akustické situace

Farm Projekt

Dopravní zatížení spojené s provozem bioplynové stanice:
Po výstavbě stájí dojde i ke změně receptury vsádky do bioplynové stanice a tím i ke změně
dopravy spojené s tímto provozem.
Stávající receptura

Počet traktorů

vstupní surovina

množství poznámka

travní senáž, alternativně GPS

11 000 t

Dovoz

734

kukuřičná siláž

4 000 t

Dovoz

267

hnůj skotu

2 000 t

294,7 t - dovoz

hovězí kejda

2 500 t

dovoz

cukrovarské řízky

3 500 t

náhrada za senáž, GPS či kukuřičná siláž, nezapočítává se do
celkového množství

glycerinové vody, škrobové vody

2 500 t

Dovoz

125

pouze doplňkově dle sezónní dostupnosti

60

1705,3 t hnoje – stávající areál

bramborové zdrtky, obiloviny,
výrobky
z průmyslové
výroby
pečiva a těstovin a jiné krmiva dle
nařízení komise (EU) č. 68/2013

900 t

20
125

dovoz -

Celkem

22 900 t

1331

Odvoz digestátu

16 000 t

800

Navrhovaná receptura
vstupní surovina

Počet traktorů

množství poznámka

travní senáž, alternativně GPS

8 300 t

Dovoz

554

kukuřičná siláž

5 000 t

Dovoz

334

hnůj skotu

0

0t

0

hovězí kejda včetně ředící složky

7 176 t

Čerpání nová stáj

cukrovarské řízky

3 000 t

náhrada za senáž, GPS či kukuřičná siláž, nezapočítává se do
celkového množství

glycerinové vody, škrobové vody

2 500 t

Dovoz

125

pouze doplňkově dle sezónní dostupnosti

60

bramborové zdrtky, obiloviny,
výrobky
z průmyslové
výroby
pečiva a těstovin a jiné krmiva dle
nařízení komise (EU) č. 68/2013

900 t

Dovoz

Celkem

23 876 t

1073

Odvoz digestátu

16 682 t

834
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1.4. Umístění záměru
Kraj:

Vysočina

Okres:

Havlíčkův Brod

Obec:

Herálec

Katastrální území:

Herálec 638293

Umístění záměru – širší vztahy

Umístění záměru – fotomapa

BPS – Sklad
BPS – Fermentor

SO 07 – Výdejní plocha jímky silážního žlabu
SO 03 – Silážní žlab

BPS – KGJ
SO 05 – Jímka na dešťové vody

Plocha pro
stávající

telata

–

SO 08 - Plocha pro
telata
SO 02 - Mléčnice
Stáj pro dojnice – stávající
SO 04 – Přečerpávající jímka na kejdu

SO 06 – Jímka na silážní žlabu

Herálec

SO 01 - Stáj pro dojnice –
nová
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2. HYGIENICKÉ LIMITY
Ochrana před hlukem vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Zjištěný stav akustické situace ve vnějším prostoru (ať už na základě měření, výpočtů, či na
základě obojího) se posuzuje podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací.
2.1. § 11 Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb
(1) Určujícími ukazateli hluku jsou ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T a
maximální hladina akustického tlaku A LAmax, případně odpovídající hladiny v
kmitočtových pásmech. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T se v denní
době stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin
(LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na
pozemních komunikacích a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní
hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou
noční dobu (LAeq,8h). V případě hluku z leteckého provozu se hygienický limit v
chráněných vnitřních prostorech staveb vztahuje na charakteristický letový den.
(2) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk
pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem
základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících
ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto
nařízení. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na
pozemních komunikacích, dráhách a z leteckého provozu, se přičte další korekce -5
dB.
(3) Hygienický limit maximální hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk šířící se
ze zdrojů uvnitř objektu součtem základní maximální hladiny akustického tlaku A
LAmax se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného vnitřního
prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. V případě hluku s
tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích,
dráhách a z leteckého provozu, se přičte další korekce -5 dB. Za hluk ze zdrojů uvnitř
objektu, s výjimkou hluku ze stavební činnosti, se pokládá i hluk ze zdrojů
umístěných mimo tento objekt, který do tohoto objektu proniká jiným způsobem než
vzduchem, zejména konstrukcemi nebo podložím.
(4) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební
činnosti uvnitř objektu LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 2
přičte v pracovních dnech pro dobu mezi sedmou a dvacátou první hodinou korekce
+15 dB.
(5) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro zvuk elektronicky
zesilované hudby se v prostoru pro posluchače stanoví pro dobu T se rovná 4 hodiny
hodnotou LAeq,T se rovná 100 dB.

¨
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru
staveb
Druh chráněného vnitřního prostoru
Nemocniční pokoje
Lékařské vyšetřovny, ordinace
Obytné místnosti
Přednáškové síně, učebny a pobytové
místnosti škol, jeslí a staveb pro předškolní a
školní výchovu a vzdělávání

Korekce v
dB

Doba pobytu
doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou

0

doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou

-15

po dobu používání

-5

doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou

0

doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou

-10

po dobu používání

+)
+)

+5

Pro ostatní druhy chráněného vnitřního prostoru v tabulce jmenovitě neuvedené se použijí
hodnoty pro prostory funkčně obdobné.
Účel užívání stavby je u staveb povolených před 1. lednem 2007 dán kolaudačním
rozhodnutím, u později povolených staveb oznámením stavebního úřadu nebo
kolaudačním souhlasem. Uvedené hygienické limity se nevztahují na hluk způsobený
používáním chráněné místnosti.
+) Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II.
třídy, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující, a v ochranném pásmu
drah se přičítá další korekce + 5 dB. Tato korekce se nepoužije ve vztahu ke chráněnému
vnitřnímu prostoru staveb povolených k užívání k určenému účelu po dni 31. prosince
2005.

Herálec
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2.2. §12 Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a
v chráněných venkovních prostorech staveb
(1) Určujícím ukazatelem hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, je
ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T a odpovídající hladiny v
kmitočtových pásmech. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe
navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu
(LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách a pro hluk z
leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro
celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h).
(2) Určujícím ukazatelem vysokoenergetického impulsního hluku je ekvivalentní hladina
akustického tlaku C LCeq,T a současně průměrná hladina expozice zvuku C
LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe
navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu
(LCeq,1h).
(3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou hluku z
leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem
základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu
chráněného prostoru a denní a noční době, které jsou uvedeny v tabulce č. 1 části A
přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12
dB. V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na
pozemních komunikacích, dráhách a z leteckého provozu, se přičte další korekce -5
dB.
(4) Stará hluková zátěž LAeq,16h pro denní dobu a LAeq,8h pro noční dobu se zjišťuje
měřením nebo výpočtem z údajů o roční průměrné denní intenzitě a skladbě dopravy
v roce 2000 poskytnutých správcem popřípadě vlastníkem pozemní komunikace
nebo dráhy. Hygienický limit stanovený pro starou hlukovou zátěž se vztahuje na
ucelené úseky pozemní komunikace nebo dráhy.
(5) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže
stanovený součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T50 dB a korekce
pro starou hlukovou zátěž uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto
nařízení zůstává zachován i
a) po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci
železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového nebo
výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy a
b) pro krátkodobé objízdné trasy.
(6) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže
stanovený součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T50 dB a korekce
pro starou hlukovou zátěž uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto
nařízení nelze uplatnit v případě, že se hluk působený dopravou na pozemních
komunikacích a dráhách po 1. lednu 2001 v předmětném úseku pozemní komunikace
nebo dráhy zvýšil o více než 2 dB. V tomto případě se hygienický limit ekvivalentní
hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanoví postupem podle odstavce 3. Jestliže ale
byla hodnota hluku působeného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách
před jejím zvýšením o více než 2 dB podle věty první vyšší než hodnoty uvedené v
tabulce č. 2 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení, pak se k hygienickým limitům
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanoveným podle odstavce 3
přičte další korekce +5 dB.
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(7) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku C vysokoenergetického
impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 dB, pro noční dobu
LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C LCeq,T se
vypočte způsobem upraveným v části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
(8) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z leteckého provozu se
vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou
noční dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB.
(9) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební
činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 3 přičte další korekce
podle části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení.
Rekapitulace
korekce na denní dobu
- denní období od 06.00 do 22.00 hod..................................................................0 dB
- noční období od 22.00 do 06.00 hod. (kromě hluku ze železnice)................. -10 dB
- noční období od 22.00 do 06.00 hod. (pro hluk ze železnice)......................... - 5 dB
korekce na povahu hluku
- hluk vysoce impulsní.......................................................................................- 12 dB
- hluk s tónovými složkami nebo informačním charakterem............................. - 5 dB
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
Druh chráněného prostoru

Korekce [dB]
1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových
-5
0
+5
+15
zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný
venkovní
prostor
lůžkových
0
0
+5
+15
zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a
0
+5
+10
+20
chráněný ostatní venkovní prostor
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů a hluk ze železničních stanic
zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků,
prohlídku vlaků a opravy vozů. Pro hluk ze železničních stanic zajišťujících
vlakotvorné práce, které byly uvedeny do provozu přede dnem 1. listopadu 2011, se
přičítá pro noční dobu další korekce +5 dB.
2) Použije se pro hluk z dopravy na dráhách, silnicích III. třídy, místních komunikacích
III. třídy a účelových komunikacích ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních
komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je
převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se
pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.
4) Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.
Hodnoty hluku působeného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách pro
použití další korekce + 5 dB podle § 12 odst. 6 věty třetí
Herálec
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Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové zátěže
stanovený součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekce pro
starou hlukovou zátěž uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení
nelze uplatnit v případě, že se hluk působený dopravou na pozemních komunikacích
a dráhách po 1. lednu 2001 v předmětném úseku pozemní komunikace nebo dráhy
zvýšil o více než 2 dB. V tomto případě se hygienický limit ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A LAeq,T stanoví postupem podle odstavce 3. Jestliže ale byla
hodnota hluku působeného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách před
jejím zvýšením o více než 2 dB podle věty první vyšší než hodnoty uvedené v tabulce
č. 2 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení, pak se k hygienickým limitům ekvivalentní
hladiny akustického tlaku A LAeqT stanoveným podle odstavce 3 přičte další korekce
, +5 dB.
Pozemní komunikace a železniční dráhy

Doba dne
Denní
Dálnice, silnice I. a II.tř., místní komunikace I. a II.tř.
Noční
Denní
Silnice III. tř, komunikace III.tř. a účelové komunikace
Noční
Denní
Železniční dráhy v ochranném pásmu dráhy
Noční
Denní
Železniční dráhy mimo ochranné pásmo dráhy
Noční

LAeq,T [dB]
65
55
60
50
65
60
60
55

2.3. Limity hluku vztažené na posuzovaný záměr
Z dikce Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. vyplývají následující limity nejvýše přípustných
hodnot hladiny hluku u chráněných objektů způsobených provozem komunikací v
oblasti:
Pro zdroje hluku v areálu během provozu:
06.00 – 22.00 hod.: 50 dB
22.00 – 06.00 hod.: 40 dB
Pro zdroje hluku z hlavních pozemních komunikací v území – I. a II. třídy
06.00 – 22.00 hod.: 60 dB (+5 za specifických okolností, viz výše)
22.00 – 06.00 hod.: 50 dB (+5 za specifických okolností, viz výše)
Pro zdroje hluku z ostatních pozemních komunikací v území
06.00 – 22.00 hod.: 55 dB (+5 za specifických okolností, viz výše)
22.00 – 06.00 hod.: 45 dB (+5 za specifických okolností, viz výše)
Pro zdroje hluku z pozemních komunikací v případě starých hlukových zátěží
06.00 – 22.00 hod.: 70 dB
22.00 – 06.00 hod.: 60 dB
Konečné stanovení nejvyšších přípustných limitů hluku je v pravomoci místně
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.
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3. NEJBLIŽŠÍ

CHRÁNĚNÉ
PROSTORY STAVEB

VENKOVNÍ

PROSTORY,

CHRÁNĚNÉ

VENKOVNÍ

Dle Zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, v platném znění:
Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k
rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských
pozemků a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor
do vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku
zvenčí do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro
předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i
funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí pobytové
místnosti ve stavbách zařízení pro výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve
funkčně obdobných stavbách a obytné místnosti ve všech stavbách. Rekreace pro účely podle
věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo
podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem
nebo podnájmem bytu v nich. Co se považuje za prostor významný z hlediska pronikání hluku,
stanoví prováděcí právní předpis.
Nejbližší chráněné prostory
Číslo Souřadnice na Výška
mapě [m]
[m]
1
666,0; 418,4
3
6

Dům Komentář
č. p.
31
Cca 270 m východně od nejbližší stavby
navrhované živočišné výroby (Plochy pro
telata) se nachází rodinný dům číslo popisné 31
na stavební parcele číslo 238 (k. ú. Herálec
638293).
75
cca 460 m severovýchodně od nejbližší stavby
navrhované živočišné výroby (Plochy pro
telata) se nachází rodinný dům číslo popisné 75
na parcele číslo 153/1 (k. ú. Herálec 638293).
Bod je posunutý dopředu, aby korespondoval
s měřením, chyba je na straně bezpečné.

2

812,5; 624,9

3

3

812,5; 624,9

3

281

4

831,1; 421,4

3

1

Herálec

cca 260 m východně od areálu nejbližší
navrhované živočišné výroby (Plochy pro
telata) se nachází rodinný dům číslo popisné
281 na stavební parcele číslo 401 (k. ú. Herálec
638293).
cca 440 m východně od areálu nejbližší
navrhované živočišné výroby (Plochy pro
telata) se nachází stavba občanského vybavení
číslo popisné 1 na stavební parcele číslo 1 (k.
ú. Herálec 638293).
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Grafické zobrazení umístění referenčních bodů

Herálec

Stránka 16 z 26

Posouzení akustické situace

Farm Projekt

4. POUŽITÁ METODA VÝPOČTU
Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit program HLUK+ verze 13.01,
který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i
průmyslovými zdroji hluku v území. Tato verze má v sobě zabudovanou „Novelu metodiky
pro výpočet hluku ze silniční dopravy 2004 (Kozák J., Liberko M., Šulc - Zpravodaj MŽP ČR
č.2/2005). Tato novela umožňuje výpočet hluku ze silniční dopravy s uvažováním
výhledových emisních hlučností vozidlového parku a jeho obměny. Použitím novelizovaného
postupu je možné získávat přesnější údaje o hodnotách LAeq silniční dopravy. Při výpočtech
LAeq generované ve venkovním prostředí průmyslovými zdroji hluku se nejvíce používá
postup uvedený v materiálu „Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových staveb, díl
3 - stavební akustika (Meller M., Stěnička J., VÚPS Praha, 1985). Z těchto principů vychází i
postup výpočtu hluku průmyslových zdrojů použitý v programu HLUK+. Ten lze ve
stručnosti popsat takto:
1) V programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného vzduchem
2) Počítají se hodnoty akustického tlaku A
3) Deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku A ve venkovním prostředí je
ekvivalentní hladina akustického tlaku A. Tím je zabezpečena možnost souhrnného
posuzování hluků dopravních a průmyslových zdrojů.
4) Řeší se úloha vyzařování průmyslového zdroje do venkovního prostředí
5) Všechny zdroje hluku nebo jejich části se nahrazují fiktivními nekoherentními zdroji
hluku. Výpočet hluku těchto fiktivních zdrojů je založen na Beránkově vztahu,
udávajícím pokles akustického tlaku se čtvercem vzdálenosti
Dílčí výpočty byly provedeny na základě obecně platných metodik z podkladů získaných od
investora, zpracovatele projektu, tyto podklady ovlivňují celkovou správnost a přesnost
výpočtu.
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5. MĚŘENÍ V LOKALITĚ (CELÝ PROTOKOL JE PŘÍLOHOU)
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Referenční body:
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6. AKUSTICKÉ ZDROJE V RÁMCI PROVOZU AREÁLU
6.1. Nové zdroje hluku
Hluk z provozu areálu
Průmyslové stacionární zdroje v areálu
V rámci provozu stájových objektů, a především technologických zařízení souvisejících se
získáváním mléka se předpokládá provoz technologických zařízení bez ohledu na denní nebo
noční dobu. Jejich provoz bude automatický s požadavky na chod technologického zařízení.
Dojení a chlazení mléka (Zdroje v modelu P1, P2, P3)
Ve strojovně se předpokládá umístění chladících agregátů, vývěvy pro dojení a kompresoru.
Technologické vybavení je uvnitř objektu, odvětrání je skrze žaluzie do venkovního prostředí.
Technologické vybavení – (zařízení, jejichž hluk se bude šířit do venkovního prostředí) –
měřeno 1 m od objektu
·

Kompresor

Lp1m = 75 dB

·

Vývěvy

Lp1m = 73 dB

·

Chladící jednotky

Lp1m = 79 dB

Ostatní technologie jsou místěny uvnitř dojírny s tím, že hladina hluku uvnitř objektu
nepřesáhne vyjma výše uvedených technologií 65 dB (A), jedná se tedy o zdroj zanedbatelný.
Provoz ve stájích
Zdrojem hluku ve stáji budou zejména zvířata, jejich hlasitý projev souvisí s obslužným
procesem ve stáji a je přímo závislý na spokojenosti zvířat. Hlasitý projev zvířat při bučení
dosahuje hladiny okolo 90 dB (1m), spokojená zvířata se zvukově projevují minimálně. Hluk
od zvířat nelze předpokládat, neboť volný systém ustájení s robotickým dojením a celoroční
monodietická strava trvale založena v krmných stolech, umožňuje po celých 24 hodin trvalý
přístup ke krmivu. A zvířata se neprojevují hlasitě z pohledu požadavku krmiva.
Provoz obslužných zařízení
Dopravní prostředky budou v rámci střediska sloužit k dopravě krmiv – pícniny, jádro,
minerální přísady…, dále bude doprava sloužit k odvozu mléka, hnoje, telat, kadáverů a
podobně.
V rámci areálu budou provádět obsluhu zejména traktory. Současnost je charakterizována
významnými poklesy akustických výkonů traktorů oproti traktorům vyrobeným před deseti a
více lety. Pro bezpečnost orientačního výpočtu jsou předpokládány traktory o akustickém
výkonu 100 dB.
Obsluha stájí (Zdroje v modelu P4 – P6)
Jedná se o zdroje aproximující provoz traktorů při obsluze stájí. Zahrnut byl profil celého
areálu.
Čas manipulace: 7:00 až 19:00 h, 30 min/8h, LW,A= 101 dB (A)
 Akustický výkon přepočtený na ekvivalentní Lw8h = 89 dB (A)
Čerpání kejdy (Zdroj P7)
Zdrojem hluku je čerpání kejdy do jímky, jedná se o podzemní čerpadlo.


Akustický výkon LW = 78 dB (A)

 Výška nad zemí = 1,0 m
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 Denní využití – provoz až 4 hodiny za 8 hodin v denní době.
 Ekvivalentní hladina hluku během 8 hodin LAeq = 75,0 dB (A)
Obsluha silážního žlabu (Zdroj P8 a P9)
Jedná se o zdroje aproximující provoz traktorů při obsluze žlabu, až 50% doby v době sklizně
při hutnění.
Čas manipulace: 7:00 až 19:00 h, 240 min/8h, LW,A= 100 dB (A)


Akustický výkon přepočtený na ekvivalentní Lw8h = 97 dB (A)

6.2. Umístění zdrojů

6.3. Přehled stacionárních zdrojů hluku v programu Hluk+
Zdroj

Obj.

[x ; y]

-

80
80
80
0
0
0
0
0
0

379.6; 386.6
381.1; 386.6
382.7; 386.6
357.3; 444.4
358.4; 335.0
381.5; 445.5
394.9; 375.3
346.3; 509.3
379.5; 518.9

P
P
P
P
P
P
P
P
P

Herálec

1
2
3
4
5
6
7
8
9

výška
[m]

Lw
[dB]

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

86
84
90
86
86
86
75
91
91
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DATA PROGRAMEM

HLUK+

A SROVNÁNÍ S LIMITY PRO PROVOZ

AREÁLU

7.1. Výpočet příspěvků LAeq8h (dB) pro denní dobu
Výpočet pro denní dobu celý navrhovaný areál
Identifikace referenčního bodu

Číslo
bodu

Souřadnice [m]

Výška
[m]

1

666,0; 418,4

2

812,5; 624,9

3

812,5; 624,9

4

831,1; 421,4

3
6
3
6
3
6
3
6

LAeq (dB)
Modelovaný
areál
[± 3dB]
26,1
26,3
16,3
17,4
21,7
22,0
9,6
9,5

Pozadí
[± 1,8 dB]

Celkem

45,0
45,0
43,7
43,7
-

45,1
45,1
43,7
43,7
-

Srovnaní s limitem pro den LAeq8h (dB) = 50 dB (A) pro provoz – hygienické limity ve všech
bodech jsou splněny. Navrhovaný provoz je vzdálený od obytné zástavby a tvoři
nehodnotitelnou část. Určující je provoz stávajících zdrojů, kdy je hodnocený i stávající
provoz stájí, které zaniknou, i tak záměr plní hygienické limity.
Zobrazení izolinií pro denní dobu ve výšce 6 m nad zemi v dB
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7.2. Výpočet příspěvků LAeq1h pro noční dobu
Výpočet pro noční dobu celý navrhovaný areál
Identifikace referenčního bodu

Číslo
bodu

Souřadnice [m]

Výška
[m]

1

666,0; 418,4

2

812,5; 624,9

3

812,5; 624,9

4

831,1; 421,4

3
6
3
6
3
6
3
6

LAeq (dB)
Modelovaný
areál
[± 3dB]
6,5
6,8
0,0
0,0
8,5
10,5
0,0
0,0

Pozadí
[± 1,8 dB]

Celkem

38,2
38,2
39,5
39,5
-

38,2
38,2
39,5
39,5
-

Srovnaní s limitem pro den LAeq1h (dB) = 40 dB (A) pro provoz – hygienické limity jsou
splněné, záměr neznamená měřitelnou změnu u obytné zástavby. Navrhovaný provoz je
vzdálený od obytné zástavby a tvoři nehodnotitelnou část. Určující je provoz stávajících
zdrojů.
Zobrazení izolinií pro noční dobu ve výšce 6 m nad zemi v dB
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8. HLUK Z DOPRAVY
Celková bilance dopravy spojená s areálem nový stav (zdroj EIA)
Druh Vozidla

Nákladní vůz

Navrhovaný stav dopravy spojený
s provozem areálu chovu dojnic a BPS

Denní ekvivalent průjezdu

(ročně)

Denně (rok/365*2)

476

2,61

(příjezd + odjezd)

Traktor

13,68
2497
Celkem
2973
16,29
Celková bilance dopravy spojená s areálem stávající stav (zdroj EIA)
Stávající stav dopravy spojený s provozem s
provozem areálu chovu dojnic a BPS
(ročně)

Denní ekvivalent průjezdu (příjezdodjezd)
Denně (rok/365*2)

Nákladní vůz

428

2,35

Traktor

4394

24,07

Druh Vozidla

4822
26,41
Celkem
Celkový denní ekvivalent příjezdu nákladní dopravní techniky, která bude zajišťovat obsluhu
areálu chovu skotu, bude cca 7-8 vozidel (v praxi jde o sezónní nepravidelnosti).
Oproti stávajícím 4822 příjezdům nákladní dopravní techniky, lze očekávat v navrhovaném
stavu příjezd 2973 ks těžkých dopravních prostředků za rok. To znamená, že se jedná o
celkové snížení o 1849 ks nákladních vozidel (traktory a nákladní vozy), což je v denním
průměru snížení o cca 5 vozidel. V praxi půjde samozřejmě o sezónní nepravidelnosti se
špičkou v obdobích sklizně pícnin. Maxima budou zachována a nepřináší tak změnu do
území.
K zásadním změnám v rozsahu a typu dopravy vlivem výstavby a dalšího provozu areálu
nedojde. Kampaňová doprava (sklizeň pícnin, slámy) bude soustředěná přibližně do 30 – 35
dní v roce s tím, že četnost dopravy by neměla překročit 40 jízd/den (sklizeň pícnin). Lze
konstatovat, že obdobná maximální doprava v době sklizně pícnin existuje již v současné
době. Nedojde tak ke zvýšení denních maxim v lokalitě (to je dáno sklízecí a manipulační
technikou provozovatele), ani k navýšení dnů s těmito maximy.
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9. ZÁVĚR
Posouzení bylo provedeno podle §12 a přílohy č. 3 nařízení vlády Nařízení vlády č. 272/2011
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
V rámci studie byl posouzen hluk ze stacionárních zdrojů i obsluhy areálu
Výpočet se zabýval posouzením hluku při plném provozu nových i stávajících objektů. Běžně
bude akustický výkon zařízení významně nižší. Byl simulován provoz kravínu, skladování
siláže a dalších zdrojů v jeden okamžik, to není obvyklý stav.
Tónová složka není dle dostupných měření přítomna.
Záměr nevyžaduje žádná nadstandardní opatření, aby plnil hygienické limity vyjma péče
řádného hospodáře.
Oddálením zdrojů hluku od obce dojde dle zpracovatele akustické studie ke snížení
hlukového zatížení okolní obytné zástavby a reálně dojde dokonce k poklesu celkového
zatížení oproti provedenému měření.
Záměr díky oddálení stájí znamená zlepšení hlukové situace v území.
Doprava vyvolaná záměrem
Provozem nedojde prakticky k poznatelným změnám v dopravní náročnosti v posuzované
lokalitě střediska. Dopravní toky v maximech budou zachovány. Roční průměry dokonce
klesnou.
Na základě zpracované studie lze konstatovat, že provoz záměru nebude znamenat
ovlivnění nad rámec limitů danými zákonnými normami.
Záměr vzhledem k jeho povaze a možnostem splnit veškerá omezení považuji za plně
realizovatelný v území.

Datum zpracování: červenec 2020
Ing. Martin Vraný
GSM: 728 95 13 12
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Ing. Miroslav Vraný
Jindřišská 1748, 53002 Pardubice
tel./fax: +420 466 657 509
mobil: +420 602 434 897
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