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ÚVOD
Tato dokumentace záměru stavby Stáj pro jalovice Krucemburk , dle § 6 zákona
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí je zpracována dle přílohy č.4
k výše uvedenému zákonu.
Byla zpracována na objednávku firmy Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová
společnost, Koželužská 385, 582 66 Krucemburk, IČO 60917962, která je oznamovatelem,
investorem a uživatelem stavby.
Cílem je modernizovat odchov mladého skotu ve společnosti tím, že na
jihovýchodním okraji areálu Krucemburk, na místě stávajících starých silážních žlabů bude
vybudována nová stáj pro odchov mladého dobytka, s kapacitou 393 ks jalovic. Do této
moderní stáje budou převedeny jalovice z jiné stáje v katastru oznamovatele (OMD
Hluboká), která je již technologicky i stavebně zastaralá. V novém objektu bude možnost
využít nejmodernějších dostupných poznatků a technologií chovu skotu a s předpokladem
vyloučení stavebních a především zooveterinárních kompromisů, obvyklých z řešení
rekonstrukcí stávajících objektů pro chov skotu určených kategorií.
Novostavba stáje je pro 393 jalovic ve věku do 24 měsíců, které budou ustájeny ve
stelivovém provozu, ve skupinách se systémem boxového a kotcového ustájení pro
jednotlivé věkové kategorie jalovic.
Ve středisku jsou dále v několika stájích chovány dojnice, telata a v jedné stáji jsou
vykrmována prasata. Ostatní stáje ve středisku budou dále provozovány bez změn
v kapacitách i technologiích chovu.
Dle zákona č.100/2001 Sb., se jedná o významnou změnu záměru ve smyslu § 4
odst. 1, písm.c. zákona, uvedeného v příloze č. 1 zákona – KATEGORIE II (záměry
vyžadující zjišťovací řízení) bod. 1.5 Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat s
kapacitou od 50 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti) (záměry
neuvedené v kategorii I).
Dokumentace je vypracovaná na základě závěru zjišťovacího řízení podle § 7
zákona č. 100/2001 Sb., vydaného Krajským úřadem kraje Vysočina, odbor životního
prostředí a zemědělství, dne 20. 5. 2016 Č.j.: KUJI 42272/2016.
Příslušným úřadem v procesu posuzování vlivů na životní prostředí je Krajský úřad
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57
587 33 Jihlava.
Seznam použitých zkratek
ČHMÚ
Český hydrometeorologický ústav
E.I.A
Environmental Impact Assesment - posuzování vlivů na životní prostředí
MZe ČR
ministerstvo zemědělství České republiky
MŽP ČR
ministerstvo životního prostředí České republiky
OHO
objekt hygienické ochrany
OHS
okresní hygienická stanice
OP
ochranné pásmo (bez specifikace)
OÚ
obecní úřad
PHO
pásmo hygienické ochrany
RŽP
referát životního prostředí
SÚP
směrný územní plán
US
urbanistická studie
ÚPD
územně plánovací dokumentace
ÚPNSÚ
územní plán sídelního útvaru
Ing. Petr Pantoflíček
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ZPF
ŽV
ŽV
VS
J
OMD
D
Tml
Trv
VP
DJ
BAT
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územní systém ekologické stability
zemědělský půdní fond
živočišná výroba
živočišná výroba
výkrm skotu (býků)
jalovice
odchovna mladého dobytka
dojnice
telata - mléčná výživa
telata - rostlinná výživa
výkrm prasat
dobytčí jednotka (500 kg živé hmotnosti)
best available technics - nejlepší dostupná technika

Na tomto místě bude uvedeno stručné vypořádání jednotlivých připomínek ke
zjišťovacímu řízení.
Ke zveřejněnému oznámení se během zjišťovacího řízení vyjádřili tyto DOSS a veřejnost:
 Městys Krucemburk z 6. 5. 2016, čj. 138/2016
 Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (orgán ochrany
ovzduší) z 9. 5. 2016, čj. KUJI 37738/2016
 Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí z 4. 5. 2016, čj. MCH-4867/2016/ZP
 Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě z 26. 4. 2016, zn.
KHSV/07673/2016HB/HOK/Vel
 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina z 4. 5. 2016, čj.
SVS/2016/044599-J
 Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod z 3. 5. 2016,
zn. ČIŽP/46/IPP/1605434.002/16/HZH
 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionálního pracoviště Správy
CHKO Žďárské vrchy z 19. 4. 2016, čj. 01554/ZV/2016
 p. Jiří Zrzavý z 9. 5. 2016 (elektronické podání)
 p. Josef Procházka z 9. 5. 2016 (elektronické podání)
 Ing. Miroslav Čejka z 2. 5. 2016 (elektronické podání přeposlané p. Tomášem
Grygarem)
 p. Jiří Grygar z 9. 5. 2016 (elektronické podání)
 p. Jiří Havlíček z 9. 5. 2016 (elektronické podání)
 p. Tomáš Grygar z 9. 5. 2016 (elektronické podání)
 p. Martin Máčel z 9. 5. 2016 (elektronické podání, jehož přílohou bylo 5 podpisových
archů podepsaných dalšími 113 občany)
 p. Jana Malkrab z 29. 4. 2016 (elektronické podání přeposlané starostou městyse
Krucemburk)
Městys Krucemburk
Městys Krucemburk uvedl, že dne 3. 5. 2016 proběhlo v kině Krucemburk veřejné projednání
poznámka příslušného úřadu – nejednalo se o veřejné projednání EIA ve smyslu § 17 zákona).
Na veřejném projednání se většina občanů (přítomno cca 60 občanů) vyjádřilo negativně.
Vyjádření městyse Krucemburk obsahuje připomínky k dopravě zemědělské techniky, která
projíždí v blízkosti obytných domů a způsobuje prašnost, znečištění a poškozování komunikací
Ing. Petr Pantoflíček
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(občané si stěžují na vibrace domů při průjezdu zemědělské techniky).
Další problém, který Městys Krucemburk uvádí je stávající zápach, který vnímají občané i za
hranicí ochranného pásma a lze tedy polemizovat o správnosti vyhodnocení rozptylových
podmínek. Ve vyjádření městyse Krucemburk je dále uvedeno, že při současném stavu počtu
dobytka, vysázeným keřovým a stromovým patrem je lokalita v ulici Větrná vnímána jako
problémová. Za problém označuje též současnou výstavbu silážních žlabů (16420 m3) a
uskladňovací nádrže (6190 m3) na poz. p.č. st. 477, 478, parc. č. 1408/5, 1409/4 a 1407/5.
Uvádí, že stavba a její vliv není zohledněna v předloženém oznámení. Městys Krucemburk
zmiňuje, že zemědělská výroba se přibližuje více do středu k obytné zástavbě a nelze připustit
šíření imisí a nárůst dopravy, které způsobují omezení vlastnických práv občanů.
Městys Krucemburk žádá o další posouzení záměru dle zákona s tím, že při posouzení vlivů na
životní prostředí by měl být kladen důraz zejména na ochranu obytné zástavby, ochranu
ovzduší s ohledem na šíření zápachu a hmyzu, omezení dopravy zemědělské techniky v obytné
zástavbě, ochranu před imisemi hluku, prašnosti a nečistot z dopravy, ochranu podzemních a
povrchových vod, proces zpracování odpadů oznamovatele a místo uložení (hnojiště), ochranu
rekreační oblasti rybníku Řeka, ochranu kulturních památek.
Doprava spojená s provozem areálu podrobně hodnocena v kapitole dokumentace B.II.4.2
Doprava. Podle výpočtů provedených na základě přesunu materiálu potřebných k chovu
hospodářských zvířat v areálu a naopak vyprodukovaných v areálu dojde jen k nepatrnému
navýšení průměrné roční dopravy zajišťujících provoz areálu. Je zde také konstatováno, že
nedojde k navýšení denních maxim, které se vždy vyskytují především při návozu objemných
krmiv do skladů v areálu. Dopravní zatížení na příjezdových komunikacích bylo dále řešeno
v akustické studii, kde byla doprava hodnocena a bylo provedeno i sčítání stávající dopravy na
výjezdu z Českobratrské na silnici I. tř. V akustické studii je zahrnut i provoz na nových
silážních žlabech.
Intenzita zápachu je v dokumentaci řešena ve výpočtu ochranného pásma chovu zvířat a dále
v rozptylové studii imisních koncentrací amoniaku. Oba tyto výpočty predikují, že by se zápach
z areálu neměl nadměrně šířit do obytné zástavby obce.
Modelové výpočty ovšem nemohou postihnou nestandardní stavy, ke kterým v průběhu roku
občas dochází. V obou výpočtech i v dokumentaci je konstatováno, že může občas docházet
k určitému dosahu obtěžujících pachů do obytné zástavby obce. Nemělo by ovšem jít
o narušování faktoru pohody nad míru únosnou. Posuzovanou výstavbou nové stáje pro
jalovice uprostřed areálu by nemělo dojít ke zhoršování stávajícího stavu. Vstupní údaje o
kapacitách stájí vycházejí ze zkolaudovaných kapacit stájí, ze schváleného provozního řádu
areálu a údajů z ústřední evidence skotu. Celé oznámení kalkuluje s maximálním využitím stájí
(kapacitami), které nejsou vždy v průběhu celého roku naplněny. Jedná se tedy o maximální
stav hospodářských zvířat v areálu.
Výstavba skladovacích žlabů na objemná krmiva byla projektována při plánované investici
bioplynové stanice společnosti BIOS Krucemburk s.r.o. Stavba byla řádně projednána a
povolena. Bioplynová stanice nebyla realizována a oznamovatel tuto společnost získal a
rozhodl se se realizovat projekt výstavby silážních žlabů, především z důvodů zlepšení
skladování objemných krmiv v areálu a z důvodu, že plánovanou výstavbou stáje OMD budou
zrušeny dva silážní žlaby uvnitř areálu. Tímto se zlepší proces silážování objemných krmiv
v areálu, což povede ke snížení ztrát při tomto procesu a v konečném důsledku ke snížení
dopravy spojené s navážením objemných krmiv a odvozu znehodnocených siláží. Provoz
nových silážních žlabů je tedy dokumentaci zohledněn ve smyslu potřebné dopravy při návozu
objemných krmiv (hluková studie). Silážní žlaby nejsou ve smyslu výpočtů rozptylové studie a
ochranného pásma emisními objekty a nejsou tak v těchto výpočtech zahrnuty, jako ostatní
Ing. Petr Pantoflíček
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sklady siláží v areálu.
Více viz. závěry výpočtu ochranného pásma, hlukové studie a rozptylové studie.
Krajský úřad Kraje Vysočina
KrÚOŽPZ závěrem sdělil, že nelze vyloučit významný vliv záměru z pohledu ochrany ovzduší,
zejména vliv na zvýšení zatížení okolí zemědělského areálu pachovými látkami. Předložený
záměr požaduje dále posuzovat a požaduje, aby součástí dokumentace byla také rozptylová
studie pro pachové látky zpracovaná autorizovanou osobou dle § 32 zákona č. 201/2012 Sb.
Rozptylová studie pro pachové látky zpracovaná autorizovanou osobou dle § 32 zákona č.
201/2012 Sb. doplněná o problematiku zápachových látek je v dokumentaci uvedena.

Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí
MěÚ OŽP Chotěboř nemá k oznámení připomínky. V závěru vyjádření uvádí MěÚ OŽP
Chotěboř, že předložený záměr není třeba dále posuzovat dle zákona. Vliv záměru na životní
prostředí bude ošetřen prostřednictvím konkrétních požadavků v následujících správních
řízeních (územní a stavební řízení).
Bez komentáře
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen KHSKV) uvedla, že
předložený záměr nelze z hlediska jeho vlivu na ochranu veřejného zdraví posoudit vzhledem k
neúplnosti předložené dokumentace. KHSKV požaduje doložit akustickou studii a v ní stanovit
stávající akustickou zátěž dotčené lokality v denní a noční době, stanovit a popsat všechny
zdroje hluku včetně vnitroareálové dopravy po realizaci záměru v denní a noční době ve vztahu
k chráněným venkovním prostorům, chráněným venkovním prostorům staveb, posoudit hluk z
dopravy po místní komunikaci spojující zemědělský areál se silnicí I/37. V případě prokázání
překračování hygienických limitů hluku požaduje KHSKV i návrh protihlukových opatření s
výpočtovým ověřením jejich účinnosti.
Akustická studie řešící všechny požadavky KHS je součástí dokumentace.
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina
Krajská veterinární správa nemá k hodnocení vlivů na životní prostředí připomínek
Bez komentáře
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod
ČIŽP nepožaduje pokračování procesu EIA a uvádí že dílčí připomínky jednotlivých oddělení
budou řešeny v navazujících správních řízeních.
Bez komentáře
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionálního pracoviště Správy
CHKO Žďárské vrchy
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO
Ing. Petr Pantoflíček
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Žďárské vrchy (dále jen Správa CHKO) uvedla, že výstavbou nebudou dotčeny I. a II. zóny
odstupňované ochrany CHKO Žďárské vrchy ani lokality zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů. Správa CHKO dále uvádí, že z uvedeného oznámení lze vyvodit, že nepříznivé vlivy
posuzovaného záměru nepřekračují ekologickou únosnost území a neznamenají ohrožení
životního prostředí ani veřejného zdraví. Posoudit záměr dle zákona nepovažuje Správa CHKO
za nutné.
Bez komentáře
p. Martin Máčel z 9. 5. 2016 (elektronické podání, jehož přílohou bylo 5 podpisových
archů podepsaných dalšími 113 občany)
Vyjádření pana Martina Máčela podpořené podpisy dalších 113 občanů označených jako
veřejnost a dotčená veřejnost obsahuje požadavek na posuzování záměru dle zákona včetně
doporučení na zaměření na ochranu ovzduší, ochranu podzemních a povrchových vod, ochranu
před imisemi zápachu a hmyzem, ochranu před hlukem, prašností z dopravy, ochranu rekreační
oblasti rybníka Řeka, ochranu obytné zóny, ochranu kulturních památek. Pan Máčel připomíná,
že stavba stáje není vhodná do dané lokality, neboť půjde o významný zdroj znečištění. Za
kritickou označil stávající situaci v souvislosti s dopravou a emisemi pachových látek. Jsou
vyjádřeny obavy zda oznamovatel nepočítá s vyššími počty dojnic než je uvedeno v oznámení.
Pan Máčel zpochybnil způsob stanovení ochranného pásma, za nedostatečný označil popis
technologie chovu a chybějící navržená snižující opatření. Podle vyjádření je dále nedostatečně
popsána likvidace močůvky a způsob a směry vyvážení hnoje. Je požadováno zpracování
„Plánu zásad správné zemědělské praxe. Vyjádřil obavu z možného ohrožení místních zdrojů
pitné vody a vod potoka protékajícího Krucemburkem, uvedl, že rozptylová studie
nezohledňuje probíhající výstavbu silážních jam a navrhl, aby projekt stavby byl doplněn o
pásmo zeleně, aby došlo k oddělení zastavěného území od zemědělské výroby.
Podle názoru zpracovatele oznámení a dokumentace je veškerá zmíněná problematika
dostatečně řešena. V dokumentaci upravená rozptylová studie obsahuje ještě jednu výpočtovou
variantu „Stávajícího redukovaného stavu, který představuje současný stav chovu v areálu, při
uplatňování všech snižujících technologií, pouze bez plánované stáje OMD. Podle vypočtených
imisních koncentrací v obytné zástavbě a jejich porovnání,, lze konstatovat, že navrhovaný
provoz stáje OMD nepovede k patrnému zvýšení imisních koncentrací amoniaku ani k
patrnému zvýšení počtu hodin po které bude překračován nejnižší čichový práh pro tuto látku.
Umístění plánované stáje doprostřed střediska, které je nadstandardně odcloněno od obytné
zástavby zemním valem s již vzrostlou zelení, která bude ještě doplněna, je podle názoru
zpracovatele dokumentace vhodným řešením, které nepřinese žádnou zaznamenatelnou
negativní změnu na životní prostředí a obyvatelstvo v okolí areálu.
Obavy ze znečištění podzemních nebo povrchových vod provozem nové stáje jsou zcela
neopodstatněné, neboť je navrhováno nepropustné řešení podlah stáje, hnojné koncovky a
všech manipulačních ploch se statkovými hnojivy a odvedení dešťových vod z těchto ploch do
dostatečně dimenzované jímky.
Nová stáj OMD je stavebně i technologicky v dokumentaci popsána dostatečně, stejně tak
jako ostatní stáje v areálu. Pokud by provozovatel chtěl někdy v budoucnu změnit nebo
rozšiřovat stáje musí tato změna projít celým povolovacím procesem, včetně veřejného procesu
EIA. Není tedy důvod vznášet pochyby nad popsanými kapacitami stájí.
Ochranné pásmo chovu i rozptylová studie amoniaku jsou vypracovány podle platných metodik
na plnou kapacitu stájí a použité korekce v uvedených výpočtech jsou v souladu s těmito
metodikami.
Ing. Petr Pantoflíček
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Před uvedením do provozu (ke kolaudaci) musí být aktualizován a schválen provozní řád podle
zákona o ovzduší, ve kterém budou navržené snižující technologie uvedeny, tím budou
zezávazněny a ty pak musí být dodržovány.
Vyjádření občanů pan Jiří Zrzavý, p. Josef Procházka Ing. Miroslav Čejka p. Jiří
Grygar p. Jiří Havlíček p. Tomáš Grygar
Pan Jiří Zrzavý vyjadřuje záměru podporu, stejně tak pan Josef Procházka, Ing. Miroslav
Čejka, pan Jiří Grygar. Vyjádření pana Jiřího Havlíčka zmiňuje, že argumentace části občanů
zhoršením životních podmínek v obci se vztahuje k již vybudovaným nádržím na kejdu (stavba
ukončena 2005 – 2006), ale stavba nové stáje je o cca 200 m dále od obce směrem k rybníku
Řeka. V jeho vyjádření je dále uvedeno, že v současnosti probíhá stavba senážních žlabů a
nádrže na silážní šťávy a tuto stavbu rada městyse schválila již v lednu respektive v prosinci
2015
Bez komentáře
Vyjádření občana pana Jana Malkraba
Pan Jan Malkrab vyjadřuje nesouhlas s výstavbou stáje ovšem uvádí, že se počet krav zvětší o
25%. Stěžuje si na stávající zátěž zápachem z areálu a uvádí, že záměrem je možné zničit
okolní krajinu a město Krucemburk.
Problematika ohledně šíření znečišťujících látek a zápachu je komentována v ostatních
vyjádřeních. Obavy pana Malkraba o zničení městyse a krajiny jsou podle názoru zpracovatele
dokumentace neopodstatněné. Stáj je plánována uvnitř stávajícího areálu, který je dlouhodobě
k tomuto účelu využíván. Provozovatel záměrem pouze řeší zlepšení ustájení mladého skotu
v rámci jeho hospodářského obvodu. Výstavba a provoz stáje uvnitř areálu bude představovat i
určité snížení dopravy spojené s chovem této kategorie skotu (přesuny telat a jalovic, přesuny
objemných krmiv ze skladů v areálu na jiné místo, kde jsou jalovice ustájeny). Podle všech
předpokladů nebude navýšení počtu zvířat v areálu o tuto stáj znamenat zaznamenatelnou
změnu v okolí areálu.
Chov skotu na produkci mléka a hovězího masa pro lidskou výživu je v našich zemích znám již
několik staletí. Již v minulém století došlo k intenzifikaci chovu skotu se zvýšeným požadavkem
na produkci mléka, které jak se prokázalo, je pro lidskou výživu zdrojem živočišných bílkovin,
vápníku, dalších makro i mikroprvků a mnoha vitamínů.
Zároveň je skot hospodářským zvířetem, který svým trávicím traktem dokáže zpracovat objemné
krmivo a je tím hlediska potřeb střídání plodin na zemědělské půdě důležitým článkem v
koloběhu živin. Rovněž tak zpětným využitím chlévské mrvy skotu se udržuje půdní úrodnost a
zachovává vyšší podíl organické hmoty a podporuje zachování humusu v půdě. Je nutné si
uvědomit, že právě v podmínkách Vysočiny má chov skotu dlouholetou tradici, která je mimo
produkce zmíněných výrobků, založená zejména na potřebě statkových hnojiv, bez kterých
nelze na méně bonitních půdách v oblasti udržet úrodnost půdy a tím trvale udržitelný rozvoj.
Chov dojnic s produkcí mléka také znamená největší přidanou hodnotu v zemědělské výrobě,
která dává nejvyšší míru zaměstnanosti ve venkovském prostředí. Toto je vidět v určitých
oblastech ČR, kde po utlumení chovu skotu došlo k výraznému snížení možnosti zaměstnání
obyvatel v místě bydliště a k vysoké míře nezaměstnanosti v těchto oblastech. Tím v konečném
důsledku dochází k úbytku obyvatelstva. Oznamovatel je i díky tomu, že udržel chov skotu
s produkcí mléka na vysoké úrovni, významným zaměstnavatelem v Krucemburku.

Ing. Petr Pantoflíček
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ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.I. Obchodní firma

Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost
A.II.
IČO

60917962

DIČ

CZ 60917962

A.III. Sídlo (bydliště)
Koželužská 385
582 66 Krucemburk

A.IV. Jméno,
oznamovatele

příjmení,

bydliště

a

telefon

oprávněného

zástupce

Oprávněný zástupce oznamovatele: Ing. Jiří Uchytil - místopředseda představenstva,
ředitel
Příčná 459, 582 63 Ždírec nad Doubravou
Telefon:
Email:

569697301, 777256301
uchytil@zemas.cz

ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název záměru

Stáj pro jalovice Krucemburk
Dle zákona č.100/2001 Sb., se jedná o významnou změnu záměru ve smyslu § 4
odst. 1, písm. c. zákona, uvedeného v příloze č. 1 zákona – KATEGORIE II (záměry
vyžadující zjišťovací řízení) bod. 1.5 Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat s
kapacitou od 50 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti) (záměry
neuvedené v kategorii I).
Tyto změny záměrů podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím
řízení, podle § 7.
Ing. Petr Pantoflíček
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B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměrem je modernizovat odchov mladého skotu ve společnosti tím, že na
jihovýchodním okraji střediska bude vybudována nová stáj pro odchov mladého dobytka.
Do této moderní stáje budou převedeny jalovice z jiné zastaralé stáje v katastru
oznamovatele a nebude v rámci podniku navyšován jejich počet.
Novostavba stáje je pro 393 jalovic ve věku 6 – 24 měsíců, které budou ustájeny ve
stelivové technologii, s denním odvozem hnoje ze střediska.

Kapacita stáje:

Navrhovaná stáj
Číslo
stáje
9

Stáj
1407/2,
470

OMD
2

Kategori
Kategori
Ustájení
e
e
Jalovice

stelivové

Kapacit
a

Prům.
hmotnost

celk.
hmotnost

Počet
DJ

393

310

121830

243.66

121830

243.66

J

Celkem

393

Kapacita areálu:

Stávající stav - celý areál
Číslo
stáje

Parc. č.

Stáj

Kategorie

Ustájení

Kategori
e

1

415

2
3

Kapacit
Prům.
celk.
a
hmotnost hmotnost

Počet DJ

Kravín 3

Dojnice

bezstelivové

D

302

550

166100

332.2

358/1

Kravín 1

Dojnice

bezstelivové

D

88

550

48400

96.8

408/3

Kravín 2

Dojnice

bezstelivové

D

103

550

56650

113.3

4

680

Kravín 4

Dojnice

bezstelivové

D

400

550

220000

440

5

410/1,2

Kravín Porodna

stelivové

D

68

550

37400

74.8

6

409/3

OMD přístavek

stelivové

Trv

170

140

23800

47.6

7

409/3

stelivové

VP

250

60

15000

30

8

417/2

Odchovna
Venkovní
boudy pro telata

Dojnice
Telata rostlinná
výživa
Výkrm prasat
telata mléčná
výživa

stlané

Tml

200

75

15000

30

Celkem

Ing. Petr Pantoflíček
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Navrhovaný stav - celý areál
Číslo
stáje

Stáj

Kategorie

Ustájení

Kategori
e

Kapacit
Prům.
celk.
a
hmotnost hmotnost

Počet DJ

1

415

Kravín 3

Dojnice

bezstelivové

D

302

550

166100

332.2

2

358/1

Kravín 1

Dojnice

bezstelivové

D

88

550

48400

96.8

3

408/3

Kravín 2

Dojnice

bezstelivové

D

103

550

56650

113.3

4

680

Kravín 4

Dojnice

bezstelivové

D

400

550

220000

440

5

410/1

Kravín Porodna

stelivové

D

68

550

37400

74.8

6

409/3

OMD přístavek

stelivové

Trv

170

140

23800

47.6

7

409/3

Dojnice
Telata rostlinná
výživa
Výkrm prasat
telata mléčná
výživa
Jalovice

stelivové

VP

250

60

15000

30

stlané

Tml

200

75

15000

30

stelivové

J

393

310

121830

243.66

8
9

Odchovna
Venkovní
417/2
boudy pro telata
1407/2, 470
OMD 2

Celkem

1974

704180 1408.36

+ 243.66 DJ

Rozdíl DJ

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj: Vysočina
Obec: Krucemburk
Katastrální území: Krucemburk
Pozemek: 1470/2 – ostatní plocha
st.469, st. 470 – zastavěná plocha a nádvoří
Stavební úřad: MěÚ Ždírec nad Doubravou – Stavební úřad

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter stavby: novostavba
Odvětví:
zemědělství, živočišná výroba
Území pro výstavbu nové stáje pro jalovice se nachází na jihovýchodním okraji
stávajícího zemědělského areálu, kde jsou v současnosti chovány dojnice, telata a prasata.
Dále jsou v areálu sklady objemných krmiv, posklizňová linka s věžovými zásobníky zrnin a
jímky na kejdu. Na severozápadním okraji dílny a administrativní prostory. Umístění nové
stáje je navrženo na místě stávajících silážních žlabů jižně od produkční stáje dojnic.
Do této moderní stáje budou převedeny jalovice z jiné stáje v katastru oznamovatele
(OMD Hluboká), která je již zastaralá a nebude tak v rámci podniku navyšován jejich počet.
Výstavbou dojde k vyšší produktivitě práce a ke zlepšení welfare odchovávaných
jalovic pro doplnění základního stáda dojnic.
Ostatní stáje dojnic, telat a prasat ve středisku nebudou v rámci výstavby nové stáje
měněny. Z důvodu provozu ostatních stájí v areálu jsou vlivy posuzovány společně

Ing. Petr Pantoflíček
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s těmito objekty a to především ve vztahu k emisím pachových látek (OP farmy) a
amoniaku.
Jiná hospodářská zvířata nejsou v nejbližším okolí posuzovaného záměru chována.
Možnost kumulace s jinými záměry tak nebyla zjištěna.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního
prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
1. Zdůvodnění potřeby záměru
Hlavním cílem investora je modernizovat současný odchov mladého skotu
soustředěním části odchovu jalovic v rámci zemědělských provozů podniku z dožitých a
zastaralých stávajících objektů do nové stáje v areálu chovu dojnic. Nová stáj umožňuje
využít nejmodernějších dostupných poznatků a technologií chovu skotu a s předpokladem
vyloučení stavebních a především zooveterinárních kompromisů, obvyklých z řešení
rekonstrukcí stávajících objektů pro chov skotu určených kategorií.
Tímto zásahem se zvýší produktivita práce, zlepší se podmínky chovu a ustájení pro
mladý skot.
Hlavním technologicko – provozním výběrem pro investora byla moderní
technologie ustájení a krmení skotu umožňující zabezpečit optimální podmínky pro pobyt
zvířat a vysokou úroveň obsluhy.
Výstavba je prováděna s cílem:
-aplikací tzv. „welfare“ systémů zajistit v souhrnu kvalitní prostředí pro zvířata,
zejména z hlediska tepelného a fyzického pohodlí
- zkvalitnit výsledný produkt zejména spojením kvalitní péče o zvířata se špičkovou
technologií
-realizace relativně jednoduchého a z hlediska provozuschopnosti spolehlivého
řešení všech technologických linek a pracovních operací
-podstatného zlepšení podmínek práce ošetřovatelů hospodářských zvířat
-maximálně využít zázemí stávajícího areálu včetně vybudovaných inženýrských
sítí
2. Zdůvodnění umístění záměru
Areál živočišné výroby byl vybrán především z důvodů možnosti využití
stávajícího zázemí na farmě (stájové objekty, sklady pícnin, zrnin, zdroj vody..) a
návaznost na chov dojnic areálu, protože jalovice budou před porodem převáděny do stájí
dojnic, ve kterých budou doplňovat základní stádo krav.
Místo výstavby na jihovýchodním okraji tohoto areálu, bylo vybráno především
z důvodů, že se zde bude nacházet volná plocha, vzniklá po demolici dvou starých
silážních žlabů.
V okolí se nachází dostatek vhodných zemědělských ploch, které budou při provozu
využívány jednak pro produkci kvalitního krmiva, jakož i budou využívány pro aplikaci
vyprodukovaných statkových hnojiv.

Ing. Petr Pantoflíček
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3. Přehled zvažovaných variant
V daném kontextu není řešena žádná územní varianta, protože umístění nového
objektu je dáno možnostmi ve stávajícím středisku. Nejsou rovněž řešeny žádné
technologické varianty, neboť stelivová technologie chovu jalovic s dispozicí rozdělenou na
kotcovou a boxovou část je oznamovatelem preferována.
Jiné technologické varianty nebyly uvažovány.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
SO 01
SO 02
SO 03
SO 04
SO 05
SO 06
SO 07

OMD 393 míst
Pohotovostní hnojná plocha
Kanalizace splašková
Kanalizace dešťová
Vodovod
Komunikace
Rozvody NN

SO 01 OMD 393 míst
Nový objekt pro ustájení odchovu jalovic je novostavbou. Základní půdorysný
rozměr stáje je 94,3 x 30,5 m. Objekt bude na terén usazen v podélném sklonu 1,8 % od SV
k JZ.
Nosnou konstrukci stáje tvoří ocelová halová konstrukce o příčném osovém rozpětí
rámů 30,5 m. Jednotlivé rámy mají modulovou vzdálenost 4,3 m. Výška stáje ve hřebeni je
cca 11,5 m, včetně ventilační hřebenové štěrbiny. Stojky rámů jsou založeny na betonových
základových patkách. Obvodový plášť je tvořen do výšky 0,6 m betonovým soklem, zbytek
je opatřen krycí svinovací plachtou. Štítové stěny jsou na výšku 1 400 mm vybetonovány,
zbytek bude opláštěn sklolaminátovými vlnovkami nebo prkny. Krokve pod krytinu jsou
rovněž ocelové, METSEC. Podlahu stáje tvoří betonová podlaha z vodostavebního betonu.
V plochách chodeb a průchodů jsou podlahy rýhovány. Stáj bude řešena jako volná stelivová
s přirozeným větráním.
Na jedné straně stáje bude přistavěna kancelář zootechnika a vana na koupel
paznehtů.
Střecha je sedlová a je v hřebeni opatřena ventilační štěrbinou. Barva betonových
stěn a soklu je šedá. Barva vrat je přírodní s protiplísňovým nátěrem. Svinovací plachta na
bocích stáje bude v barvě šedobílé nebo zelené. Objekt bude vybaven rozvodem vody a
elektroinstalací. Dešťové vody budou svedeny do stávající kanalizace střediska.
Technologie chovu
Krmení je zajištěno ze středového krmného stolu, na který bude krmivo zakládáno
mobilním krmným vozem. Vstupu do krmného stolu zabraňují šíjové zábrany. Krmný stůl je
opatřen v šířce 700 mm polymerbetonovou vložkou a to po obou stranách. Do krmiště
budou jalovice vstupovat průchody mezi boxovými loži a kotci. Zakládání krmiva bude
prováděno míchacím krmným vozem taženým traktorem. Ve směsné krmné dávce bude
Ing. Petr Pantoflíček
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kromě objemového krmiva (siláž, senáž, seno) obsaženo i krmivo jadrné. Krmiště na straně
žlabu je zakončeno předpožlabnicovým stupínkem, který zamezuje kálení do žlabu.
Ustájení jalovic je navrženo ve volném boxovém a kotcovém stelivovém ustájení.
Na jedné straně krmného stolu bude 6 skupinových kotců s plochou podlahou. Na druhé
straně krmného stolu budou zřízeny skupinové kotce s boxovými stlanými loži v celkem
třech řadách. Rozměry lehacích boxů a jejich šířka bude odpovídat velikosti ustájených
zvířat.
Napájení je řešeno vyhřívanými napájecími žlaby v každém kotci.
Odkliz hnoje a nastýlání
Provoz ve stáji bude stelivový s vyhrnováním hnoje na hnojnou koncovku a jeho
okamžitým odvozem ze střediska. Krmiště je vyklízeno při pobytu zvířat v ložišti a naopak
Nastýlání bude prováděno zastýlacím vozem.
Prosvětlení a odvětrání
Stáj bude řešena jako volná, v maximální míře otevřená vzdušná stáj. Boční stěny
jsou tvořeny do výšky 0,6 m betonovým základem nad tímto bude osazena svinovací
ventilační plachta. Ve hřebeni je instalována větrací štěrbina. Prosvětlení stáje bude
zajištěno pomocí částečně otevřenými bočními stěnami objektu a zářivkovými tělesy.

Další objety chovu zvířat ve středisku:
Objekt č.1 – Kravín 3 - parc č. 415
- stávající stav: produkční stáj dojnic
kapacita stáje 282 ks dojnic v období laktace, průměrná živá
hmotnost 550 kg. Ustájení bezstelivové, odkliz kejdy z
pohybových chodeb a krmišť je prováděn automaticky stabilním
technologickým zařízením (kejdové lopaty) do propadel, odtud pak
gravitačně do čerpací jímky, dále pak tlakově čerpáním do
skladovací jímky. Nastýlání boxových ložišť separátem. Větrání
přirozené otevřenými bočními stěnami a větrací štěrbinou.
-navrhovaný stav: beze změn
Objekt č.2 – Kravín 1 - parc č. 358/1
- stávající stav: produkční stáj dojnic
kapacita stáje 88 ks dojnic v období laktace, průměrná živá
hmotnost 550 kg. Ustájení bezstelivové, odkliz kejdy z
pohybových chodeb a krmišť je prováděn automaticky stabilním
technologickým zařízením (kejdové lopaty) do propadel, odtud pak
gravitačně do čerpací jímky, dále pak tlakově čerpáním do
skladovací jímky. Nastýlání boxových ložišť separátem. Větrání
přirozené otevřenými bočními stěnami a větrací štěrbinou.
-navrhovaný stav: beze změn
Ing. Petr Pantoflíček
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Objekt č.3 – Kravín 2 - parc č. 408/3
- stávající stav: produkční stáj dojnic
kapacita stáje 103 ks dojnic v období laktace, průměrná živá
hmotnost 550 kg. Ustájení bezstelivové, odkliz kejdy z
pohybových chodeb a krmišť je prováděn automaticky stabilním
technologickým zařízením (kejdové lopaty) do propadel, odtud pak
gravitačně do čerpací jímky, dále pak tlakově čerpáním do
skladovací jímky. Nastýlání boxových ložišť separátem. Větrání
přirozené otevřenými bočními stěnami a větrací štěrbinou.
-navrhovaný stav: beze změn
Objekt č.4 – Kravín 4 - parc č. 677, 678, 679, 680, 682
- stávající stav: produkční stáj dojnic
kapacita stáje 400 ks dojnic v období laktace, průměrná živá
hmotnost 550 kg. Ustájení bezstelivové, odkliz kejdy z
pohybových chodeb a krmišť je prováděn automaticky stabilním
technologickým zařízením (kejdové lopaty) do propadel, odtud pak
gravitačně do čerpací jímky, dále pak tlakově čerpáním do
skladovací jímky. Nastýlání boxových ložišť separátem. Větrání
přirozené otevřenými bočními stěnami a větrací štěrbinou.
-navrhovaný stav: beze změn
Objekt č.5 – Kravín porodna - parc č. 410/1, 410/2
- stávající stav: porodna dojnic
kapacita stáje 68 ks dojnic v období stání na sucho a porodu,
průměrná živá hmotnost 550 kg. Jedná se o volné, kotcové ustájení
na hluboké podestýlce. Veškerá močůvka je vsakována do slámy a
vyvážena na polní složiště. Větrání přirozené okny vraty
-navrhovaný stav: beze změn

Objekt č. 6 – OMD přístavek parc. č. 409/3
-

stávající stav: Teletník
Kapacita 170 ks telat v období rostlinné výživy o prům. živé
hmotnosti 140 kg. Přístřešková stáj pro telata je přistavěna
k západní podélné stěně sousední stáje. Jedná se o volné, kotcové
ustájení telat na hluboké podestýlce. Stáj je rozdělena hrazením
na několik kotců, kde jsou telata ustájena podle věkových
kategorií. Veškerá močůvka je vsakována do slámy a vyvážena na
polní složiště. Větrání přirozené otevřenou stěnou.
-navrhovaný stav: beze změn

Ing. Petr Pantoflíček
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Objekt č. 7 – Odchovna parc. č. 409/3
-

stávající stav: Výkrmna prasat
Kapacita 250 ks prasat ve výkrmu o prům. živé hmotnosti 60 kg.
Do stáje jsou naskladňována selata ve váze cca 20 kg a
vyskladňována jatečná prasata o hmotnosti cca 105 kg. Jedná se o
volné, kotcové ustájení prasat na hluboké podestýlce. Stáj je
rozdělena hrazením na několik kotců, kde jsou prasata ustájena
podle hmotnosti. Veškerá močůvka je vsakována do slámy a
vyvážena na polní složiště. Větrání přirozené okny a ventilačními
komíny.
-navrhovaný stav: beze změn

Objekt č. 8 – Venkovní boudy pro telata parc. č. 417/2
-

stávající stav: Individuální a skupinové venkovní boudy pro telata
Plocha se nachází mezi stájemi pro dojnice č. 3 a č. 4. Jsou zde
umístěny individuální a skupinové venkovní boudy pro odchov
telat v období mléčné výživy, telata jsou zde od narození do věku
cca 60 dní věku, kapacita 20 ks telat, prům. živá hmotnost 75 kg,
provoz stelivový – hluboká podestýlka odklízená vždy po odsunu
telat.
-navrhovaný stav: beze změn

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho
dokončení
Měsíc a rok zahájení stavby:

v roce 2017 – doba výstavby cca 6 měsíců

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
S ohledem na charakter stavby, velikost provozu a druh provozu posuzovaného
areálu po provedené výstavbě, je možné konstatovat, že vlivy stavby samotné a provozu
celého areálu na životní prostředí se nezhorší.
Z uvedených důvodů lze za obec zasaženou předpokládanými vlivy (zejména
dílčími emisemi amoniaku a zápachu v případě velmi nepříznivých rozptylových
podmínek), v tomto smyslu označit pouze městys Krucemburk.

Ing. Petr Pantoflíček
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních
úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat
 Územní řízení o umístění stavby– Městský úřad Ždírec nad Doubravou - Oddělení
výstavby - stavební úřad
 Stavební řízení– Městský úřad Ždírec nad Doubravou - Oddělení výstavby - stavební
úřad
 Závazné stanovisko dle § 11 odst. 2 písm. c, zákona č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší,
ke stavbě a změně stavby stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu
- KÚ kraje Vysočina
 Povolení provozu dle § 11 odst. 2 písm. d, zákona č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší
stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu – KÚ kraje Vysočina

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1. Půda
Zábor půdy
Jde o výstavbu objektu v rámci stávajícího střediska. V daném kontextu vyplývá, že:
a) z hlediska záboru ze ZPF je tato stavba bezproblémová, zcela bez nároků na odnětí
b) z hlediska dotčení lesních pozemků – mimo dosah PUPFL.
Výstavba nové stáje v rámci areálu farmy, bez nároků na zábor půdy ze zemědělského půdního
fondu, je nutno pokládat za pozitivní dopad oznamovaného záměru.
Lesní pozemky
Záměr je navrhován mimo dosah pozemků, určených k plnění funkcí lesa.
Chráněná území a ochranná pásma
Zvláště chráněná území
Posuzovaný záměr a stávající areál se nachází v Chráněné krajinné oblasti Žďárské
vrchy. Dále nezasahuje do žádného z dalších zvláště chráněných území přírody ve smyslu
ustanovení § 14 zákona 114/1992 Sb.
Záměr se nenachází na žádném území jež bylo zařazeno do evropského seznamu
Natura 2000, tvořeného ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami.
Podle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním
programu, nepatří katastr obce do zranitelných oblastí.
Ochranná pásma
Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odstavce 1 zákona č.
114/1992 Sb.) nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena.
Ochranná pásma lesních porostů (§ 14 odstavce 2 zákona 289/1995 Sb. nejsou
polohou a vlivy posuzovaného záměru dotčena.
Ing. Petr Pantoflíček
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Obecně chráněné přírodní prvky
Záměr výstavby nekoliduje s žádným obecně chráněným přírodním prvkem (např.
skladebné prvky ÚSES – viz příslušná kapitola v části C.1.) nebo významným krajinným
prvkem "ze zákona".

B.II.2. Voda
B.II.2.1
Spotřeba vody
Během výstavby bude spotřeba vody zanedbatelná vzhledem k tomu, že většina
materiálů náročnějších na spotřebu vody (betonové směsi) bude dovážena dle potřeby
hotová. Voda bude používána pouze v omezené míře při realizaci záměru pro kropení
betonů atp.
K výpočtu potřeby vody ve stájích byla použita vyhl. 428/2001 Sb., kterou se
provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, příloha
č. 12 v části VII. Hospodářská zvířata a drůbež je potřeba vody na jedno tele 6 m3/rok, krávu
36 m3/rok a jalovice (býk) 18 m3/rok.
a) Předpokládaná spotřeba vody ve stáji
kapacita 393 ks jalovic x 18 m3 = 7074 m3/rok
b) spotřeba vody v sociálním zařízení
Ve stáji nebude zřizováno sociální zařízení (pouze kancelář zootechnika) a provoz
stáje nebude znamenat navýšení stávajících zaměstnanců zabezpečujících ošetřování zvířat.
Nebude tak navyšována spotřeba vody ve stávajícím soc. zařízení v areálu.
Celková roční spotřeba vody pro stáje a tech. zázemí v areálu:

Navrhovaný stav - celý areál
Číslo stáje
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Stáj
Kravín 3
Kravín 1
Kravín 2
Kravín 4
Kravín Porodna
OMD přístavek
Odchovna
Venkovní boudy pro telata
OMD 2

Kategorie Kapacita Spotřeba vody Roční spotřeba

D
D
D
D
D
Trv
VP
Tml
J

Celkem

302
88
103
400
68
170
250
200
393

(m3/1 ks/ 1 rok

vody

36
36
36
36
36
6
6
6
18

10872
3168
3708
14400
2448
1020
1500
1200
7074

1974

45390

Realizací záměru dojde ke zvýšení v odběru vody oproti současnému stavu:
Ing. Petr Pantoflíček
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B.II.2.2. Zásobování vodou
Voda bude zajištěna připojením na stávající faremní rozvody, které jsou napojeny na
dostatečně kapacitní obecní vodovod, ve správě Vaku Havlíčkův Brod.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
B.II.3.1.

Krmiva

Spotřeba surovin
Objemná krmiva
celková roční krmná dávka ve zkrmitelné sušině objemných krmiv je u dojnic 5,5t
/DJ/rok u ostatního skotu 4,5t /DJ/rok
Celková potřeba objemných krmiv ve stáji

4,5t/rok x 243,66 DJ = 1096,5 t/rok

Jadrná krmiva
Celková potřeba jadrných krmiv

3 kg/DJ/den x 243,66 x 365 = 266,8 t/rok

Krmná dávka je dnes běžně sestavována na bázi konzervovaných krmiv, tedy bílkovinných
jetolotravních senáží a glycidových kukuřičných siláží s určitou dávkou sena nebo krmné
slámy. Sušina siláží a senáží je pohybuje okolo 35 %.
Seno:
100 t
Siláže a senáže:
2900 t
V rámci areálu je celková potřeba objemných krmiv následující:

Potřeba objemných krmiv - navrhovaný stav
Číslo
stáje

Stáj

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kravín 3
Kravín 1
Kravín 2
Kravín 4
Kravín Porodna
OMD přístavek
Odchovna
Venkovní boudy pro telata
OMD 2

Kategorie Kapacita

D
D
D
D
D
Trv
VP
Tml
J

302
88
103
400
68
170
250
200
393

Celkem

1974
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Prům.
celk.
hmotnost hmotnost
550
550
550
550
550
140
60
75
310

166100
48400
56650
220000
37400
23800
15000
15000
121830

Počet
DJ
332.2
96.8
113.3
440
74.8
47.6
30
30
243.66

704180 1408.4

Spotřeba v
sušině
krmiva
(t/rok)
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
4.5

Roční
spotřeba (t
sušiny/rok)
1827.1
532.4
623.15
2420
411.4
214.2
0
135
1096.47

4.5
4.5

7259.7
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700 t
19000 t
2900 t

B.II.3.2. Potřeba stelivové slámy:

Spotřeba slámy - navrhovaná stáj
Číslo
stáje

Stáj

9

OMD 2

Ustájení Kategorie Kapacita

stlané

Celkem

J

393

Prům.
celk.
hmotnost hmotnost
310

393

121830

Počet
DJ

Spotřeba
slámy
(kg/DJ/den)

Roční
spotřeba
slámy (t)

243.66

6

533.6

121830 243.66

533.6

B.II.3.3. Elektrická energie
Rozvod elektrické energie bude ve stáji vybudován nový. Technologická elektroinstalace bude
napojena na hlavní rozvaděč v objektu.
Rozvodová soustava: 3 NPE, AC 50Hz, 400/230V TN-C-S ochrana dle ČSN 33 2000:
samočinným odpojením od zdroje (neživé části)
krytím a izolací (živé části)
Napojení stáje na elektrickou energii bude řešeno z RIS v areálu.
Očekávaná roční spotřeba el. energie : cca 5 000 kWh
To znamená, že představuje pouze minimální navýšení spotřeby v rámci areálu
B.II.3.4. Další surovinové vstupy
Další surovinové či energetické zdroje pro posuzovaný záměr není z hlediska hodnocení
vlivů na životní prostředí (zprostředkované vlivy výstavby) nutno uvažovat, poněvadž
nedochází k nárokům na kamenivo, zeminy, štěrkopísky či jiné přírodní zdroje, které by musely
být opatřovány vyvolanou těžbou v krajině. Stavební materiály na stavbu budou dováženy ze
stávajících výroben konstrukcí, stavebnin, betony budou dováženy z betonárky vybraného
dodavatele. Materiál bude zajišťovat dodavatel stavby. Výstavba si vyžádá relativně malé
množství stavebních materiálů.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
B.II.4.1 Komunikační napojení
Posuzovaný záměr leží ve stávajícím zemědělském areálu, který je dopravně
zpřístupněn po místní komunikaci ze silnice I. třídy č. 37 Ždírec n. Doubravou – Žďár nad
Sázavou a dále po komunikaci III. třídy směr Hluboká. Vnitroareálové komunikace jsou
zpevněné převážně živičné. V souvislosti s novostavbou stáje není třeba zřizovat nové
dopravní napojení areálu farmy.
Napojení areálu a komunikační vazby ve vlastním areálu se nemění, bude pouze
vybudován přístup k nové stáji, dojírně a jímkám na kejdu.
Ing. Petr Pantoflíček
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B.II.4.2 Doprava
Vzhledem k tomu, že po dokončení výstavby stáje OMD dojde vlivem většího počtu
skotu v areálu ke změnám především v produkci exkrementů i dovozu steliv, je nutné
alespoň rámcově vyhodnotit systém a frekvenci dopravy s ohledem na vyhodnocení změny
dopravního zatížení v daném území a tím i získání podkladů pro zatížení území, především
ovzduší, emisními vlivy liniové dopravy.
Dopravní zatížení odvozem mléka:
Mléko bude odváženo denně, je třeba tedy 365 nákladních automobilů.
Stávající stav:
Stejné 365 nákl. automobilů.

Dopravní zatížení odvozem hnoje:
Ve stlaných stájích bude za rok vyprodukováno celkem 4928 t hnoje. Přibližná
kapacita vozu pro přepravu chlévské mrvy je 9 t. Z toho vyplývá, že po výstavbě bude pro
odvoz vyprodukovaného hnoje je třeba vyskladnit cca 548 vozů za rok.
Hnůj bude odvážen z areálu denně, trasy jsou závislé na potřebách vyhnojování
pozemků podle osevního postupu oznamovatele a jsou tedy v průběhu roku měněny.
Stávající stav:
V areálu je dosud produkováno 2248 t hnoje . To znamená, že nyní je odvážen hnůj celkem 250
vozy.

Dopravní zatížení odvozem kejdy:
Celková produkce tekutých statkových hnojiv a odpadních vod skladovaných
v jímkách na vyvážení bude celkem 21 627 m3 ročně. Odvoz bude prováděn traktorovými
cisternami o obsahu 15 m3. Tzn., že za rok bude třeba odvést cca 1442 vozů.
Stávající stav:
3
V současné době je v areálu vyprodukováno cca 21 178 m kejdy a dalších odpadních vod
využívaných jako tekutá statková hnojiva (dešťové vody ze sil. žlabů a ostatních znečištěných ploch).
3
Celkem přibližně 21178 m ročně = 1412 traktorových cisteren.

Dopravní zatížení dovozem steliv:
Doprava steliv je dána spotřebou v provozech se slamnatou technologií. Tato
spotřeba je také uvedena v kap. 1. 3. a činí celkem 1077 t za rok. Do areálu bude
dopravována velkoobjemovými vozy s kapacitou 2 t slámy. K přepravě výše uvedeného
množství bude tedy třeba převést 539 vozů ročně.
Stávající stav:
steliva

434,4 t 272 traktorů

Dopravní zatížení dovozem krmiv:
Celková potřeba jadrných krmných směsí v areálu je uvažována ve výši 2859,6 t
ročně. Směsi jsou vyráběny v areálu a tak tato spotřeba nevyvolá žádnou další dopravu.
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Dávka objemných krmiv bude sestavena především na bázi senáží, siláží (cca 19 000
t) a zčásti sena (cca 600 t). Seno bude dopravováno do seníku velkoobjemovými vozy s
kapacitou 2 t, tedy zhruba 300 vozů. Siláže a senáže budou skladovány v silážních žlabech
ve středisku, kam budou dopravovány traktory se senážními vozy (15 t) z pole při sklizni
pícnin – 1267 průjezdů. Skot je krmen směsnou krmnou dávkou míchacím vozem.
Stávající stav:
siláže, senáže (16100 t)
1073 traktorů
seno (500 t)
250 traktorů
Odvoz krmiv pro jalovice Hluboká: 365 traktorů
Vzhledem k větší kapacitě skladovacích prostor pro konzervovaná objemná krmiva v Krucemburku je
v současné době denně dováženo objemné krmivo do stáje pro jalovice v obci Hluboká.
V minulosti i v současné době oznamovatel provedl několik investic do skladovacích kapacit
(silážních žlabů). V roce 2012 byly zkolaudovány a začali se využívat tři silážní žlaby ve Ždírci n.D. Tato
3
stavba souvisela s uvedením do provozu bioplynové stanice. Celková kapacita žlabů je 9753 m , tj. přibližně 6
500 tun senáže. Při obratu krmiv ve žlabech je zde vždy určitý prostor pro uskladnění krmiv pro skot. Ve
středisku ve Ždírci jsou stáje s průměrnými stavy 400 ks zástavového skotu a 100 ks výkrmu býků. V roce
3
2015 byly opraveny dva žlaby ve středisku Vojnův Městec. Tím se získal prostor o objemu 6 650 m , tj.
přibližně 4 500 tun senáže. Oproti původním žlabům byla ve Vojnově Městci navýšena kapacitu o 2 500 až 3
000 tun senážní hmoty. Ve středisku je ustájeno opět ve dvou objektech průměrně 300 ks chovných jalovic a
100 ks zástavového skotu. V současné době jsou budovány silážní žlaby na severním okraji areálu, které měly
být původně součástí bioplynové stanice. Popsané investice se střediska Krucemburk dotkly a po výstavbě
nových silážních žlabů dotknou takto:
sníží se přeplňování jam, tj. čepice nad hranu panelu – tím dojde ke snížení ztrát a zároveň snížení
odvozu tohoto materiálu na hnojiště
omezí se senážování do vaků uvnitř areálu, kde při mechanickém porušení těchto vaků může dojít
kažení uskladněných senáží
omezilo se vyvážení objemných krmiv do zmíněných středisek, kde nebyly dostatečné skladovací
kapacity (tyto změny nejsou ve výčtu dopravy ovšem zahrnuty – doprava byla velice variabilní, těžko
definovatelná)

Dopravní zatížení odvozem a dovozem skotu:
Dopravní zatížení odvozem odstavených telat, vyřazených dojnic a dovozem jalovic
bude představovat za rok:
Vyřazené dojnice:

Při průměrné brakaci stáda ve výši 30 % bude za rok vyskladněno cca 300 ks dojnic.
Tzn., že pro odvoz vyřazených dojnic bude třeba cca 30 ks nákladních automobilů.
Odstavená telata

Po zprovoznění nové stáje pro odchov jalovic by byly z areálu odváženy pouze býčci
a to v intervalu cca 14 dnů. Pro jejich odvoz bude třeba cca 26 ks nákl. Automobilů.
Dovoz jalovic

Po zprovoznění nové stáje pro odchov jalovic zůstanou jalovice v areálu po celou
dobu odchovu, nebude tedy třeba žádná doprava pro jejich přesuny.
Prasata

Prodej jatečných prasat a následně dovoz selat se provádí cca 4 x do roka. Pro dovoz
a odvoz prasat je tedy třeba 8 ks nákl. Automobilů.
Stávající stav:
Vyřazené dojnice:
Při průměrné brakaci stáda ve výši 30 % bude za rok vyskladněno cca 300 ks dojnic. Tzn., že pro
odvoz vyřazených dojnic bude třeba cca 30 ks nákladních automobilů.
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Odstavená telata
V průběhu roku se odchová a odveze z areálu přibližně 1000 ks telat a bude tedy pro odvoz třeba cca
52 ks nákl. Automobilů (každý týden).
Dovoz jalovic
Místo vyřazených dojnic bude do areálu přivezen stejný počet březích jalovic – 300 ks. Ty budou
přiváženy nákladními vozy s kapacitou cca 10 ks. Tzn. cca 30 ks nákladních automobilů.
Prasata
Prodej jatečných prasat a následně dovoz selat se provádí cca 4 x do roka. Pro dovoz a odvoz prasat
je tedy třeba 8 ks nákl. Automobilů.

Dopravní zatížení odvozem kadaverů:
Vzhledem k nízkému úhynu chovaných zvířat bude i nízké dopravní zatížení spojené
s jejich odvozem a je odhadováno na cca 26 nákl. automobilů ročně.
Stávající stav:
Stávající stav je stejný - 26 vozů.

Při započtení příjezdu zhruba dvaceti osobních automobilů denně, bude celkový denní
ekvivalent příjezdu dopravní techniky do střediska, spojené s obsluhou stájí v tomto areálu ze
silnic vyšší třídy cca 33 vozidel (v praxi jde o sezónní nepravidelnosti).

Souhrn:
Druh Vozidla

Nákladní vůz
Traktor

Navrhovaný stav dopravy spojený
s provozem střediska ŽV

Denní ekvivalent průjezdu

(ročně)

Denně (rok/365*2)

365+30+26+8+26 = 455

2,49

548+1442+539+300+1267 = 4096

22,44

(příjezd + odjezd)

Souhrn stávající stav:
Druh Vozidla
Nákladní vůz
Traktor

Stávající stav dopravy spojený s provozem
střediska ŽV
(ročně)
365+30+52+30+8+26 = 511
250+1412+272+1073+250+365 = 3622

Denní ekvivalent průjezdu (příjezdodjezd)
Denně (rok/365*2)
2,8
19,85

Rozsah této dopravy není významný, zejména z pohledu její frekvence v současném
stavu, danému dnešním provozem stájí, a frekvence po silnici I. tř., vedoucí obcí že podle
orientačních výpočtů zpracovatele dokumentace představuje zatížení emisemi CO2, NOx a
HC tak malých hodnot, které je naprosto nevýznamné. V areálu je navíc sídlo firmy a
středisko rostlinné výroby, což přináší také určitou frekvenci osobní i nákladní dopravy.
Oproti stávajícímu stavu, i přes zvyšující se stav skotu ve středisku, se stav
obslužné dopravy celého areálu živočišné výroby nijak významně nezvýší. Oproti
vypočteným stávajícím 4133 příjezdům nákladní dopravní techniky, lze očekávat
v navrhovaném stavu příjezd 4551 ks nákladních dopravních prostředků za rok – to je o 418
ks nákladních vozidel (traktory a nákladní vozy) za rok více, což je v denním průměru
zvýšení v průměru o cca 1,15 vozidla.
Ing. Petr Pantoflíček
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K zásadním změnám v rozsahu a typu dopravy vlivem výstavby a dalšího provozu
areálu nedojde. V praxi půjde samozřejmě o sezónní nepravidelnosti se špičkou v obdobích
sklizně pícnin nebo odvozu kejdy z jímek.
Kampaňová doprava (sklizeň pícnin a odvoz kejdy) bude soustředěná přibližně do
cca 90-100 dní v roce s tím, že četnost dopravy by neměla překročit 60 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), dojde k malému navýšení dnů s těmito maximy.
Hlavní část denní dopravy se bude odehrávat v přejezdech s krmením mezi stájemi a
sklady krmiv a ve vlastním areálu při krmení zvířat.
Celkové zhodnocení dopravního zatížení z hlediska kvantifikace pohybu vozidel
jednotlivých typů a jejich emisní účinky na ovzduší jsou uvedeny v následující kapitole.
Doprava je směrována variabilně podle osevního plánu provozovatele (umístění
pícnin a volných ploch k hnojení v rámci jeho hospodářského obvodu). Přístupové
komunikace jdou severním směrem přes ulici Koželužská a Českobratrská na silnici I. tř. č.
37, dále místní komunikací po severní straně areálu do ulice Hlubocká a jižním a západním
směrem po účelových komunikacích na polnosti ležící v těchto oblastech. Vzhledem
k tomu, že se osevní plán každoročně mění nelze přesně stanovit, kterým směrem bude
v jednom roce převážná část dopravy směrována, lze však konstatovat, že nikdy nebude
uskutečňována pouze jednou přístupovou komunikací.

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. Ovzduší
B.III.1.1 Hlavní bodové zdroje znečištění ovzduší
Při provozování jakéhokoliv druhu stájí vznikají rozkladem organické hmoty (zbytky
krmiva, steliva, výkaly) látky, které mohou způsobit znečištění ovzduší. Jedná se především
o amoniak, sirovodík a kysličník uhličitý. Sirovodík a kysličník uhličitý se při dodržování
zásad správného provozu, pro které nový provoz ustájení skotu v posuzovaném středisku
bude vytvářet příznivé předpoklady, pohybují na velice nízké úrovni koncentrace a neměly
by v žádném případě překročit parametry, uvedené v technických doporučeních Mze ČR. Za
těchto předpokladů nemohou tyto emise v zásadě ovlivnit životní prostředí. Tyto
koncentrace neovlivní negativně zdravotní stav zvířat ani obsluhy skotu v okolním prostředí
se díky dostatečnému ředění větracím vzduchem negativním způsobem neprojeví.
Produkce amoniaku a pachů, která způsobuje značné problémy především v chovech
prasat a drůbeže, se u skotu, kde s ohledem na charakter chovu a koncentraci a intenzitu
zápachu a současně i úroveň produkce amoniaku neprojevuje natolik negativně.
Tato emisně příznivá situace u stájí pro skot a u skladů hnoje, zejména při
krátkodobém sladování, souvisí jednak s emisně vyhovujícím složením exkrementů skotu z
hlediska obsahu N ve vazbě na převládající podíl objemných krmiv v krmné dávce, jednak s
nižší plochou a kubaturou stáje v přepočtu na jednu DJ, což příznivě ovlivňuje emitující
plochy a zároveň vyžaduje relativně nízké množství vzduchu k odvodu amoniakálních emisí
a jejich rozptýlení mimo stáj.
Posuzovaný zdroj (areál) spadá dle zákona 201/2012 o ochraně ovzduší, přílohy č.2
mezi „Vyjmenované stacionární zdroje“ pod bod 8. Chovy hospodářských zvířat s celkovou
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roční emisí amoniaku nad 5 tun včetně. Takovýto zdroj je povinen mít provozní řád dle §11
výše uvedeného zákona.
Výpočty emisí amoniaku jsou provedeny podle Metodického pokynu odboru ochrany
ovzduší č. 11022013, k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a
k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů“, z 11.2.2013.
EMISNÍ FAKTORY PRO VYJMENOVANÉ ZEMĚDĚLSKÉ ZDROJE
(kg NH3 . zvíře-1 . rok-1)

Emise amoniaku z posuzované farmy
Stávající stav – neredukovaný
Stávající neredukovaný stav celý areál
Stáj
č.

Název stáje

Kateg
.

1

Kravín 3

D

302

2

Kravín 1

D

88

3

Kravín 2

D

103

4

Kravín 4
Kravín
Porodna
OMD přístavek

D

5
6
7
8

Odchovna
Venkovní
boudy pro
telata

CELKEM

E.F.kg NH3
(kg/rok)

Kapacit Stáj Skladová
a
ní kejdy
(hnoje)

Emise NH3 z chovu
(kg/rok)

zaprave Celkem Celková
ní do
emise
půdy
NH3

Z toho
Z toho
ve stáji skladování
kejdy
(hnoje)

Z toho
pole

hmot.
tok NH3
ze stáje
(g/hod)

2.5
2.5
2.5
2.5

12
12
12
12

24.5
24.5
24.5
24.5

7399.0

3020.0

755.0

3624.0

344.7

2156.0

880.0

220.0

1056.0

100.5

2523.5

1030.0

257.5

1236.0

117.6

400

10
10
10
10

9800.0

4000.0

1000.0

4800.0

456.6

D

68

10

2.5

12

24.5

1666.0

680.0

170.0

816.0

77.6

Trv

170

6
3.1

13.7
8.3

1020.0

289.0

1020.0

116.4

250

1.7
2

2329.0

VP

6
3.2

2075.0

800.0

500.0

775.0

91.3

Tml

200

6

1.7

6

13.7

2740.0

1200.0

340.0

1200.0

137.0

30688.5 12630.0

3531.5

14527.0 1441.78

1581
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Navrhovaný stav - neredukovaný
E.F.kg NH3
(kg/rok)

Navrhovaný stav - celý areál
Stáj
č.

Název stáje

Kateg
.

1

Kravín 3

D

302

2

Kravín 1

D

88

3

Kravín 2

D

103

4

Kravín 4
Kravín
Porodna
OMD
přístavek
Odchovna
Venkovní
boudy pro
telata
OMD 2

D

5
6
7
8
9

CELKEM

Emise NH3 z chovu
(kg/rok)

Kapacit Stáj Skladová zaprave Celkem Celková
a
ní kejdy
ní do
emise
(hnoje)
půdy
NH3

2.5
2.5
2.5
2.5

12
12
12
12

24.5
24.5
24.5
24.5

7399.0

3020.0

755.0

2156.0

880.0

220.0

1056.0

100.5

2523.5

1030.0

257.5

1236.0

117.6

400

10
10
10
10

hmot.
tok
NH3 ze
stáje
(g/hod)
3624.0 344.7

9800.0

4000.0

1000.0

4800.0

456.6

D

68

10

2.5

12

24.5

1666.0

680.0

170.0

816.0

77.6

Trv

170

6

1.7

6

13.7

2329.0

1020.0

289.0

1020.0

116.4

VP

250

3.2

2

3.1

8.3

2075.0

800.0

500.0

775.0

91.3

Tml

200

6

1.7

6

13.7

2740.0

1200.0

340.0

1200.0

137.0

J

393

6

1.7

6

13.7

5384.1

2358.0

668.1

2358.0

269.2

36072.6 14988.0

4199.6

16885.0 1711.0

1974

Z toho
Z toho
ve stáji skladování
kejdy
(hnoje)

Z toho
pole

S ohledem na kapacitu stájí je ve stávajícím i v navrženém stavu dosaženo
celkového hmotnostního toku emisí amoniaku ze stájí skotu nad 500 g/h. (hodnoty
hmotnostního toku ze stájí jsou uvedeny v tabulkách). Na stáje se tedy vztahuje obecný
emisní limit amoniaku, který je stanoven v příloze č. 9 vyhlášky č. 415/2012 Sb., který
představuje 50 mg/m3 a platí při hmotnostním toku emisí vyšším než 500 g/h.
V projektu stavby, nebyly údaje o výměně vzduchu ve stáji uvedeny. Vzhledem k
tomu, že se jedná o systém vzdušných stájí s přirozeným větráním, bude se zcela jistě jednat
o takové množství, že vyprodukovaný amoniak bude dostatečně „naředěn“ a jeho
koncentrace nebude dosahovat maximální hranice. V literatuře je uváděno, že dostatečný
přívod vzduchu do stáje pro dojnice se pohybuje v intervalu od cca 250 do 300 m3/hod/1
VDJ. V tomto případě by průměrná koncentrace amoniaku v emitujícím vzdušném proudu
stáje pro jalovice dosahovala výše 3,76 mg/m3 (250 m3/hod - neredukovaný stav).
V uvedeném věstníku MŽP jsou dále uvedeny technologie snižující emise amoniaku
ze stájí, skladů kejdy nebo hnoje a jejich aplikace na pozemky. Některé tyto technologie
budou v areálu využity a níže je uvedena produkce amoniaku při realizaci těchto opatření.
Z výpočtů je patrné, že při uplatňování základních snižujících technologií, které
navrhovaný provoz moderní vzdušné stáje pro jalovice umožňuje, snižuje celkovou roční
emisi na úroveň stávajícího neredukovaného stavu, i když některé z uvedených snižujících
technologií jsou využívány i v současné době.

Ing. Petr Pantoflíček
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Redukovaná emise amoniaku po uplatnění snižující opatření spočtená podle věstníku MŽP
Drážkovaná podlaha s pravidelným odklizem kejdy = -25 % (snížení EF ze stáje) - stáj č.1,2,3,4
Pravidelný odkliz chlévské mrvy minimálně 2x denně = -15 % (snížení EF ze stáje) - stáje č. 9
Aplikace biotechnologických přípravků do krmiva prasat= -30 % (snížení EF ze stáje) - stáj č. 7
Ponechání kejdy do vytvoření přírodní krusty na povrchu jímky = -40% (snížení EF ze skladování kejdy) - stáje č. 1,2,3,4
Ponechání hnoje v klidu do vytvoření přírodní krusty = -60% (snížení EF ze skladování hnoje) - stáje č. 5,6,7,8,9
Zapravení hnoje do půdy při orbě do 24 hod = -35% (snížení EF z aplikace hnoje) - stáje č. 5,6,7,8,9
Vlečená botka při aplikaci kejdy nebo Plošný rozstřik a zapravení pluhem nebo diskem do 24 hod = -60% (emise z aplikace kejdy)
- stáje č. 1,2,3,4

Navrhovaný redukovaný stav
Stáj
č.

Název stáje

1

Kravín 3

D

302

2

Kravín 1

D

88

3

Kravín 2

D

103

4

Kravín 4

D

400

5

Kravín Porodna

D

68

6

OMD přístavek

Trv

170

7

Odchovna
Venkovní boudy
pro telata
OMD 2

VP

8
9

E.F.kg NH3 (kg/rok)

Emise NH3 z chovu (kg/rok)

Kateg Prům. Stáj Skladování zapravení Celkem Celková
.
Počet
kejdy
do půdy
emise
zvířat
(hnoje)
NH3

1.5
1.5
1.5
1.5
1
0.68
0.8

4.8
4.8
4.8
4.8
7.8
3.9
2.015

13.8
13.8
13.8
13.8
18.8
10.58
5.055

4167.6

2265.0

453.0

1449.6

258.6

1214.4

660.0

132.0

422.4

75.3

1421.4

772.5

154.5

494.4

88.2

5520.0

3000.0

600.0

1920.0

342.5

1278.4

680.0

68.0

530.4

77.6

1798.6

1020.0

115.6

663.0

116.4

250

7.5
7.5
7.5
7.5
10
6
2.24

1263.8

560.0

200.0

503.8

63.9

Tml

200

6

0.68

3.9

10.58

2116.0

1200.0

136.0

780.0

137.0

J

393

5.1

0.68

3.9

9.68

3804.2

2004.3

267.2

1532.7

228.8

22584.4 12161.8

2126.3

8296.3 1388.3

1974

CELKEM

Z toho
Z toho
Z toho hmot.
ve stáji skladování pole tok NH3
kejdy
ze stáje
(hnoje)
(g/hod)

Pro komplexní posouzení vlivů posuzovaného záměru investora na kvalitu ovzduší
jsou dále uvedeny některé další doplňující údaje produkci a to oxidu uhličitého, prachu,
vodních par a celkového tepla produkovaného zvířaty.
Produkce oxidu uhličitého, vodních par, prachu a tepla v posuzovaném areálu
Produkce CO2
Podle Informačního listu Mze ČR 01.01.08. 11/1993, Základní provozně
technologické ukazatele pro skot, je produkce oxidu uhličitého stanovena v závislosti na
živé hmotnosti následovně:
Stáj
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kategorie
D
D
D
D
D
Trv
VP
Tml
J
CELKEM

Ing. Petr Pantoflíček

Hmotnost

Počet ks

(kg)
550
550
550
550
550
140
60
75
310

302
88
103
400
68
170
250
200
393

Prod. CO2 na 1 ks

Produkce CO2

-1

(kg . h-1)
80.45
23.44
27.44
106.56
18.12
14.69
9.90
11.52
65.08

-1

(mg . s . ks )
74
74
74
74
74
24
11
16
46

357.20
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Produkce tepla
-1

Hmotnost
5
288
389
515
949
1086

100
150
220
500
600

o

W . ks při teplotě t1 ve C

v kg.ks-1

15
273
369
488
899
1029

10
281
379
502
924
1058

20
266
359
475
874
1001

25
258
349
461
850
972

Při průměrné uvažované teplotě t1 = 10 o C je produkce tepla následující:
Stáj

Kategorie

Hmotnost

Počet ks

(kg)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

D
D
D
D
D
Trv
VP
Tml
J
CELKEM

550
550
550
550
550
140
60
75
310

302
88
103
400
68
170
250
200
393

Prod. tepla 1 ks

Produkce tepla

(W. ks-1)

(kW)

1058
1058
1058
1058
1058
315
149
221
643

319.52
93.10
108.97
423.20
71.94
53.55
37.25
44.20
252.70

1404.44

Uvedené množství nebude mít žádný vliv na mikroklimatickou situaci lokality.
Produkce vodních par
-1

Hmotnost
5
21
28
38
68
78

100
150
220
500
600

-1

o

mg . ks . s při teplotě t1 ve C

v kg.ks-1

15
36
48
64
118
135

10
27
37
48
89
102

20
47
63
84
154
176

25
60
81
107
197
226

Při průměrné uvažované teplotě t1 = 10 o C je produkce vodních par následující:
Stáj

Kategorie

Hmotnost

Počet ks

-1 -1

(kg)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

D
D
D
D
D
Trv
VP
Tml
J
CELKEM

Ing. Petr Pantoflíček

Prod. vod. par 1
ks
(mg. ks

550
550
550
550
550
140
60
75
310

302
88
103
400
68
170
250
200
393

102
102
102
102
102
102
23
29
64

.s )

Produkce vod.
par
-1

(kg .hod

)

110.89
32.31
37.82
146.88
24.97
62.42
20.70
20.88
90.55

547.43
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Produkce prachu
Hlavním potencionálním zdrojem prachu za provozu stáje bude manipulace se
stelivem. Při průměrné spotřebě slámy cca 534 t za rok, je možné předpokládat prašnost v
rozsahu 0,1 % celkové spotřeby materiálu. Tzn., že v areálu by mohlo ročně vznikat cca 500
kg prachu. Jedná se zde o prašnost lokální a občasnou situovanou uvnitř stáje v dostatečné
vzdálenosti od obytné zástavby.
Po omezenou dobu může vznikat určité množství prachu též jako důsledek
bouracích, výkopových a stavebních prací. I tento zdroj by však měl být lokalizován
v lokalitě výstavby, které je dostatečně vzdáleno od obytné zástavby.
B.III.1.2 Hlavní liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší
Liniové zdroje - doprava
Liniové zdroje znečištění jsou představovány prakticky všemi dopravními
prostředky, které se budou pohybovat po příjezdové cestě k areálu živočišné výroby nebo v
rámci vnitrozávodových komunikací střediska.
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži související s dopravou bylo pracováno s
emisními faktory pro rok 2016. V souladu s novými legislativními opatřeními MŽP ČR
vydalo jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR
provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu
motorových vozidel na kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory určeny pomocí programu
MEFA v.13. Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program
MEFA v.13 (Mobilní Emisní Faktory, verze 2013). Tento uživatelsky jednoduchý program
umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (g/km – g/km) pro všechny základní
kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i alternativními
plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu
emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel.
Program MEFA v.13 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum
znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky rizikové pro
lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní
organické sloučeniny, které představují hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a
fotooxidačního smogu (alkeny).
Pro určení emisních parametrů skupin vozidel OA (osobní automobil), LNA (lehký
nákladní automobil a TNA (těžký nákladní automobil) byly pomocí programu MEFA
použity pro rok 2016 následující parametry emisních faktorů):

Typ
vozidla
OA
TNA

Emisní faktory rok 2016 (g/km)
částice
SO2
NOx
Emisní Rychlost tuhé
(PM10)
úroveň (km/h):
EURO 4
50
0.0204
0.0071
0.2736
EURO 3
30
0.2667
0.0039
2.0001

Ing. Petr Pantoflíček
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Je uvažován příjezd a odjezd ze střediska obcí na silnici I.tř. a určitý pohyb po
areálu v celkové délce jednoho průjezdu 1,0 km. Podle toho lze předpokládat, s ohledem na
frekvenci pohybu a obsah hlavních škodlivin ve výfukových plynech jednotlivých
reprezentantů, zhruba následující úroveň znečištění:
Navrhovaný stav

Maximální denní emise
(g/den)

Typ
Počet
Počet tuhé SO2
vozidla přejezdů ujetých látky
denně
km

NOx

OA
TNA
Celkem

Celkové emise (kg/rok)

CO CxHy tuhé
látky

SO2

NOx

CO CxHy

40

40

0.816

0.284

10.944 40.156

3.232

0.29784 0.1037 3.9946 14.657

1.1797

22.44

22.44

16.002

0.234

120.01 170.19

61.95

2.18443 0.0319 16.382 23.233

8.4568

16.82

0.518

65.18

2.4823

9.636

62.44

131

210.3

0.136

20.38

37.89

Tato emisní zátěž je nevýznamná.
Plošné zdroje znečištění
Hlavní zdroj plošného znečištění představuje vyvážení a aplikace statkových hnojiv
na plochy určené k hnojení. Exaktní tuzemské údaje o uvolněném množství amoniaku při
tomto procesu nejsou k dispozici, neboť emise amoniaku do ovzduší ovlivňuje řada faktorů
(např. způsob aplikace, včasnost zaorání, půdní podmínky, povětrnostní podmínky atd.). Zde
je třeba zohlednit, že řádné hnojení pozemků statkovými hnojivy vede ke zvýšení podílu
organické hmoty v půdě a současně ke snížení problémů při využití živin z průmyslových
hnojiv a k jejich sníženému vyplavování do spodních vrstev půdy a dále do podzemních
vod.
Podle uvedeného Věstníku MŽP, je možné do určité míry odhadnout emisi
amoniaku v této fázi manipulace se statkovými hnojivy. Spočtené roční emise podle EF jsou
uvedeny ve výše uvedených tabulkách.
Při aplikaci kejdy, je zavedena snižující technologie - vlečená botka při aplikaci
kejdy, nebo Plošný rozstřik a zapravení pluhem nebo diskem do 24 hod = -60% (emise
z aplikace kejdy). Ve stelivových stájích bude zavedena snižující technologie – zapravení
hnoje do půdy při orbě do 24 hod . Zde je redukce emise amoniaku NV stanovena na –35
%.

B.III.2. Odpadní vody
Odpadní vody řešené projektem a posuzované v tomto oznámení jsou představovány
pouze dešťovými vodami spadlými na hnojnou koncovku stáje (kontaminované dešťové
vody), které budou svedeny do jímky a čistými dešťovými vodami ze střechy stáje, které
budou svedeny do dešťové kanalizace střediska. V produkci ostatních odpadních vod
nebude po výstavbě nové stáje docházet k žádným změnám.
Ing. Petr Pantoflíček
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K produkci močůvky ve stájovém prostoru nedochází vůbec neboť moč je zcela
nasáknuta podestýlkou a chlévská mrva je denně ze stájového prostoru vyhrnována na
hnojnou koncovku na jižním štítu stáje a ihned odvážena z areálu. Ve stáji nebude zřizována
žádná splašková kanalizace.
Koef. vsaku steliva
= 2,5
Produkce moči 1 DJ
= 15-20 l
Spotřeba slámy na 1 DJ = 8,5 kg
Odpar
= 2,5 l
Odtok moče
= 0l
B.III.2.1. Kontaminované dešťové vody z plochy hnojné koncovky:

Všechny dešťové vody spadlé na tuto plochu s možnou kontaminací závadnými
látkami budou odváděny kanalizací do kruhové nadzemní betonové jímky Wolf, která
slouží ke skladování dešťových odpadních vod spadlých na plochu silážního žlabu, který je
situovaný mezi stájemi č. 5 a 6. Tyto vody jsou využívány jako tekutá statková hnojiva ke
hnojení pozemků.
Plocha silážního žlabu: 1660 m2
Roční úhrn srážek: 793 mm
Zakrytá část: 0,5 (plocha pokryta siláží s plachtou)
Odtokový součinitel: 0,8
1660 x 0,8 x 0,5 x 0,793 = 526,5 m3
Nově svedené plochy do této jímky:
Dešť. vody z hnojné koncovky OMD 2: 485 m2 x 793 mm x 0,8 = 307,7 m3/rok
Do této jímky budou nově svedeny i dešťové vody spadlé na plochu dvou silážních
žlabů, které budou zachovány po výstavbě nové stáje OMD (stávající 4 žlaby jsou
v současné době svedeny do zemní betonové jímky u seníku, přes kterou bude nově vedena
dešťová kanalizace ze střechy nové stáje.
Plocha silážních žlabů: 1584 m2
Roční úhrn srážek: 793 mm
Zakrytá část: 0,5 (plocha pokryta siláží s plachtou)
Odtokový součinitel: 0,8
1584 x 0,8 x 0,5 x 0,793 = 502,4 m3
Celková roční produkce dešťových vod z kontaminovaných ploch svedených do
kruhové jímky o kapacitě 1048 m3 je 1336,6 m3. Skladovací kapacita této jímky tedy
vystačuje na více jak 9 měsíční zdržení této produkce (1048 : (1336,6/12) = 9,4 měsíce).
Kapacita skladovacích prostor tak bude poskytovat ještě rezervní ekvivalent pro
zachycení případného přívalového deště z odkanalizovaných ploch při stanovených
parametrech:
sběrná plocha Sb. = 3279 m2
převodní součinitel na m3 = 0,943
intenzita 15-timinutového deště je i = 130 l/sec/ha.
Qz = 0,943 x 0,8 x 0,3279 x 0,130 x 900 =
28,94 m3
Ing. Petr Pantoflíček
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Tato doba skladování vyhovuje současným požadavkům daným zákonem 156/98
Sb., resp. vyhláškou č. 377/2013 Sb., O skladování a používání krmiv, která platí od
1.1.2014, kde je v § 6, odst. 2 uvedena doba skladování tohoto druhu skladovaných látek
minimálně 4 měsíce.
Vyhovuje i klimatickým podmínkám v regionu a Nařízení vlády č. 262/2012 Sb. O
stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, kde je požadována šesti měsíční kapacita
skladovacích jímek na tekutá statková hnojiva.
Skladovací prostory, podlahy objektů a všechny prvky splaškové kanalizace musí
být řešeny jako vodotěsné. Technické řešení těchto prostor musí vyhovovat požadavkům
české legislativy, zejména požadavkům zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon) a vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. o
technických požadavcích na stavby.
Investor musí mít k dispozici zápisy o zkouškách vodotěsnosti jímky a celé
splaškové kanalizace, provedené podle vyhlášky č. 450/2005, ve znění vyhl. č. 175/2011 Sb.
B.III.2.2. Vody dešťové nekontaminované

Vzhledem k tomu, že stáj bude postavena z velké části na stávajícím stavebním a
zpevněném pozemku (silážní žlaby a komunikace), dojde jen k malé změně odtokových
poměrů.
Množství těchto vod bude vyplývat z úrovně srážek v dané oblasti a plochy střechy
stáje. Plocha střechy je cca 2900 m2. Z této střechy bude tedy vznikat cca 2000 m3
dešťových vod (2900 x 0,793 x 0,9 = 2070).
Dešťové vody budou z nové střechy svedeny do stávající kanalizace areálu. Na trase
této kanalizace je stávající jímka, která bude vyčištěna a bude fungovat jako retenční nádrž
a zásoba vody pro jiné využití (např. požární voda, voda pro postřiky).

B.III.3. Odpady
Problematika odpadů je řešena zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. Odpady jsou
hodnoceny a klasifikovány podle vyhlášky 381/01 Sb. ze dne 9. 11. 2001, kterou byl vydán
katalog odpadů a stanoveny další seznamy odpadů. Odpady jsou vypočítány a zhodnoceny
v rozdělení podle časového období jejich vzniku a podle míry znalostí o možných drahách
jednotlivých odpadů je uvedeno i možné řešení této otázky.
Při nakládání s odpady musí být respektovány zásady zmíněného zákona č.185 ze
dne 15. května 2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů včetně návazných
prováděcích vyhlášek MŽP, dále zejména zmíněné vyhl. č. 381/2001 a vyhl. č.383/2001 Sb
o podrobnostech nakládání s odpady.
B.III.3.1. Odpady vznikající při výstavbě

Hlavním odpadem, vznikající při realizování záměru, budou odpady demoličního
charakteru z likvidace silážních žlabů, zejména odpadní beton (k.č. 17 01 01). Dalším
odpadem vznikající při realizování záměru bude výkopová zemina ze stavby základů stavby.
Ta je katalogem klasifikována jako O - ostatní odpad, kód druhu odpadu 17 05 04, případná
část 17 05 06 (hlušina). Její množství lze v současné době, s ohledem na projekční
připravenost, stanovit pouze technickým odhadem (není znám přesný způsob zakládání
stavby). Lze předpokládat, že větší část zeminy z výkopových prací bude využita pro
terénní úpravy a zbývající část bude odvezena na určenou skládku. Přesná kubatura hrubých
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terénních úprav a výkopů bude zpracována až na úrovni řešení prováděcí projektové
dokumentace. Podle technického odhadu by mohlo vzniknout zhruba 500 t tohoto odpadu.
Dalším odpadem, vznikajícím při výstavbě budou odpady charakteru stavebních
zbytků, odřezků či zmetků (sklo, cihla, železo ocel, kabely..). Ty budou ukládány na
samostatnou stavební meziskládku a odstraňovány v souladu s předpisy.
Obalový materiál z plastů (15 01 02 - O) tomto případě fólie a obaly od součástek
nebo nápojů či jiných nezávadných tekutin nebo materiálů v odhadnutém množství cca 100
kg, budou průběžně likvidovány stavební dodavatelskou firmou.
Také papírové (15 01 01 – O) či dřevěné obaly (15 01 03 – O) od např.
technologických součástek a jiných materiálů se budou likvidovat sběrem a odvozem na
skládku nebo do sběrných surovin.
Při finálních nátěrech konstrukcí objektů bude vznikat odpad z nanášení nátěrových
hmot (k.č. 08 01 11) barva s obsahem halogenových rozpouštědel, kategorie N. Její případné
zbytky budou likvidovány odbornou firmou. Do doby odvozu ze staveniště musí být
skladovány v nepropustné nádobě v uzavřené místnosti.
Dále bude v průběhu výstavby vznikat několik dalších druhů odpadů, které jsou
specifikovány v níže uvedené tabulce.
Kód odpadu

Druh odpadu

Kategorie Množství (t)
odpadu

08 01 11

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
nebo jiné nebezpečné látky

N

0,05

08 01 12

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

O

případná část
předchozího

O

0,05

O

0,1

O
O

0,1
0,5

N

0,05

N

0,01

O
O
O
O

200
5
0,01
0,01

O

1

O

1

O

0,01

12 01 21
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 10
15 02 02
17 01 01
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 02
17 04 05
17 04 11
17 05 04
17 05 06
17 09 03
17 09 04

Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené
pod číslem 12 01 20
papírové a lepenkové obaly
(zbytky obalů od technologie součástek atp.)

Plastové obaly
Dřevěné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových
filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Beton
Dřevo
Sklo
Plast
Asfalt
bez dehtu
Železo a ocel
Kabely neuvedené pod 17 04 10 (neobsahující ropné látky, uhelný
dehet a jiné nebezpečné látky)

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
(neobsahující nebezpečné látky)
Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
(neobsahující nebezpečné látky)
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných
stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné
látky
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
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B.III.3.2. Odpady vznikající při provozu

Při manipulaci s krmivy bude zákonitě vznikat určité množství odpadu - zbytky
krmiv (02 01 03 – odpad rostlinných pletiv), který bude obsluha shrnovat do hnoje a spolu
s ní budou likvidovány na polnostech. Případné zbytky nekvalitního krmiva ve skladech
budou také odváženy ke kompostování na hnojiště.
Dalším odpadem vznikajícím provozem stáje jsou plastové obaly od dezinfekčních
prostředků používaných k dezinfekci stájových prostor. Tento N odpad se nazývá obaly
obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, v katalogu
mají kód 15 01 10 a bude vznikat v množství cca 50 kg.
Obaly od použitých veterinárních léčiv - název druhu odpadu - Jiná nepoužitelná
léčiva neuvedená pod číslem 18 02 07, kód 18 02 08, kterých bude cca 20 kg za rok. Tyto
odpady je možno také zařadit pod kat. č. skupiny 15 – odpadní obaly. Provozovatel musí
zajistit jejich odstranění oprávněnou osobou.
Vzniká také odpad ze znehodnocených zářivek k.č. 20 01 21, N - Zářivky a jiný
odpad obsahující rtuť v odhadovaném množství cca 2 kg/rok.
Investor je povinen do doby odvozu zabezpečit uskladnění nebezpečných odpadů do
odpovídajících nádob a opatřit je identifikačními listy nebezpečných odpadů.
Vedle těchto hlavních odpadů vznikají v celém areálu v menším množství uliční
smetky č. 20 03 03, kategorie O, vznikající při čištění komunikací a směsný komunální
odpad (k.č 20 03 01 - O). Z hlediska nakládání s odpadem po jeho vzniku a jeho likvidace je
řešena smluvně v návaznosti na systém odvozu komunálního odpadu v obci.
Souhrn předpokládaných odpadů, vznikajících během provozu stáje, lze prezentovat
v následující tabulce:

Kód
odpadu
15 01 10*
15 01 02
15 01 06
18 02 08*

Druh odpadu

Kategorie Množství
odpadu
(t)

Obaly obsahující zbytky nebezpečných
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Plastové obaly
Směsné obaly
Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod
číslem 18 02 07

N

0,05

O
O

0,005
0,005

N

0,020

20 01 21*

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

N

0,002

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

1,0

20 03 01

směsný komunální odpad

O

0,5

20 03 03

uliční smetky

O

0,5

Pravděpodobný způsob
nakládání
oddělené shromažďování,
předání oprávněné osobě
Předání oprávněné osobě
Předání oprávněné osobě
oddělené shromažďování,
předání oprávněné osobě
oddělené shromažďování,
předání oprávněné osobě
odvoz na hnojiště ke
kompostování
třídění, odvoz v návaznosti na
svoz v obci
Předání oprávněné osobě

Mimo zákon o odpadech vznikají některé důležité vedlejší produkty – zejména hnůj
skotu, produkovaný ve stáji se slamnatou technologií a tekutými statkovými hnojivy –
v tomto případě dešťovými odpadními vodami spadlými na plochu hnojné koncovky.
Vyčíslení produkce hnoje bude provedeno v této kapitole a produkce tekutých statkových
hnojiv bylo provedeno v předchozí kapitole.
Ing. Petr Pantoflíček
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I když tento vedlejší produkt živočišné výroby úmyslně neřadím mezi odpady, bylo
by možné mu přidělit kat. číslo 02 01 06 (pokud by je provozovatel prohlásil za odpad a
chtěl se jich zbavit jako odpadu).
Ze zemědělského (zejména agronomicko-pedologického) hlediska chlévskou mrvu
resp. hnůj považovat za odpad, ale za cenné organické hnojivo, bez kterého nelze dosáhnout
optimální struktury půdy ani vyhovující půdní úrodnosti. Pro zemědělský podnik
hospodařící na půdě nejsou tyto produkty odpadem, ale je s nimi nakládáno v souladu se
zákonem č. 156/98 Sb., o hnojivech.
V posuzované stáji je očekávána následující produkce hnoje:

Produkce hnoje - navrhovaná stáj
Číslo
stáje

Stáj

9

OMD 2

Ustájení Kategorie Kapacita

stlané

J

Prům.
hmotnost

celk.
hmotnost

Počet
DJ

310

121830

243.66

121830

243.66

393

Celkem

393

Produkce hnoje 1 Roční produkce
DJ/rok (t)
hnoje (t)

11

2680.3

2680.3

V celém areálu bude po výstavbě produkováno následující množství hnoje:

Produkce hnoje - navrhovaný stav
Číslo
stáje

Stáj

Ustájení Kategorie Kapacita

Prům.
hmotnost

celk.
hmotnost

Počet
DJ

5
6
7

Kravín Porodna
OMD přístavek
Odchovna
Venkovní boudy
pro telata
OMD 2

D
Trv
VP

68
170
250

550
140
60

37400
23800
15000

Tml

200

75

J

393

310

8
9

stlané

Celkem

1081

74.8
47.6
30

Produkce
hnoje 1 DJ/rok
(t)
12.4
13.3
9.6

Roční
produkce
hnoje (t)
927.5
633.1
288.0

15000

30

13.3

399.0

121830

243.66

11

2680.3

426.06

4927.9

Produkce hnoje je spočtena podle vyhl. č. 377/2013 Sb. O skladování a způsobu
používání hnojiv.
Hnůj bude po vyhrnutí ze stáje odvážen na hnojiště mimo areál a pak aplikován na
vybraných pozemcích podle plánu rozvozu a osevního postupu. V rámci podniku
oznamovatele nedojde k žádným kvantitativním změnám v produkci slamnatého hnoje,
neboť nová stáj je náhradou za jinou stáj pro jalovice v katastru podniku. V praxi se počítá
s aplikací na ornou půdu po sklizni plodin a na travní porosty v jarním období.
V průběhu roku běžně dochází k úhynu chovaných zvířat. I když zákon č. 185/2001
Sb., v § 2 odst. 1 písm. f, ze své působnosti výslovně vylučuje nakládání s uhynulými těly
zvířat a odkazuje je na zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, je podle názoru
zpracovatele oznámení s tímto materiálem nutné obecně zacházet jako s odpadem
s nebezpečnými vlastnostmi.
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V daném případě, při těchto technologiích ustájení a dobrých zoohygienických
podmínkách, lze uvažovat poměrně nízké procento úhynu. A to u jalovic cca 0,5 %, to
znamená, že ročně může dojít k úhynu cca 2 ks o průměrné váze 500 kg.
Jejich dočasné uskladnění je řešeno v kafilerním boxu střediska na okraji areálu.
Investor musí trvale zajistit jeho správný technický stav (především zabezpečení proti
kontaminaci dešťových vod) a odvoz k likvidaci do nejbližšího asanačního ústavu. Odvoz
by měl být, po dohodě s VAÚ, okamžitý po telefonickém nahlášení úhynu.
B.III.3.3. Odpady, které by mohly vzniknout při havárii

V rámci provozu posuzovaného areálu by mohlo k dané situaci vzniku odpadů při
havárii dojít např. při havárii prostor určených ke skladování tekutých statkových hnojiv,
kdy by mohlo dojít teoreticky k úniku uskladněných látek do okolního terénu.
Z tohoto důvodu je nutné, aby tyto prostory byly řešeny v souladu s požadavky
zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a zákona č.
156/1998 Sb., resp. s novou prováděcí vyhl. č. 377/2013 Sb., O skladování a způsobu
používání hnojiv a pravidelně kontrolován jejich technický stav v intervalech daných
zákonnými předpisy (vyhl č 450/2005 Sb. v platném znění).
Množství vyprodukovaných tekutých statkových hnojiv a hnoje je uvedeno v
předchozích kapitolách.
Další odpad, který by mohl v případě havárie vzniknout, jsou úniky paliv či mazadel
z prostředků mechanizace, při jejich poruchách nebo haváriích. Mohl by tak vznikat N
odpad k.č. 13 02 04, příp. 13 02 05. 13 02 06, 13 02 07 nebo 13 02 07 - vše různé odpadní
oleje pro spalovací motory a převodovky, případně odpad zeminy znečištěné ropnými
látkami (17 05 03* - Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky). Tyto druhy odpadů je
nutné likvidovat podle příslušných předpisů odpadového hospodářství ve vazbě na ochranu
vod před znečištěním ropnými látkami, ve vztahu k opatřením, rozpracovaným v havarijním
řádu farmy. Především je nutné únikům těchto látek předcházet a to především dobrým
technickým stavem mechanizace a dodržováním dopravních předpisů. Kvantitativní úvahy
nejsou uváděny, neboť je nelze odhadnout.
Nelze zcela opomenout málo pravděpodobnou možnost likvidace zvířat z důvodu
nakažení chovu nějakou nebezpečnou nákazou. Pak by se jednalo o manipulaci s kadavery
zvířat, které jak je již uvedeno výše řeší zákon o veterinární péči.
Poslední uvažovaný typ havárie je možný požár objektů. Zde by potom největší
objem odpadů představovala stavební suť - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 (k.č. 17 09 04 - O), případně s určitým podílem
odpadu - Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních
odpadů) obsahující nebezpečné látky směsný stavební odpad (k.č. 17 09 03* - N).
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B.III.4. Ostatní
(například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy – přehled zdrojů, množství emisí,
způsoby jejich omezení)
B.III.4.1. Hluk, vibrace záření
Výstavba

Průběh výstavby bude představovat časově omezené a občasné zvýšení hladiny
hluku a vibrací v okolí staveniště v důsledku použití stavební mechanizace a dopravních
prostředků. Dalším možným zdrojem vibrací budou některé stavební práce jako je dusání a
vibrování při betonáži.
Z tohoto důvodu je nutné zabezpečit, aby veškeré stavební práce v areálu probíhali
pouze v denní době v pracovních dnech.
Vzhledem k druhu výstavby a vzdálenosti staveniště se, za předpokladu, že výstavba
bude probíhat pouze v pracovní dny, neočekává, že budou překročeny povolené hodnoty u
nejbližších obytných objektů.
Provoz

Hygienické požadavky na úroveň akustické situace ve venkovním prostředí jsou
obsaženy v díle 6, § 30, 31, 32, 33 a 34 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a
o změně některých souvisejících zákonů. Prováděcím právním předpisem tohoto zákona je
Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
které stanoví hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích a v mimopracovním prostředí
(ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru).
Venkovním prostorem se dle vládního nařízení č.272/2011 Sb. rozumí nezastavěné
pozemky, které jsou využívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor
určených pro zemědělské účely, komunikací, lesů a venkovních pracovišť. Chráněným
venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných
domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a stavby pro zdravotní a sociální účely, jakož
i funkčně obdobných staveb.
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru
se stanoví součtem základní hladiny hluku Lden = 50 dB (pro noční dobu pak Lnoc = 40 dB) a
korekcí podle přílohy č. 6 Nařízení vlády. V okolí komunikací pak lze akceptovat hodnoty
55 dB, resp. 45 dB.
Z provozního hlediska lze pouze konstatovat, že příspěvek dopravy spojené
s provozem nové stáje není v rámci provozu celého střediska významný a nedojde
k patrnému a zaznamenatelnému zvýšení dopravního zatížení spojené s otevřením nové
stáje a provozem celého areálu jako celku.
Komunikačně je stávající areál napojen po místní komunikaci ze silnice I. třídy č. 37
Ždírec n. Doubravou – Žďár nad Sázavou a dále po komunikaci III. třídy směr Hluboká.
Doprava probíhá tímto směrem, ale i směry na západ, východ a jih, tedy i mimo obytnou
zástavbu obce.
Větrání nové stáje bude zajišťováno přirozeným prouděním vzduchu střešní a
bočními štěrbinami. Použité strojně technologické zařízení (vyhrnování hnoje a krmení)
nepřekračuje povolenou hlučnost a bude v dostatečné vzdálenosti od zástavby (nová stáj
bude od obytné zástavby dále než stávající stáje dojnic a navíc bude odcloněna ostatními
objekty v areálu a zemním valem se vzrostlou zelení.
Z tohoto hlediska nebude ve stáji docházet k vytváření nadměrného hluku ani
vibrací a tyto se v provozu vlastní stáje nebudou vyskytovat.
Ing. Petr Pantoflíček
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Prostor, kde lze očekávat zvýšenou hladinu akustického tlaku, bude omezen na
vlastní areál živočišné výroby. V tomto areálu se nenachází žádný venkovní prostor, ve
smyslu nařízení vlády č.272/2011 Sb.
Nová stáj pro jalovice je v tomto smyslu umístěna v dostatečné vzdálenosti od
nejbližší obytné zástavby (více než 300 m) a tak je zcela vyloučeno negativní ovlivnění
nejbližší obytné zástavby a jejich venkovních prostor hlukem z provozu této stáje. Útlum
akustického tlaku ve venkovním prostoru je vzhledem k vzdálenosti a překážkám v šíření
hluku (střechy budov, zeleň, povrch terénu) dostatečný a tak lze s jistotou očekávat na
hranicích areálu, splnění výše uvedených hodnot nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A ve venkovním prostoru LAeq = 50 dB resp. 40 dB pro noční dobu.
Tyto závěry potvrzuje i akustická studie, kde bylo spočteno, že i při plném výkonu
všech stacionárních zdrojů hluku v areálu, bude provoz areálu u obytné zástavby
zanedbatelným přispěvatelem k celkové akustické situaci. Běžný provoz bude hluboko pod
úrovní akustického pozadí u obytné zástavby. V rámci akustické studie bylo prováděno i
měření hluku u určených výpočtových bodů a bylo prováděno sčítání dopravy na křížení
ulice Českobratrská se silnicí č. I/37.
Nejvyšší vypočtená ekvivalentní 8 hodinová hladina hluku LAeq8h (dB) pro denní
dobu u jednoho z výpočtových bodů (bod. č. 3 – dům č. 88 na stavební parcele číslo 239 cca
330 m severovýchodním směrem od odchovny jalovic) je 44,7 dB.
V rámci studie byl posouzen hluk ze stacionárních zdrojů i obsluhy areálu
Výpočet se zabýval posouzením hluku při plném provozu nových i stávajících
objektů. Zahrnut byl hluk z provozu jeho nejvýznamnějších stacionárních zdrojů
podílejících se na jeho celkových emisích.
Tónová složka není dle dostupných měření i podkladů dodavatelů technologií u
žádného ze zařízení přítomna.
Záměr jako takový je natolik vzdálen od obytné zástavby, že provoz při krmení je
zcela zanedbatelným zdrojem v území.
Doprava
V rámci modelování došlo k prokazatelnému překročení hygienických limitů. Pro
obě komunikace však lze na základě dlouholeté tradice aplikovat starou hlukovou zátěž.
Dopravní maxima budou zachovány, z hlediska ročních průměrů pak dochází k navýšení o
cca 1,1 traktoru za den. Záměr jako takový je nekonfliktním v území i z tohoto hlediska.
Zemědělská výroba existuje v území již řadu let. Obhospodařovaná půda se svojí
plochou nemění a doprava je čistě vázaná na obhospodařování zemědělské půdy a lidské
zdroje a kapacity Oznamovatele, ty se nemění. Území je dopravně zatížené, záměr však
neznamená žádnou změnu v denních maximech, roční průměry pak ovlivní nevýznamně.
Na základě zpracované studie lze konstatovat, že provoz záměru nebude
znamenat ovlivnění nad rámec limitů danými zákonnými normami.
Stejně tak se ve
elektromagnetického záření.
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B.III.4.2. Zápach
Provozem stájí zvířat vznikají také specifické pachové látky. Zápach může být
emitován stacionárními zdroji, jako jsou stáje, ale může být také důležitou emisí během
rozmetání hnoje na půdu v závislosti na použitém postupu rozmetání. Dopad zápachu se
zvětšuje s velikostí produkční jednotky. Prach emitovaný z jednotek přispívá k přenosu
zápachu.
Produkce pachových látek vznikajících v posuzovaném areálu byla posouzena ve
výpočtu ochranného pásma chovu zvířat, zpracovaného v rámci tohoto oznámení.
OP bylo spočteno podle metodiky Státního zdravotního ústavu. Metodika byla
publikována v časopise SZÚ Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica č. 8/1999.
Tento metodický postup je založen na objektivním kvantitativním výpočtu produkce
zápachových látek, vyjádřených sumou emisních čísel z jednotlivých chovů zvířat
v závislosti na počtu zvířat a technologii ustájení a vychází z dlouholetých zkušeností u nás i
v zahraničí.
Z uvedeného výpočtu je zcela zřejmé, že navrhovanou výstavbou nové stáje na místě
stávajících silážních žlabů, se imisní situace v okolí střediska živočišné výroby nijak
významně nezmění.
Ve výpočtu této rozptylové studie zápachových látek jsou u jednotlivých stájí
využity korekce na bariérovou zeleň mezi stájemi a objekty hygienické ochrany,
technologické korekce, dále korekce na zavedené a navrhované snižující technologie a
korekce na převýšení a bariérové objekty.

Korigovaná suma emisních čísel celého areálu je v navrhovaném stavu:
Navrhovaný stav:
Korigovaná suma emisních čísel EKn = 4,099
Z mapové části je patrné, že navrhovaný stav zasahuje pouze jeden nejbližší obytný
dům v nové zástavbě východně od areálu. Jiná obytná zástavba na jižním okraji obce,
nejblíže k areálu již není rozsahem tohoto ochranného pásma zasažena. Tento výpočet byl
doplněn rozptylovou studií imisních koncentrací amoniaku, která vykazuje obdobné
výsledky. Obě tyto studie jsou tak podle názoru zpracovatele oznámení dostatečným
podkladem ke konstatování, že ani obyvatelstvo nejbližších domů na okraji obce směrem
k areálu nebude provozem navrhované stáje zasaženo a nadmíru obtěžováno. (výpočet
ochranného pásma a rozptylové studie amoniaku je uveden v příloze).

B.III.5. Doplňující údaje
(například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)
Realizací stavby nedojde k významným terénním úpravám. Realizace neznamená
výrazné zvýšení nebo zvětšení hmoty areálu, zůstává zachována dominující horizontální
hmota stávajících objektů.
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ČÁST C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území
C.I.1. Územní systém ekologické stability krajiny
Zájmové území střediska, resp. plochy určené k výstavbě nové stáje, nekoliduje se
skladebnými prvky ÚSES (biocentra, biokoridory), vymezenými pro městys Krucemburk a
nejbližší okolí.
Územní systém ekologické stability krajiny (dále jen ÚSES) je dle § 3 písm. a)
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, definován
jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a
nadregionální ÚSES. Ochrana ÚSES je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků
tvořících jeho základ. Jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se mají podílet
vlastníci pozemků, obce i stát. Dokumentaci ÚSES lze pro účely rozdělit na generel,
územně technické podklady (ÚTP), plány a projekty. Generel ÚSES je odvětvový generel
závazný jen pro orgány ochrany přírody. Účelem generelu je především příprava podkladů
pro tvorbu plánů a projektů ÚSES. Územně technický podklad (ÚTP) slouží zejména pro
zpracování územně plánovací dokumentace. Plán ÚSES je materiál obsahující mapový
zákres existujících a navržených biocenter a biokoridorů, tabulkovou a popisovou část a
návrh rámcových opatření k zachování a zlepšení ÚSES. Projekt ÚSES zabezpečuje
realizační proces určité skladebné části ÚSES k cílovému funkčnímu stavu.
Ekologicky významné segmenty krajiny, které jsou nositeli stabilizujícího působení
na krajinu, se nacházejí především v nivě řeky Doubrava (regionální biokoridor RK442
Údolí Doubravy – Širší důl) a jejích přítoků, rybníků (LC Mezi rybníky, LC Pod
Pobočenským rybníkem atd.) a na přilehlých přírodě blízkých loukách a lesních pozemcích
(RC 372 Ransko). Tyto krajinné prvky můžeme považovat za ekologicky stabilní a tvoří
kostru ekologické stability krajiny. Tyto VKP jsou však již dostatečně vzdálené od stavby a
dosahu jejích vlivů.
Dalším blízkým prvkem ÚSES je lokální biokoridor jehož osu tvoří Městský potok
protékající ve vzdálenosti cca 250 m od areálu farmy ve směru k obci.
Plocha pro výstavbu nové stáje a pomocných objektů uvnitř areálu se nenachází
v žádné kolizi s nadregionálními a regionálními systémy ekologické stability České
republiky (ÚTP NR-R ÚSES ČR). Nezasahuje ani do žádného lokálního biokoridoru nebo
biocentra a žádného interakčního prvku lokálního USES.
C.I.2. Zvláště chráněná území
Vlastní území areálu živočišné výroby v Krucemburku je součástí CHKO Žďárské
vrchy, vyhlášené Výnosem MK ČSR č.j. 8908/1970 a v důsledku toho se katastru obce
nacházejí chráněné segmenty krajiny a zóny speciální ochrany krajiny – území samotného
zemědělského areálu je však součástí nejmírnější IV. Zóny ochrany, nejbližší okolí areálu je
pak ve III. zóně ochrany.
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Posuzovaný záměr leží mimo oblasti soustavy NATURA 2000. V okolí záměru se
vyskytují následující území soustavy NATURA 2000: Ransko (kód lokality: CZ0610412 ),
Štíří důl - Řeka (kód lokality: CZ0614059), Dářská rašeliniště (kód lokality: CZ0614053
C.I.3. Vodohospodářská ochranná pásma
Z hlediska vodohospodářského se navrhovaná lokalita nachází ve zmíněném území
CHOPAV (Chráněná oblast přirozené akumulace vod) Žďárské vrchy.
Zemědělský areál se nenachází v ochranném pásmu žádného vodního zdroje.
Podle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním
programu, nepatří katastr obce do zranitelných oblastí.
C.I.4. Území přírodních parků
Nejsou polohou výstavby oznamovaného záměru dotčena.
C.I.5. Významné krajinné prvky
Zájmové území oznamovaného záměru není v kolizi s žádnými významnými
krajinnými prvky dle § 3 a ani s VKP registrovanými podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí
v dotčeném území
Úvodem této části dokumentace je možno konstatovat, že významnější ovlivnění
vlastní stavbou nelze předpokládat mimo areál střediska ŽV. Pro území, dotčeném aplikací
vedlejších organických produktů, je možno uvažovat pouze vlivy, vznikající při případné
technologické nekázni. Pokud je s těmito produkty nakládáno v souladu s metodickými
doporučeními pro jejich rozvoz a aplikaci (zejména období aplikace, rychlé zapravení do
půdy, vyloučení některých rizikových pozemků z aplikace atp.), nelze ani pro
zprostředkované vlivy předpokládat jakoukoli zvýšenou míru nepříznivosti či významnosti
vlivu.
V dalším textu jsou proto uvedeny jen základní charakteristiky širšího zájmového
území s důrazem na vlastní areál střediska a jeho bezprostřední okolí.

C.II.1. Ovzduší a klima
C.II.1. Klimatické poměry
Území obce Krucemburk lze z klimatického hlediska zařadit do oblasti mírně teplé,
mírně vlhké s mírnou zimou a průměrnou roční teplotou 5 oC. Obec Krucemburk leží
v nadmořské výšce cca 570 m.n.m.
Klimatologické charakteristiky z nejbližší stanice Hamry 605 m.n.m.
Průměrné teploty ve oC
I
-4,0

II
-3,1

III
0,7
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Na kvalitu ovzduší mají vliv převládající směry větru.
Pro lokalitu Krucemburk platí následující údaje o četnosti v jednom z osmi hlavních
směrů:
Směr větru
Četnost %

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

Bezvětří

8

5

6

20

5

5

16

18

17

S nejvyšší četností je v lokalitě zastoupeno proudění větrů J dále pak větry JZ a Z.
Především Z SZ, S, SV, V a JV větry jsou pro uvedenou lokalitu příznivé, neboť odvádějí
škodliviny emitované ze stájí mimo obytnou zástavbu obce.

Průměrné srážky v mm za období ze stanice Ždírec nad Doubravou (541 m n. m.):
I
56

II
48

III
46

IV
56

V
74

VI
87

VII
99

VIII
91

IX
63

X
60

XI
56

XII
57

rok
793

C.II.2. Stav znečištění ovzduší
Katastr městyse Krucemburk leží na severovýchodním okraji okresu Havlíčkův
Brod. Území je poměrně málo zasaženo imisní činností. Kvalitu ovzduší v kraji ovlivňují
především vzdálenější velké městské aglomerace, energetické zdroje a průmyslové podniky
(Pardubice, Kolín).
Kvalita ovzduší v okolí záměru je dále ovlivňována především lokálními topeništi
v zastavěném území (tento vliv byl snížen plynofikací obce) a dopravou po komunikaci I/37,
která dle údajů ŘSD činila v roce 2020 průměrně cca 3887 vozidel za 24 hodin. V blízkém
okolí nejsou významné bodové zdroje znečištění ovzduší. Vlastní posuzovaný areál přispívá
k znečištění ovzduší pouze produkcí pachových látek a produkcí amoniaku, která je
vyhodnocena v části B.III.1. Ovzduší. Znečištění ovzduší produkované zemědělskými
objekty, ve srovnání s průmyslem a dopravou je v širším kontextu zanedbatelné. Vzhledem
k tomu, že se v blízkosti záměru neprovádí kontinuální měření, je stanovení současného
imisního pozadí značně problematické.
Pro hodnocení stávající úrovně znečištění v předmětné lokalitě se vychází z map
úrovní znečištění ve formátu shapefile (.shp ESRI). Mapy obsahují v každém čtverci 1×1
km hodnotu klouzavého průměru koncentrace pro všechny znečišťující látky za předchozích
5 kalendářních let, které mají stanoven imisní limit (kromě ozonu a CO).
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Pětileté klouzavé průměry 2010 až 2014 ve čtvercové síti
Koncentrace v jednotlivých sledovaných bodech – pětileté klouzavé průměry 2007 2011
-3
NO2 [µg.m ]
SO2 [µg.m-3]
roční průměrná koncentrace
4. nejvyšší hodnota 24 hodinové
průměrné koncentrace v kalendářním roce

PM10_M36 [µg.m-3]
36. nejvyšší hodnota 24 hodinové
průměrné koncentrace v kalendářním roce

-3

PM10 [µg.m ]
roční průměrná koncentrace

C.II.2. Voda
C.II.2.1 Podzemní voda
Z hlediska hydrogeologické rajonizace náleží území do hydrogeologického rajónu č.
4320 – Dlouhá mez – jižní část. Plocha tohoto rajónu je 65,7 km2.
Křída Dlouhá mez tvoří relativně izolovaný výskyt křídových sedimentů vklíněný
mezi krystaliniky kutnohorsko-svratecké oblasti. Tvoří strukturu dlouhou asi 36 km a
širokou zhruba 6 km nacházející se mezi městy Žďár nad Sázavou, Hlinsko, Chotěboř a
Golčův Jeníkov.
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Z hlediska stratigrafie a litologie je podloží jihovýchodní části křídy Dlouhé meze
tvořeno metamorfózy železnohorského krystalinika, hlinského proterozoika a paleozoika,
dále je tvořeno krystalinickými horninami chrudimského paleozoika a železnohorského
plutonu.
V podloží severozápadní části křídy Dlouhé meze se nacházejí metamorfované
horniny čáslavské a kutnohorské jednotky. Nejstarší perucko-korycanské souvrství se
s proměnlivou mocností vyskytuje v celém rajónu. V HGR 4320 jsou perucké vrstvy mocné
okolo 25 m a tvoří je tmavé jílovce s polohami pískovců a slepenců. Korycanské vrstvy
dosahují mocností okolo 40 m a jsou tvořeny pískovci. Mocnost nadložního bělohorského
souvrství se pohybuje mezi 40 m a 60 m. Ve spodní části souvrství jsou uloženy křehké
slínovce, které dále přecházejí do pevných slínovců. Teplické souvrství se v křídě Dlouhá
mez vyskytuje o mocnosti asi 25 m. Kdy bazální slínovce přecházejí do jemnozrnných
silicifikovaných pískovců. V nadloží křídy Dlouhé meze jsou uloženy kvartérní sedimenty.
V blízkosti rybníka Dářko se nachází rozsáhlý výskyt rašeliny.
Z hydrogeologického hlediska je v křídě Dlouhá mez vyvinut pouze kolektor A,
který je v jihovýchodní části, kterou představuje HGR 4320, mocnější. Směr proudění v
tomto rajónu je shodný s uložením vrstev. Tento kolektor je dotován infiltrací na výchozech
a vcezem z rybníků Dářko a Řeka, dále vcezem z toku Doubravy. Pravděpodobně je
doplňován také v místě dislokací z krystalinika Železných hor. Díky vysokým filtračním
parametrům kolektorů a dobré kvalitě podzemní vody představuje zájmové území typickou
oblast vhodnou pro využití k soustředěným odběrům podzemní vody.
C.II.2.2 Povrchová voda
Posuzované území je odvodňováno Městským potokem ČHP 1-03-05-002, který je
pravostranným přítokem Doubravy. Doubrava pramení 1 km jihozápadně od Radostína ve
výšce 625 m.n.m. a ústí do Labe zleva u Záboří nad Labem. Plocha povodí Doubravy je
598,8 km2, délka toku je 89,5 km, průměrný průtok v profilu ústí do Labe je 3,12 m3s-1.
Jedná se o významný vodohospodářský tok v části toku s pstruhovou vodou. Záměr
s nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Žďárské vrchy.
Posuzovaný záměr nijak významně neovlivní vodohospodářské poměry v zájmovém území.
Areál je napojen na dostatečně kapacitní obecní vodovod. Z hlediska ochrany povrchových
i podzemních vod bude nutné zajistit nepropustnost podlah ve stáji a hnojné koncovky, která
bude odkanalizována do stávající jímky.
Zastavěné plochy se v rámci areálu zvětší minimálně (stáj je navržena na místě
stávajících silážních žlabů a zpevněných ploch). Dešťové vody ze střech objektů
a nekontaminovaných zpevněných ploch budou odváděny stávajícím způsobem dešťovou
kanalizací zaústěnou do dostatečně kapacitního koryta Městského potoka.

C.II.3. Půda
Typy půd se utvářely pod vlivem pestrého geologického podloží, reliéfu terénu,
spodní a povrchové vody a klimatických podmínek. Charakteristika zemědělské půdy se
vyjadřuje kódem bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) dle vyhlášky č.
327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a
postup pro jejich vedení a aktualizaci. Tyto kódy jsou pětimístné, přičemž první číslice
charakterizuje klimatický region, druhá a třetí hlavní půdní jednotku (HPJ), čtvrtá číslice je
kombinací skeletovitosti a expozice a pátá číslice charakterizuje sklonitost a hloubku půdy.
Ing. Petr Pantoflíček
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V okolí areálu se vyskytují především tyto HPJ:
HPJ 25 – Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na opukách
a tvrdých slínovcích; zpravidla středně těžké, štěrkovité s dobrými vláhovými poměry.
Výstavba stáje uvnitř areálu neklade nároky na vyjmutí půdy ze ZPF.

C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
C.II.A.1. Geomorfologie
Území náleží dle geomorfologického členění do oblasti Českomoravská vrchovina,
celku Hornosázavská pahorkatina, podcelku Havlíčkobrodská pahorkatina, okrsku Dářská
brázda.
C.II.A.2. Geologická stavba
Geologickým podložím území jsou vápnité glaukonitické pískovce a slínovce
výběžku Dlouhé meze České křídové tabule, s albit-chloritickými břidlicemi a fylity
vítanovského souvrství hlinecké zóny. Na údolních sedimentech vznikly vrstvy slatinné
rašeliny, vykliňující k okrajům na organozemní pseudogleje.

C.II.5. Fauna a flóra
Posuzované
území
leží
na
hranicích
Žďárského,
Železnohorského
a Havlíčkobrodského bioregionu. Pro posuzované území je typická rozšířená intenzivní
zemědělská činnost. Rostlinstvo na orné půdě je v současné době zastoupeno běžnými
kulturními plodinami, jejichž skladba odpovídá daným klimaticko půdním podmínkám.
Trvalé travní porosty se skládají z kulturních trav a motýlokvětých pícnin, jejichž skladba se
lokálně mění v závislosti na vlhkostních podmínkách daného stanoviště.
V dané lokalitě lze očekávat faunu i floru, vázanou na zemědělsky poměrně
intenzivně využívanou půdu, přičemž fauna je vázána především na bylinné ruderální a lesní
porosty. Pokud se týká volných ploch vlastního střediska, lze je shledat jako charakteristická
společenstva pro zemědělské areály v okolí objektů chovů hospodářských zvířat, případně
pro okolí pomocných objektů živočišné výroby včetně zařízení pro shromažďování
vedlejších organických produktů živočišné výroby. Na většině ploch proto převládají
společenstva s převahou nitrofilních a ruderálních druhů. Stanovištně na nezpevněných
plochách převládají ruderalizované bylinotravní porosty, místy s charakterem ruderálů na
eutrofních stanovištích, s dominancí běžných druhů (jílek vytrvalý, bojínek, ovsík vyvýšený,
kopřiva dvoudomá, šťovík tupolistý, merlíky, pelyněk černobýl, hluchavka bílá, kostival
lékařský, heřmánkovec přímořský, srha říznačka aj.); přírodě blízké poměry na
bylinotravních porostech se v areálu nevyskytují.
Kolem areálu je bohatě vysázená liniová bariérová zeleň, která je zvláště zesílena na
zemním valu na východním a severovýchodním okraji areálu, kde šířka této zeleně
stromového i keřového patra dosahuje i 20 m. Výška je v současné době 4-6 m
Pokud se týká fauny nejbližšího okolí, lze v území očekávat druhy vázané na
intenzivní agrocenózy, případně bylinné ruderální a lesní porosty a synantropní druhy,
vázané na blízkost sídel či objektů zemědělské výroby. Na lokalitě výstavby lze
předpokládat z entomologického hlediska výskyt běžných fytofágních ev. oligofágních a
polyfágních druhů, vázaných na pěstované plodiny a zemědělsky využívanou půdu. Na
ruderálních biotopech je druhová diverzita pestřejší, ale i zde se jedná o druhy běžně
rozšířené. Z pohledu výskytu obratlovců je možno předpokládat běžnou druhovou diverzitu
- hraboš polní, zajíc evropský, krtek evropský, myš domácí, potkan obecný, vrabec domácí,
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konipas bílý, rehek domácí, strnad obecný, stehlík obecný, kos černý, sýkora koňadra,
pěnkava obecná, hrdlička zahradní, straka, špaček, bažant obecný, vlaštovka obecná (zvláště
chráněný druh v kategorii ohrožených – hnízdění v hospodářsky aktivních objektech chovu
zvířat). Z uvedených důvodů není předpokládána přítomnost jiných vzácných či chráněných
druhů živočichů a rostlin. Protože nejde o realizaci záměru ve volné krajině, který by
předpokládal zásah do mimolesních dřevinných formací nebo do ploch stanovištně
rozmanitých ekosystémů s dopady na druhovou rozmanitost území, není nutno zatímní
podklady doplňovat z hlediska možných odhadů následných vlivů záměru na biotu.

C.II.6. Ekosystémy
C.II.6.1. Územní systém ekologické stability
Pro posuzovanou oblast byl zpracován generel místního ÚSESu, který charakterizuje
funkční soustavu živých a neživých složek životního prostředí (ekosystém) a přehledně
vymezuje biocentra a biokoridory jako součásti systému, umožňujícího trvalou existenci
přírodě blízkých ekosystémů. Biocentra představují genetické zásobárny pro uchování
regionálního genofondu živých organismů, biokoridory zajišťují komunikaci mezi nimi,
tedy umožňují volné šíření původních přirozených společenstev do okolí s cílem udržení
ekologické rovnováhy. Interakční prvky představují segmenty liniového charakteru,
zprostředkující příznivé spolupůsobení ostatních krajinných prvků na místní úrovni (blíže je
ÚSES popsán v kapitole C.II.1.).
C.II.6.1. Významné krajinné prvky
Zájmové území výstavby oznamovaného záměru není v kolizi s žádnými
významnými krajinnými prvky „ze zákona“ ani s VKP registrovanými podle § 6 zákona č.
114/1992 Sb. Území hospodářského obvodu je relativně bohaté na významné krajinné
prvky „ze zákona“ – lesy, rybníky, vodní toky, údolní nivy, v západní části jsou přítomna i
rašeliniště.

C.II.7. Krajina
C.II.7.1. Charakteristika krajiny
Území je součástí krajinného celku Dářská brázda (Dlouhá mez), která je
charakterizována jako protáhlá sníženina orientovaná v SZ-JV směru, kterou napříč probíhá
evropské rozvodí – bifurkace u rybníku Dářko, z jihozápadu ohraničena mohutným
zalesněným masivem Ranska a na opačné straně pak zlomem končícím zalesněným
Centrálním hřbetem. Charakteristické jsou terénní zlomy v okolí Radostína a Hluboké
vytvářející vysoké stráně, pod nimiž vznikly překvapivě efektní prostory (Radostínská mez,
U stráně, stráň nad Doubravníkem). Zvlněnou krajinu mezi Radostínem a Vojnovým
Městcem rozřezává Štírový potok, který zde vytváří strž v opukách s fragmenty původního
porostu. Je to převážně intenzivně využívaná zemědělská krajina, ve které převládají pole o
velkých výměrách s absencí vzrostlé zeleně na okrajích i uvnitř a četné, převážně kulturní
louky ve svazích a na okrajích celku. Mozaiku krajiny tvoří především střídání velkých
ploch orné půdy s ostatními plochami luk a pastvin, rybníků a lesů.
Ing. Petr Pantoflíček
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Jižní část krajinného celku v okolí rybníka Dářko je převážně zalesněná a značně se
odlišuje jako specifický krajinný prostor utvářený mírně zvlněným převážně zalesněným
terénem s rašelinnými bory v okolí Velkého Dářka (rozlohou největší rybník na
Českomoravské vrchovině). Podobně je tomu v okolí rybníků Řeka a Doubravník. Výraznou
umělou osu vytváří silnice I. tř. Žďár n. S. – Ždírec n. D.
Aktualizované ZÚR Kraje Vysočina zařazují správní území městyse Krucemburku
do oblasti krajinného rázu CHKO Žďárské vrchy. Ochrana krajinného rázu této konkrétní
oblasti není zásadami územního rozvoje stanovena v konkrétní podobě; ta je zajišťována
ustanoveními příslušného orgánu ochrany přírody. Ze ZÚR tak zůstává v platnosti bod 146
a: „ZÚR stanovují ve všech oblastech krajinného rázu pro činnost v území a rozhodování o
změnách v území zásadu chránit a rozvíjet“ dále popsané „charakteristické znaky krajiny
vytvářející jedinečnost krajiny“
Typ krajiny v řešeném území je dle cílového využití určen jako: krajina lesní, krajina
rybniční a krajina zemědělská běžná.

ZÚR stanoví pro krajinu zemědělskou běžnou následující cílové využití:
Zemědělskou výrobu a s ní spojené ekonomické aktivity, bydlení, základní veřejnou
vybavenost a místní ekonomické aktivity.
Zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území jsou tyto:
 Respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a
tvarově vhodnými stavbami;
 Zvyšovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplňováním doprovodné zeleně podél
komunikací a rozptýlené zeleně (solitéry, remízky apod.);
 Dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu.
Množství zemědělských ploch je územním plánem bráno jako stabilizované. Pro
ekonomické aktivity spojené se zemědělstvím jsou vyčleněny návrhové plochy.
Navrhovaná stáj uvnitř areálu, bez nároku na zábor půdy ze ZPF, která je od okolí
pohledově odcloněna zemním valem se vzrostlou zelení a ostatními objekty v areálu, je
v souladu s těmito zásadami.

C.II.7.2. Chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky
Zájmové území oznamovaného záměru není v kolizi s žádnými významnými
krajinnými prvky dle § 3 a ani s VKP registrovanými podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Vlastní území areálu živočišné výroby v Krucemburku je součástí CHKO Žďárské
vrchy, vyhlášené Výnosem MK ČSR č.j. 8908/1970 a v důsledku toho se katastru obce
nacházejí chráněné segmenty krajiny a zóny speciální ochrany krajiny – území samotného
zemědělského areálu je však součástí nejmírnější IV. Zóny ochrany, nejbližší okolí areálu je
pak ve III. zóně ochrany.
Posuzovaný záměr leží mimo oblasti soustavy NATURA 2000. V okolí záměru se
vyskytují následující území soustavy NATURA 2000: Ransko (kód lokality: CZ0610412 ),
Štíří důl - Řeka (kód lokality: CZ0614059), Dářská rašeliniště (kód lokality: CZ0614053).
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C.II.7.3. Ochranná pásma
Vodohospodářská ochranná pásma

Z hlediska vodohospodářského se navrhovaná lokalita nachází ve zmíněném území
CHOPAV (Chráněná oblast přirozené akumulace vod) Žďárské vrchy.
Zemědělský areál se nenachází v ochranném pásmu žádného vodního zdroje.
Podle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním
programu, nepatří katastr obce do zranitelných oblastí.
Ostatní ochranná pásma

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odstavce 1 zákona č.
114/1992 Sb.) nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena.
Ochranná pásma lesních porostů (§ 14 odstavce 2 zákona 289/1995 Sb. nejsou
polohou a vlivy posuzovaného záměru dotčena.

C.II.8. Obyvatelstvo
Krucemburk je městys v okrese Havlíčkův Brod v Kraji Vysočina. Ke dni 28. 8.
2006 zde žilo 1637 obyvatel, kteří zde mohou využívat zdravotní středisko, lékárnu, poštu,
prodejny, restaurace, knihovnu, školu a mateřskou školku. Protéká tudy Městecký potok,
který je pravostranným přítokem řeky Doubravy.
Obytná zástavba je soustředěna podél silnice I/37 od západu k východu s
urbanistickou koncepcí městského charakteru. Výrobní areály jsou soustředěni na jižní a
jihozápadní okraj Krucemburku.
Nadmořská výška okolní krajiny se pohybuje v rozmezí 540 až 674 metrů.
Pro rekreační vyžití nabízí Krucemburk rybník zvaný Řeka. K němu přiléhá kemp a
rekreační středisko. V blízkosti rybníka se nachází rezervace Štíří důl a chráněný přírodní
výtvor Řeka.
Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse.
Obec i s přilehlými částmi zaujímá katastrální území o rozloze cca 2916 ha. Městys
má tři místní části - Krucemburk, Staré Ransko, Hluboká.
Nejstarší dochovaná písemná zmínka o obci pochází z roku 1241. Roku 1385 byl
Krucemburk povýšen Epíkem z Hrádku na městečko a Epík mu udělil také svůj erb, tři
stříbrné vlčí zuby v červeném poli. Tyto symboly používá městys dodnes.
Městys se vrátil na základě výsledků referenda v roce 1993 ke svému původnímu
historickému názvu. Ukončilo se tak mezidobí let 1949–1993, kdy se obec nazývala
Křížová.
Městys má vybudován vodovod s pitnou vodou. Má vybudovanou kanalizaci a je
plynofikována.
Vývoj počtu obyvatel Krucemburku:
Rok

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2006 2014

Počet
2661 2608 2685 2636 2688 2317 2184 2077 2013 1821 1780 1711 1627 1637 1577
obyvatel
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C.II.9. Hmotný majetek
Provozem areálu nebude dotčen žádný soukromý majetek.

C.II.10. Kulturní památky
V ústředním seznamu kulturních památek ČR jsou zapsány tyto památky:
Číslo rejstříku Část obce čp.
18353 / 6-248 Krucemburk

Památka
kostel sv. Mikuláše

Ulice,nám./umístění

31146 / 6-246 Krucemburk

socha sv. Jana Nepomuckého

náměstí

10316 / 6-5694 Krucemburk

pomník obětem 2. sv. války

38168 / 6-5076 Krucemburk

pomník padlým I. a II. světové války

nám. Jana Zrzavého

42082 / 6-245 Krucemburk

pomník padlým z května 45

hřbitov

Červená vila

Gočárova

23579 / 6-4334 Krucemburk čp.88

Všechny tyto objekty jsou v dostatečné vzdálenosti od staveniště nové stáje a
nebohou být provozem areálu negativně ovlivněny.

C.II.11 Jiné charakteristiky životního prostředí
Radonové riziko
Podle odvozené mapy radonového rizika, kterou zpracoval Český geologický ústav
pro všechny regiony České republiky v měřítku 1 : 200 000 a která hodnotí radonové riziko
ve třech stupních, leží posuzovaná lokalita výstavby v oblasti s nízkým radonovým rizikem.
Území severně od obce pak v oblasti se středním až vysokým radonovým rizikem.
Oblasti surovinových zdrojů
Posuzovaná lokalita se nenachází v oblasti surovinových zdrojů ani jiných přírodních
bohatství.
Vztah k územně plánovací dokumentaci
Platný územní plán městyse Krucemburk stávající zemědělský areál respektuje a
zařazuje jej do plochy výroby a skladování - zemědělská a lesnická prvovýroba.
Vzhledem k tomu lze konstatovat, že záměr je v souladu s platnou ÚPD obce.
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C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatížení
V okolí stávajícího areálu živočišné výroby a přilehlého zájmového území již
existovali stávající ekologické zátěže - převážně z hlediska znečišťování ovzduší z chovu
zvířat a hluková zátěž na komunikacích. K posouzení zatížení území po navrhovaném
záměru bylo v rámci dokumentace spočteno ochranné pásmo chovu zvířat, vypracována
rozptylová studie imisí amoniaku a akustická studie. Z těchto výpočtů je patrné, že by
nemělo docházet k nadměrnému šíření zápachových látek a amoniaku do obytných částí
Krucemburku a záměr samotný neznamená zvýšení hlukové zátěže v okolí areálu a
komunikací. Dalším zdrojem znečišťování ovzduší je lokální vytápění rodinných domků. V
bezprostředním okolí se však neměří imisní zátěž, tudíž není možno přesněji určit pozadí stávající znečištění ovzduší.

ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A
HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na
obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a
významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických faktorů
Provoz posuzované stáje pro odchov mladého dobytka i celého areálu chovu zvířat,
na základě předchozího vyhodnocení a za dodržení podmínek uvedených v dokumentaci,
nepřináší, i při komplexním posouzení vlivů celé kapacity stájí v lokalitě a s ohledem na
svoje situování a charakter provozu, žádná významná rizika ani negativní vlivy na
obyvatelstvo.

D.I.1.1. Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby
Negativní ovlivnění obyvatel městyse Krucemburk, konkrétně nejbližších domů
severně východně od areálu během výstavby stáje a pomocných objektů (prašnost, hluk) je
nevýznamné a časově omezené.
Jeden dům se nachází uvnitř vypočteného ochranného pásma chovu a dá se tedy
očekávat, že zde bude docházet k občasnému ovlivnění jeho obyvatel zápachem z chovu
zvířat a to především v obdobích dlouhodobějších nepříznivých rozptylových podmínek.
Jedná se řádově o jedince osob. Nově spočtené ochranné pásmo chovu zvířat (OP střediska
ŽV), které bylo vypracováno v rámci oznámení záměru je uvedeno v příloze.
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D.I.1.2. Narušení faktoru pohody
Etapa výstavby:
K narušení faktoru pohody obyvatel nejbližších domů k areálu může částečně
docházet při provádění výstavby. Frekvence dopravy, s ohledem na odvoz a dovoz poměrně
malého množství stavebních materiálů a konstrukcí nebude významná.
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem
ze stavebních strojů, zvláště při provádění bouracích a zemních prací. Tyto činnosti budou
prováděny výhradně v denní době (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Nepředpokládá se
stavební činnost v noční době, ve dnech pracovního klidu a o svátcích. Významnější zatížení
území stavební činností, neovlivní téměř vůbec hlučnost v chráněných zónách nejbližších
objektů. Vzhledem k rozsahu stavby a ke krátkým termínům výstavby nebude tento zdroj
hluku pro posuzované území významným negativním jevem.
Etapa provozu
Narušení faktorů pohody trvalým zápachem z chovů zvířat ve středisku je za výše
diskutovaných podmínek nepravděpodobné.
Pachové emise směrem k nejbližší obytné zástavbě v areálu nelze ovšem zcela úplně
vyloučit, a to zejména při velmi nepříznivých rozptylových podmínkách za současného
působení západních nebo jihozápadních a jižních větrů. V našem případě byl proveden
výpočet ochranného pásma chovu, který se zabývá produkcí a šířením pachových látek do
okolí střediska a to v závislosti na různých faktorech toto šíření ovlivňující (kapacita,
technologie umístění stájí, rychlost a směr větru, bariérové objekty,).
Tato studie dokládá, že vlivem provozu navrhované stáje OMD zůstane rozptylová
situace v okolí areálu prakticky stejná a nedojde k zásadnímu dosahu emisí zápachu směrem
do souvislé obytné zástavby obce (OP okrajově zasahuje pouze jeden dům východně od
areálu). Ochranné pásmo je dle metodiky navíc kalkulováno na maximální kapacitu stájí.
Obsazení stájí bývá v praxi vždy nižší.
Pro aplikaci vedlejších organických produktů je možno konstatovat, že při
technologické nekázni v rámci těchto agrotechnických operací v obdobích s větrnějším
počasím, může být faktor pohody narušen aplikací na návětrné straně obcí na pozemky
přiléhající k obytné zástavbě. Výrazné zmírnění takového vlivu je nutno řešit vhodnou
organizací prací z hlediska vyhnojování pozemků v rámci plnění rozvozového plánu.
V daném případě neexistuje možná obava, vznikající v této souvislosti u obyvatel z
provozu ventilační techniky v nočních hodinách, neboť v nové stáji i stávajících bude
využíváno přirozené výměny vzduchu bez použití ventilátorů.
Vlivy na obyvatelstvo zprostředkovaně přes jednotlivé složky životního prostředí
(voda, půda, ovzduší) se rovněž v masovém měřítku nepředpokládají a produkce amoniaku
není natolik významná, aby za normálních rozptylových podmínek mohla ovlivnit pohodu v
obci.
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D.I.1.3. Zdravotní rizika
Pozn.: Tato kapitola je zpracována držitelkou osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování
vlivů na veřejné zdraví rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví č. j. HEM-300-1.6.05/19411
ze dne 21. 6. 2005, prodlouženo rozhodnutím č. j. 6592-OVZ-32.1-26.1.10 ze dne 17. 2. 2010
a rozhodnutím č. j. MZDR33894/2015-2/OVZ ze dne 19. 6. 2015 (pořadové číslo osvědčení
9/2015).
Posuzovaným záměrem je výstavba nové stáje pro 393 jalovic ve věku do 24 měsíců ve
stelivovém provozu, situované v jihovýchodní části stávající zemědělské farmy Krucemburk na
místě starých silážních žlabů. Výstavbou nové stáje dojde ke zvýšení kapacity areálu farmy ze
současných 1 581 kusů na výhledových 1 974 kusů, tedy k navýšení o 243,66 dobytčích jednotek.
Areál posuzované farmy leží při jižním okraji zástavby městyse Krucemburk, v okrese
Havlíčkův Brod v kraji Vysočina. Nová hala pro chov jalovic s orientací JZ – SV
je projektována k jihovýchodnímu okraji areálu farmy. Stáj je řešena jako volná stelivová
s vyhrnováním hnoje na hnojnou koncovku a jeho okamžitým odvozem ze střediska. Výška
stáje ve hřebeni sedlové střechy včetně ventilační hřebenové štěrbiny činí 11,5 m, půdorysný
rozměr stáje pak 94,3 x 30,5 m. Obvodový plášť je tvořen do výšky 0,6 m betonovým soklem,
zbytek je opatřen krycí svinovací plachtou. Podlahu stáje tvoří betonová podlaha
z vodostavebního betonu. Na jedné straně stáje bude přistavěna kancelář zootechnika a vana na
koupel paznehtů. Objekt bude vybaven, středovým krmným stolem, vyhřívanými napájecími
žlaby a elektroinstalací (zářivky). Dešťové vody budou svedeny do stávající kanalizace
střediska.
Podrobně je popis hodnoceného záměru uveden v kapitole B předkládané dokumentace,
a proto není třeba ho na tomto místě opakovaně rozepisovat.
Za nejvíce nepříznivé vlivy provázející posuzovaný záměr lze označit vliv na akustickou
situaci v území a vliv na kvalitu ovzduší. Ovlivnění těchto složek prostředí může pak
ovlivňovat i zdravotní stav lidí v dotčené populaci. Jako podklad pro hodnocení vlivů záměru
na veřejné zdraví slouží akustická a rozptylová studie, jež jsou v plném rozsahu zařazeny jako
samostatné přílohy této dokumentace EIA.
Nejbližší obytné objekty od areálu farmy leží v severním či severovýchodním směru, na
ostatních světových stranách areál farmy sousedí se zemědělsky obhospodařovanými bloky
orné půdy. Jižně ve vzdálenosti cca 650 m u rybníku Řeka je situován kemp. Nejbližšími
obytnými objekty jsou východně situované rodinné domy Hlubocká č. p. 461 a Větrná
č. p. 458 ve vzdálenosti cca 330 m, dále objekt k bydlení s adresou Hlubocká č. p. 68 asi 435 m
severovýchodně od objektu posuzované haly, severně pak objekty k bydlení na adrese
Koželužská č. p. 268 a č. p. 226 ležící ve vzdálenosti zhruba 480 m.
Údaje o počtu obyvatel městyse Krucemburk a zastoupení jednotlivých věkových kohort
v jeho populaci jsou převzaty z veřejné databáze Českého statistického úřadu se stavem
k 31. 12. 2015 dostupné online na https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=home.
Údaje o obyvatelstvu městyse Krucemburk
Počet obyvatel
počet domů *
Obyvave věku
obec,
z toho
z toho
telstvo
část obce
muži
ženy
0 - 14 65 a více rodinné
bytové
celkem
let
let
domy
domy
Krucemburk

1 580

806

774

222

328

573

21

* stav k 26. 3. 2011 dle posledního sčítání lidu, bytů a domů Českého statistického úřadu
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Areál farmy určené k rozšíření o stáj chovu jalovic je pro obslužnou dopravu přístupný po
místní komunikaci ze silnice I. třídy č. 37 Ždírec nad Doubravou – Žďár nad Sázavou a dále po
komunikaci III. třídy č. 35015 směr Hluboká. Provozem nové stáje v areálu farmy dojde oproti
současnosti k navýšení intenzit obslužné dopravy o cca 1,1 traktory denně, tedy o necelé 3
průjezdy traktorů, samozřejmě se sezónní nepravidelností. K zásadním změnám v rozsahu a
typu dopravy vlivem provozu nové stáje nedojde. Kampaňová doprava do areálu (sklizeň
pícnin a odvoz kejdy) bude stále stejná a je soustředěná přibližně do 90 - 100 dní v roce s tím,
že četnost dopravy by neměla překročit 60 jízd/den (sklizeň pícnin). Provozem posuzované
stáje pro jalovice nedojde k žádnému navýšení denních maxim v lokalitě. K nárůstu intenzit
obslužné dopravy tak dojde pouze v souvislosti s odvozem hnoje a dovozem steliva, což je
vyčísleno pouze v ukazateli ročních průměrů intenzit dopravy v navýšení o 1,1 traktor denně.
Dovoz objemných krmiv je do areálu uskutečňován i v současné době, protože skladovací
prostory pro objemná krmiva má oznamovatel umístěná právě zde. Do nové stáje budou
přesunuty jalovice z již nevyhovující stáje oznamovatele v OMD Hluboká, v navrhovaném
stavu tak odpadne doprava objemných krmiv z Krucemburku zpět do stávajícího OMD v obci
Hluboká.
Hluk
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.
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Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – denní doba (LAeq,6-22h)
dB (A)
Nepříznivý účinek
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)

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)
Prahová
Prokázané účinky hluku v noci
Indikátor
hodnota
EEG změny (probouzení)
LAmax(v interiéru)
35 dB
Biologické
První pohyby
LAmax(v interiéru)
32 dB
účinky
Změny ve fázích spánku
LAmax(v interiéru)
35 dB
Kvalita
Buzení se během noci nebo brzy ráno
LAmax(v interiéru)
42 dB
spánku
Zvýšený pohyb, převalování se
Ln(venku)
42 dB
Subjektivní rušení spánku
Ln(venku)
42 dB
Pohoda
Užívání léků na spaní
Ln(venku)
40 dB
Lékařská
Nespavost (Environmental insomnia)
Ln(venku)
42 dB
diagnóza
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

Pohoda

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

Lékařská
diagnóza

Stížnosti
Hypertense (zvýšený krevní tlak)
Infarkt myokardu (srdeční příhoda)
Psychické poruchy

Prahová
hodnota
35 dB
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.
Hluk v etapě provádění stavebních prací
V průběhu výstavby nové stáje pro chov jalovic v areálu posuzované farmy
Krucemburk může přechodně dojít ke zhoršení akustické situace v daném území, a to
zejména v souvislosti s dopravou stavebního materiálu po místních komunikacích a částečně
též v souvislosti s prováděním vlastních demoličních (silážní žlaby) a stavebních prací.
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Zvýšená doprava nákladních automobilů bude nepravidelného charakteru, nárazová v době
odvozu výkopových zemin, sutě a dovozu stavebních materiálů. Šíření hluku ze samotné
stavby bude dočasného charakteru, a vzhledem ke vzdálenosti nejbližší obytné zástavby
a clonícímu efektu ostatních objektů farmy a též ochranného valu při SV hranici areálu, se dá s
jistotou předpokládat, že hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti 65 dB bude s rezervou
splněn. 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 výstavby nové stáje 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 Krucemburku byli vhodnou formou (např.
vyvěšením prezentačního banneru k vjezdu do areálu farmy) 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 např. též k vjezdu do areálu či jiné dobře přístupné místo,


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.
Hluk v etapě běžného provozu nové stáje

Samotný provoz farmy nebude představovat provozování nových zdrojů hluku v daném
území, v rámci dostavby farmy dojde pouze k jejich rozšíření. Jako nové průmyslové
stacionární zdroje hluku se v areálu farmy budou uplatňovat pouze traktory zajišťující obsluhu
nové stáje. Nevýznamně akustickou situaci v nejbližším okolí mohou ovlivňovat též zvuky
vydávané samotnými jalovicemi. Díky skutečnosti, že zemědělský areál je v této lokalitě v dané
podobě provozován již řadu let, představují pravděpodobně zvuky emitované z provozu farmy
pro místní obyvatele běžné, každodenní, známé a opakující se hluky, kterým zřejmě většina z
nich již nevěnuje žádnou pozornost. Tyto zvuky, pokud jsou v prostoru obytné zástavby vůbec
vnímatelné, jsou 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.
Akustické pozadí v místě bylo hlukovou studií vyhodnoceno na základě přímého
technického měření hluku v dané lokalitě (podrobnosti viz akustická studie). Akustickým
modelem vyčíslené nejvyšší příspěvky hluku z provozu farmy po zahájení provozu nové stáje
pro chov jalovic u nejbližších obytných objektů dosahují v denní době úrovně max. 20,5 dB.
Po přičtení hlukového pozadí dosahují výsledné úrovně hluku u nejbližší obytné zástavby 36,7
– 44,7 dB a jsou tedy s dostatečnou rezervou pod úrovní prahové hodnoty prokázaných účinků
hlukové zátěže pro denní dobu (50 dB) i pod úrovní běžného hlukového pozadí v obci. V noční
době nebude obslužná mechanizace nové stáje v provozu a imise hluku tak budou ještě o řád
nižší než v době denní. Protože vyčíslené akustické příspěvky nebudou pravděpodobně v
Ing. Petr Pantoflíček
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prostoru obytné zástavby v denní ani noční době vůbec samostatně identifikovatelné, dá se
jednoznačně vyloučit jakékoliv ovlivnění veřejného zdraví hlukem z vlastního provozu farmy
Krucemburk po jejím rozšíření o posuzovanou stáj, a to i pro oblast obtěžování hlukem.
Za účelem snížení vlivu hluku z provozu farmy není ní třeba navrhovat žádná opatření.

Hluk z dopravy
Nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku A v chráněném venkovním
prostoru pro hluk z dopravy v okolí komunikací I. tříd lze doporučit následovně:
Denní doba (6.00-22.00 hodin)

LAeq,16h = 50 + 10 = 60 dB

při použití korekce na starou zátěž

LAeq,16h = 50 + 20 = 70 dB

v okolí silnic III. tříd a místních komunikací pak:
Denní doba (6.00-22.00 hodin)

LAeq,16h = 50 + 5 = 5 dB

při použití korekce na starou zátěž

LAeq,16h = 50 + 20 = 70 dB

kde

50 dB je základní hladina hluku LAeq,T
+ 5 dB je korekce pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových
+ 10 dB je korekce pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích
+ 20 dB je korekce pro hluk z dopravy způsobený „starou hlukovou zátěží“ z pozemní
dopravy, kdy starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na
pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech staveb
a v chráněném venkovním prostoru vznikl před 1. lednem 2001

Základní povinností provozovatele zdroje hluku vč. liniového (tj. komunikací) je povinnost
zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina
akustického tlaku A (s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního
hluku) pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb se dle platné
legislativy ČR stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro
denní nebo noční dobu a místo. Mezi těmito korekcemi se objevuje korekce + 20 dB
označovaná za "starou hlukovou zátěž", která se použije pro historicky vzniklou zátěž z
pozemních komunikací a drah. V místech, kde se tato korekce uplatní (lze ji uplatnit např. i pro
komunikaci I/37 a ulici Českobratrskou) platí výsledný hygienický limit 70 dB. Přitom limit 50
dB (tj. limit pro hluk bez korekcí) je stanoven s ohledem na zdravotní účinky expozice hlukem
a odpovídá doporučení WHO pro zajištění bezpečné ochrany zdraví před nepříznivými účinky
akustického tlaku v denní době. Možnost navýšení limitu o korekci na „starou hlukovou zátěž“
je politickým kompromisem odrážejícím nákladnost a složitost realizace protihlukových
opatření, jde však zároveň o kompromis učiněný na úkor ochrany veřejného zdraví.
Na tomto místě je účinné zopakovat, že s realizací záměru, tj. výstavbou nové stáje pro
chov jalovic v areálu farmy Krucemburk, není spojeno žádné navýšení denních maxim
intenzity vyvolané dopravy. Tento fakt je dán skutečností, že výměra oznamovatelem
obhospodařované půdy se v souvislosti s realizací předkládaného záměru nemění a intenzita
generované dopravy je vázaná na obhospodařování zemědělské půdy, lidské zdroje a kapacity
oznamovatele, které v souvislosti s provozem nové stáje pro chov jalovic rovněž nedoznají
žádných změn.
Jedním z indikátorů účinku hluku na zdraví je výpočet atributivního rizika kardiovaskulární
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nemocnosti a úmrtnosti. Studie hluku z dopravy a s ním spojená kardiovaskulární rizika
(W. Babisch, Noise & Health, 2008) byla podrobena meta-analýze vyplývající z křivky dávky
a účinku. Provedená meta-analýza prokázala vliv hluku z dopravy na riziko infarktu myokardu.
Rizika byla prokázána pro ekvivalentní hladiny hluku v denní době od 6:00 do 22:00 hodin nad
úrovní LAeq,16h = 60 dB. Pod hodnotou ekvivalentní hladiny hluku 60 dB nebyly ve studiích
zaznamenány zdravotní rizika infarktu myokardu, od 60 dB se zvyšující hladinou hluku stoupá
riziko kardiovaskulárních poruch. Z uvedených studií byl odvozen následující výpočet pro
funkci expozice hluku a rizika infarktu myokardu:
OR = 1,629657 – 0,000613(Lday,16h)2+0,000007357(Lday,16h)3, R3 = 0,96
Ve zpracované akustické studii byly hodnoty ekvivalentní hladiny hluku nad 60 dB v denní
době zjištěny jak v zástavbě situované podél komunikace I/37 (ul. Mikuláše Střely), tak v
zástavbě při komunikaci Českobratrská. Proto je v následující tabulce proveden výpočet
atributivního rizika kardiovaskulární nemocnosti pouze pro úrovně dopravního hluku při
běžném provozu farmy a v období sezónních maxim.
Výpočet atributivního rizika kardiovaskulární nemocnosti pro dopravní hluk
běžný provoz
sezónní maximum
Referenční bod
LAeq,16h
LAeq,16h
OR
OR
[dB]

[dB]

Krucemburk, Mikuláše Střely č. p. 165 – 3 m

66,6

1,08

66,9

1,09

Krucemburk, Mikuláše Střely č. p. 165 – 6 m

66,6

1,08

66,9

1,09

Krucemburk, Českobratrská č. p. 120 – 3 m

59,1

1,01

62,3

1,03

Krucemburk, Českobratrská č. p. 120 – 3 m

59,3

1,01

62,4

1,03

Porovnání stávající situace a situace po zahájení provozu nové stáje chovu jalovic není
možné provést, protože realizací tohoto záměru nedojde k žádnému navýšení intenzit dopravy
v ukazateli denních maxim. Předchozí tabulka proto demonstruje stávající i výhledový stav.
Rozdíl ve zvýšení atributivního rizika infarktu myokardu u obyvatel zástavby přilehlé ke
komunikacím I/37 a ul. Českobratrská se při běžném provozu farmy Krucemburk a v sezónních
maximech se v setinách OR nijak neprojeví, nejedná se o řádově o tisíce ani stovky
exponovaných jedinců.
V případě negativních vlivů dopravy je snaha o jejich řízení (snižování) obtížná a zpravidla
málo účinná. Vozidla konkrétních uživatelů silnic (např. přepravce zemědělských produktů)
většinou nejsou dominantním zdrojem hluku na dané komunikaci, ale „pouze“ se podílí na
výsledné zátěži (vlivy od jednotlivých uživatelů se kumulují). Silnice jsou však veřejně
přístupnými pozemními komunikacemi, jež smí každý užívat bezplatně obvyklým způsobem a
k účelům, ke kterým jsou určeny (viz §19 zákona č. 17/1997 Sb., o pozemních komunikacích).
Snaha o prosazení omezení počtu nákladních automobilů od jednoho dopravce (např.
provozovatele zemědělské farmy) a nikoli pro jiného (např. z průmyslové zóny, těžebny
nerostných surovin atd.) by pravděpodobně narážela na toto právo užití silnice, přičemž zákon
nerozlišuje mezi druhy přepravovaného zboží (např. nerostná surovina vs. zemědělské
komodity či hotové výrobky, odpady atd.).
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Obecně vysoká intenzita dopravy na komunikaci I/37 a s tím související úroveň dopravního
hluku jde na vrub státu, coby vlastníka této silnice, který by měl s ohledem na ochranu
veřejného zdraví obyvatel Krucemburku realizovat obchvatovou přeložku silnice I/37.
Z obecného faktu, že posuzovaná nová hala chovu jalovic nezpůsobí žádné navýšení
denních maxim farmou generované dopravy a v ukazateli ročních průměrů dochází k navýšení
o zanedbatelný cca 1,1 traktor denně, se dá vyvodit jednoznačný závěr, že obyvatelé obytné
zástavby situované podél farmou využívaných komunikací nebudou v souvislosti s provozem
nové haly postiženi žádnou změnu úrovně dopravního hluku.
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že akustické imise související s novým
provozem zemědělské farmy Krucemburk po jejím rozšíření o 1 novou halu k chovu
jalovic nebudou mít negativní vliv na veřejné zdraví.
Za účelem snížení vlivu hluku z dopravy není třeba vůči oznamovateli navrhovat žádná
opatření.
Imise polutantů ovzduší
V etapě provádění stavebních prací
Vzhledem k tomu, že provádění stavebních prací bude v dostatečné vzdálenosti od
obytné zástavby cloněné ostatními objekty farmy či ochranným valem při jihovýchodní hranici
areálu, 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 provádění stavebních prací k dalšímu snížení potenciálně
nepříznivých vlivů na imisní situaci:
Doporučení k ochraně ovzduší pro etapu výstavby:
 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 provozu farmy po jejím rozšíření o novou stáj
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. Martin Vraný, 2016), 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 rozptylové studie.
Ing. Petr Pantoflíček
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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
(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 použití moderních technologií v nové hale pro chov jalovic v Krucemburku 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 traktorů a 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 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 farmy v Krucemburku 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
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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 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 µg.m-3, při
které je dosažena hraniční, ještě akceptovatelná, míra toxického rizika.
Americká společnost ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) dospěla
k přísnější hodnotě bezpečné minimální úrovně expozice MRL (Minimal Risk Level) pro
chronickou inhalační expozici amoniaku na úrovni 70 μg.m-3. Pro subakutní expozici odvodila
dále ATSDR hodnotu referenční expoziční hladiny REL ve výši 1 200 μg.m-3 pro krátkodobou
expozici v délce do 14 dnů.
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/m3 (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 26,6 - 39,6 µg/m3 s dráždící koncentrací 72 µg/m3. Japonské centrum
životního prostředí uvádí čichový práh amoniaku v úrovni 1 mg/m3. Nejnižší čichový práh je
ze všech uvedených zdrojů tedy uváděn okolo hodnoty 27 µg/m3.
Koncentrace imisí amoniaku v daném území z nového provozu zemědělské farmy
Krucemburk po jejím rozšíření o chovnou halu pro jalovice jsou v rozptylové studii
modelovány v síti 196 referenčních výpočtových bodů s krokem 100 m ve směru obou os,
výpočtová oblast tak pokrývá čtvercové území o rozměrech 1 300 x 1 300 m. Samostatné
hodnocení je pak provedeno jak pro nejvyšší vyčíslené koncentrace amoniaku (zpravidla
v ploše vlastního areálu farmy), tak ve 12 bodech ztotožněných s nejbližšími objekty obytné
zástavby a 2 bodech umístěných v kempu Moře u rybníka Řeka.
Pozaďové hodnoty ročních průměrů amoniaku jsou v ČR v současné době měřeny pouze na
stanici automatického imisního monitoringu v Mostě a na stanici v Lovosicích. Data měřená na
těchto pozaďových městských stanicích v obytné zástavbě nejsou pro zájmovou oblast
reprezentativní, měření na stanici Mikulov s reprezentativností dat až stovky km bylo ukončeno
v roce 2011. Monitoring imisí amoniaku na nejbližší stanici ČHMÚ č. 1465 Pardubice –
Dukla, byl ukončen k 7. 4. 2015. Důvodem nízkého počtu monitorovacích lokalit je, že NH3
nemá v současnosti definován imisní limit a povinnost monitorování jeho koncentrací tedy není
ze zákona nařízena. Úroveň imisního pozadí pro amoniak v místě je tak v rozptylové studii
stanovena aproximací z dat měřených na stanici AIM Pardubice – Dukla v letech minulých.
Předpokládané imisní pozadí pro hodnocenou lokalitu bez vlivu provozu posuzované nové
stáje pro amoniak lze očekávat do cca 10,1 µg/m3 pro maximální hodinové koncentrace, do cca
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9,0 µg/m3 pro denní průměrné koncentrace a průměrné roční koncentrace ve výši 4,2 µg/m3.
Výpočet příspěvků provozu farmy k imisní zátěži byl rozptylovou studií řešen ve třech
výpočtových modelech, a to pro navrhovaný neredukovaný a navrhovaný redukovaný stav
provozu farmy po jejím rozšíření o posuzovanou novou halu chovu jalovic.
Vyčíslené modelované hodnoty koncentrací amoniaku dle rozptylové studie u nejbližší obytné zástavby

Navrhovaný
neredukovaný stav
bod
č.

roční
(μg.m-3)

Navrhovaný redukovaný
stav

Doba
překročení
hodinové max. hod.
(μg.m-3) hodnoty 27

μg.m

-3

roční
(μg.m-3)

hodinové

0.443099
0.513812
2.665741
1.558962
2.074974
1.496447
1.518222
1.156603
1.102584
0.90107
1.215852
1.113116
0.98529
0.855036

29.96425
34.11207
69.65867
48.98735
58.85981
54.32249
50.19805
46.63122
49.3543
44.39735
53.415
57.18741
52.53738
45.98464

-3

(μg.m )

(hodin/rok)

18
19
123
124
137
138
151
152
165
166
176
177
178
179

0.544261
0.63093
3.356406
1.957208
2.615477
1.878144
1.908171
1.450648
1.380661
1.127403
1.522517
1.391479
1.230805
1.069347

35.91417
40.93003
87.87185
61.97392
72.84537
67.12852
60.49723
56.82488
58.26987
53.31622
63.32143
67.22508
61.41947
54.30083

38.2
56.4
667.3
309.6
508.9
315.1
346.0
222.9
219.3
160.1
213.8
219.1
196.4
165.6

Doba
překročení
max. hod.
roční
hodnoty 27 (μg.m-3)

μg.m

-3

hodinov
é

(μg.m-3)

(hodin/rok)

10.8
26.3
463.7
177.2
363.4
193.2
222.5
145.2
150.2
99.6
134.5
121.7
113.3
110.6

(hodin/rok)

Počet
hod. za
rok o
které
bude
navýšeno
překroč.
čichovéh
o prahu

8.6
12.3
426.6
144.0
298.9
161.5
174.2
109.7
102.3
80.7
108.1
104.4
80.4
66.5

2.2
14
37.1
33.2
64.5
31.7
48.3
35.5
47.9
18.9
26.4
17.3
32.9
44.1

Stávající redukovaný
stav

0.369
0.423
2.298
1.323
1.817
1.295
1.335
1.011
0.972
0.790
1.089
0.994
0.870
0.747

28.695
32.201
69.580
48.757
57.343
53.520
50.071
46.134
49.244
44.176
52.055
56.524
52.128
45.651

Doba
překročení
max. hod.
hodnoty 27

μg.m

-3

* body č. 18 a 19 prezentují kemp Moře u rybníka Řeka, ostatní body jsou nejbližší obytnou zástavbou
(viz rozptylová studie)

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:
HI = 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
na jednotku tělesné hmotnosti za jednotku času (mg/kg/den).
Hodnocení indexu toxické nebezpečnosti látky vychází z úvahy, že je-li předpokládaná expozice
menší než RfC (HI < 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 HI  1,
hrozí zvýšené zdravotní riziko, i když mírné překročení hodnoty 1 po krátkou dobu nepředstavuje
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ještě závažnou míru rizika.
Jak již bylo výše uvedeno, negativními zdravotními účinky amoniaku jsou v případě
chronického působení přechodné respirační problémy, u subchronického působení nelze
vyloučit vliv na horší průběh infekčních onemocnění. Akutní účinky se týkají ochrany populace
před mírnými nepříznivými účinky jako je dráždění očí či dýchacích cest.
průměrná roční
koncentrace
(µg.m-3)
4,2
2,298
3,356
2,666
6,498
7,556
6,866

charakterizace rizika
chronických toxických účinků NH3
imisní pozadí
imisní příspěvek – stávající stav redukovaný
imisní příspěvek – návrhový neredukovaný stav
imisní příspěvek – návrhový redukovaný stav
celkem pozadí + příspěvek – stávající stav
celkem pozadí + příspěvek - neredukovaný stav
celkem pozadí + příspěvek – redukovaný stav

max. hodinová
koncentrace
(µg.m-3)
10,1
69,580
87,872
69,659
79,680
97,972
79,759

charakterizace rizika
akutních toxických účinků NH3
imisní pozadí
imisní příspěvek – stávající stav redukovaný
imisní příspěvek – návrhový neredukovaný stav
imisní příspěvek – návrhový redukovaný stav
celkem pozadí + příspěvek – stávající stav
celkem pozadí + příspěvek - neredukovaný stav
celkem pozadí + příspěvek – redukovaný stav

referenční
koncentrace
(µg.m-3)

Hazard
Quotient

70
(dle ATSDR)

0,06
0,03
0,05
0,04
0,09
0,11
0,10

referenční
koncentrace
(µg.m-3)

Hazard
Quotient

3 200
(dle OEHHA)

0,003
0,022
0,027
0,022
0,025
0,031
0,025

Protože maximální krátkodobé imisní koncentrace nelze jednoduše sčítat, je charakterizace
rizika akutních toxických účinků amoniaku ve výše uvedené tabulce hodnocením pro nejhorší
možnou situaci. K charakterizaci rizika jsou použity nevyšší vyčíslené koncentrace imisí
amoniaku u nejbližší zástavby s vědomím, že u ostatní obytné zástavby bude situace
příznivější. Výsledné hodnoty kvocientu nebezpečnosti přesto zůstávají hluboko pod úrovní
jedna, stejně tak hodnoty kvocientu nebezpečnosti pro chronické toxické účinky. Lze tedy
předpokládat, že navýšení imisních koncentrací amoniaku související s rozšířeným provozem
zemědělské farmy v Krucemburku není spojeno se vznikem zdravotního rizika toxických
účinků amoniaku pro exponovanou populaci. Při porovnání stávajícího a výhledového stavu po
zprovoznění posuzované stáje je zřejmé, že v souvislosti s realizací záměru prakticky nedojde ke
zvýšení kvocientu nebezpečnosti v daném území.
K problematice pachových látek
Na tomto místě nelze než souhlasit s autorem rozptylové studie, že modelování pachových
látek je v současném stupni vývoje počítačových softwarů nemožné. Zápach z provozů
živočišné výroby je tvořen směsí desítek chemických látek, které na sebe v této směsi vzájemně
působí (překrývají se, zápach se sčítá, po interakci vzniká jiný typ pachu apod.). Hodnocení
celkové pachové zátěže tak nelze objektivně provést na základě modelování konkrétních
pachových látek ve směsi či jednoho vybraného zástupce a výsledky porovnávat s čichovým
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prahem, neboť reálná situace v okolí zemědělských farem může být ve skutečnosti odlišná ať
ve smyslu kladném (tj. v místech obytné zástavby nebude žádný zápach vnímatelný) nebo
záporném (tj. místa obytné zástavby budou zasažena zápachem v mnohem větším rozsahu než
by předikovaly výsledky modelových výpočtů). Pro čichový orgán jsou rozhodující okamžité
výkyvy koncentrací pachových látek, smyslový vjem pachu je velmi rychlý a proběhne ve
zlomcích sekundy, avšak běžně dostupné rozptylové modely počítají nejvýše maximální
hodinový průměr. Citlivost k zápachu je značně individuální záležitostí a závisí na subjektivní
vlastnostech každého jedince, do jaké míry vnímá zápach jako obtěžující.
Z výše uvedených důvodů jsou modelové výsledky koncentrací pachových látek zcestné
a pro hodnocení vlivů pachových látek na veřejné zdraví nepoužitelné.
Rozptylová studie též kvantifikuje dobu překročení čichového prahu amoniaku
(27 µg.m-3) u nejbližší obytné zástavby. Zápach ze zemědělské farmy v Krucemburku je již při
současném provozu pravděpodobně v některých dnech obyvateli městyse Krucemburk vnímán,
a to zejména v prostoru zástavby východně a severovýchodně od areálu farmy situované ve
směru převládajícího směru větru, kde je navíc nevhodně územním plánem vymezená plocha
pro další rozvoj bydlení. Epizodické vnímání pachové zátěže je však pro populace obcí
venkovských oblastí, kde je zemědělská produkce prioritním průmyslovým odvětvím, zcela
běžným jevem. Při porovnání stávajícího stavu a výhledového stavu dochází v souvislosti
s rozšířeným provozem farmy k mírnému zvýšení doby překročení hranice čichového prahu pro
citlivé osoby v řádu hodin až několika málo dnů v roce. Ze zdravotního hlediska jsou však
takovéto přechodné pachové vjemy bezvýznamné.
Vypočtené hodnoty v rozptylové studii indikují, že zprovozněním nové stáje v areálu farmy
Krucemburk, nedojde k podstatnému zhoršení pachové zátěže přilehlé obytné zástavby. S touto
skutečností koresponduje i návrh ochranného pásma, které je spočítáno podle metodiky
„Postupu pro posuzování ochranného pásma chovů zvířat z hlediska ochrany zdravých
životních podmínek“, vycházející z dříve platného „Metodického návodu pro posuzování
středisek živočišné výroby z hlediska péče o vytváření a ochranu zdravých životních
podmínek“ Ministerstva zdravotnictví č. j. HEM - 300 - 12.6.92.Vzhledem k tomu, že pro
pachové vjemy jsou rozhodující okamžité výkyvy koncentrace pachových látek v ovzduší, mělo
by být vymezené ochranné pásmo respektováno v rámci územního rozvoje obce (aktualizace
územního plánu) a neměla by být uvnitř ochranného pásma navrhovány plochy pro bydlení
nebo rekreaci. Dle projektu návrhu ochranného pásma nezasahuje toto ochranné pásmo do
zástavby Krucemburku s výjimkou jedné nejbližší budovy v zástavbě situované východně od
areálu farmy. Po dostatečném vzrůstu zeleně založené na tělese ochranného valu farmy je
předpoklad, že tato zeleň bude v budoucnu tvořit účinnější barieru proti šíření pachových látek
i k této zástavbě.
Doporučení k ochraně ovzduší pro etapu provozu farmy:
 V chovu v nové stáji aplikovat navržené snižující technologie redukující emise amoniaku,
 pokud by se výše uvedené předpoklady v praxi nepotvrdily a obyvatelé nejbližší obytné
zástavby by vznášeli stížnosti na zvýšené obtěžování zápachem, pak nasadit s ohledem na
omezení maximálních krátkodobých koncentrací amoniaku resp. pachových látek, další
dostupné snižující technologie,
 řádně dodržovat provozní kázeň, dobrou zoohygienu a včas odstraňovat uhynulá zvířata,
 pravidelnou péčí o zeleň na tělese ochranného valu udržovat tyto porosty v zapojeném
stavu, provádět dosadbu za uhynulé jedince, případné prořezávky provádět cíleně k
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vytvoření kompaktního stavu porostu,
 věnovat zvýšenou pozornost organizaci dopravy v areálu, minimalizovat čas volnoběhu
motorů,
 pravidelně kontrolovat technický stav vozidel a provádět emisní kontroly dle platných
předpisů,
Imise polutantů ovzduší související s rozšířeným provozem zemědělské farmy v
Krucemburku nebudou mít negativní vliv na veřejné zdraví.

Shrnutí a nejistoty
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví bylo provedeno na základě výsledků akustické
a 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.
Ovzduší
Rozptylová studie (Vraný, 2016), 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.
Pro kvantifikaci 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 imisí
amoniaku v ovzduší nedochází 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.
Možné ovlivnění veřejného zdraví obtěžováním směsí pachových látek nelze exaktně
provést pouze na základě modelových výpočtů pro jednu chemickou látku – amoniak.
Vzájemné působení jednotlivých látek a výsledná koncentrace pachu ve směsi je odlišná od
hodnot čichových prahů jednotlivých chemických látek.
Rozptylový model počítá nejvýše maximální hodinový průměr, avšak pro vnímání zápachu
jsou rozhodující okamžité výkyvy koncentrací pachových látek. Píky koncentrací polutantů
ovzduší však není zatím možné modelovat.
Hodnocení expozice polutantům ovzduší 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 žádné údaje o expozičním scénáři.
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Hluk
V akustické studii (Vraný, 2016), z jejichž závěrů vychází předkládané hodnocení vlivů
hluku na veřejné zdraví, je výpočet hluku provedený modelovým výpočtem v programu HLUK
+ profi, jehož výsledky spadají do třídy přesnosti II (± 2 dB).
Modelování je pro odhad dlouhodobé expozice vhodnější než výsledky samotného měření
hluku, které sice poskytují přesné údaje, avšak ty jsou závislé na momentální situaci
a z hlediska dlouhodobé expozice nemusí poskytovat dostatečně validní a reprezentativní
podklady. Výpočtové modely v akustické studii mohou být ovlivněny počtem a umístěním
reprezentativních referenčních bodů. Referenční body v akustické studii byly dle informací
autora vybrány při terénním průzkumu území, jsou cíleně umístěny u nejvíce exponovaných
objektů s vědomím, že v ostatních částech území bude situace příznivější.
Další významnou nejistotou v kontextu hodnocení hluku je opět ten fakt, že není znám
expoziční scénář obyvatel v okolí záměru ani struktura dotčené populace. V akustické studii
nemůže být zohledněno např. dispoziční řešení obývaných objektů ležících nejblíže záměru,
orientace oken, věková skladba obyvatel jednotlivých objektů, doba pobytu osob v daném
místě apod. Popisované a použité vztahy mezi hlukovou expozicí a jejím účinkem nelze
považovat za absolutně platné za všech podmínek. Vždy je nutno počítat s výrazným vlivem
konkrétních místních podmínek a rozdílným stupněm vnímavosti a citlivosti exponované
populace.
Při hodnocení působení hluku na lidské zdraví jsou nejistoty dány především neschopností
fyzikálních parametrů hluku, které máme k dispozici, jednoduše popsat fyziologickou
závažnost, tedy nebezpečnost hlukové události. Dále je nezbytné počítat s tím, že účinek hluku
je variabilní nejen interindividuálně, ale i situačně, sociálně, emocionálně a historicky. 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 % celé
populace. Se zvýšeným rizikem výrazného obtěžování hlukem je nutné počítat u lidí
senzitivních, lidí majících obavy z určitého zdroje hluku a lidí, kteří cítí, že nad danou
hlukovou situací nemají možnost kontroly.
Vztahy dávka – účinek z epidemiologických studií, hodnocení hlukové expozice a použití
expozičního scénáře byly při hodnocení vždy provedeny na straně bezpečnosti.
I přes uvedené nejistoty hodnocení lze téměř s jistotou konstatovat, že realizací
posuzovaného záměru nedojde k překračování prahových hodnot prokázaných účinků
hlukové zátěže. Realizace záměru bude k celkovým hladinám akustického tlaku
u nejbližší obytné zástavby přispívat zanedbatelnou měrou a nepřinese zvýšené riziko
negativního ovlivnění veřejného zdraví. Realizace záměru s sebou nepřináší žádné
navýšení maxim denních intenzit dopravy na přilehlých komunikacích, resp. nulové
navýšení expozic obyvatel dopravnímu hluku.
Pro polutanty ovzduší, resp. pachovou zátěž, nelze v projektové přípravě provést
exaktní hodnocení a přijmout jednoznačný závěr, neboť použitím tabelárních čichových
prahů pachových látek nelze stanovit reálný výsledný zápach a jeho intenzitu.
Porovnáním modelových koncentrací amoniaku (coby charakteristického zástupce
pachových látek z provozů živočišné výroby) pro stávající a výhledový stav je však možné
odvodit závěr, že provoz nové stáje chovu jalovic v areálu farmy Krucemburk neúnosně
nezhorší úroveň pachové zátěže dotčené populace.
Ing. Petr Pantoflíček
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Sociální a ekonomické vlivy
Posuzovaný záměr dostavby zemědělské farmy Krucemburk se svým charakterem nijak
nevymyká stávajícím aktivitám v současných objektech farmy. Záměr by tedy neměl vyvolávat
nedůvěru, ohrožení místních zvyklostí ani pocity obav z neznámého u místních obyvatel, kteří
již mají dlouholeté zkušenosti s provozem této farmy. Stěžejním opatřením bude řádné
dodržování technologických postupů, plánu organického hnojení apod. Důležitá bude při
dostavbě a novém provozu farmy rovněž řádná komunikace a spolupráce s obyvateli nejbližší
zástavby a vstřícné reakce na jejich případné podněty a připomínky.
Při výstavbě nové stáje pro chov jalovic 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. Objekt nové stáje bude vystavěn ve stávajícím areálu farmy na
místě starých silážních žlabů. Celkově estetický vzhled zajistí kvalitní architektonické
zpracování nové haly, která budou z hlediska pohledového zapadat do konceptu stávajícího
střediska, barevnost bude volena ve střízlivých kombinacích tak, aby navázala na stávající
objekty farmy. Objekt nové stáje bude ve směru od zástavby Krucemburku cloněn ostatními
objekty farmy, v pohledech od východu pak ochranným valem areálu a na něm postupně
vzrůstající vegetací.
V souvislosti s novým provozem farmy nedojde pravděpodobně ke vzniku nových
pracovních míst, avšak stávajícím pracovníkům přinese stabilizace provozu a ekonomické
investice do areálu jistou perspektivu zaměstnanosti do budoucna. Realizace záměru je tak pro
část obyvatel v okolí, existenčně závislých na provozu společnosti Zemědělská a. s.
Krucemburk stabilizujícím faktorem, neboť rozvojem areálu dojde i k zajištění ekonomického
statutu zaměstnanců oznamovatele a jejich rodin, pro které je provoz posuzovaného areálu
zdrojem primárních i sekundárních pracovních příležitostí. V kontextu ekonomickém přináší
posuzovaný záměr dopady pozitivní samozřejmě i pro oznamovatele. Tyto aspekty spadají do
oblasti vnímání rizika a budou nabývat kladných hodnot.
V nové stáji budou odchovávány jalovice pro doplnění základního stáda dojnic
oznamovatele. Zvýšená produkce mléka z rozšířeného provozu farmy, tedy z domácích zdrojů,
určená pro český trh, umožní lepší uspokojení poptávky v regionu, který oznamovatel svými
dodávkami 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 socio-ekonomické vlivy náleží zejména mezi společenské determinanty zdraví,
posuzovaná dostavba farmy pak bude přínosem i z hlediska trvale udržitelného produkčního
chovu skotu.
V Benátkách nad Jizerou dne 27. 6. 2016
……………………
Ing. Monika Zemancová
tel.: 724 368 935
e-mail: zemonika@seznam.cz
Ing. Petr Pantoflíček
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Etapa výstavby
Během výstavby je nutno počítat s jistým, nepříliš výrazným navýšením emisí prachu
(sekundární prašnost), zejména při manipulaci se sypkými materiály během výstavby.
Etapa provozu
S ohledem na charakter záměru bylo při rozboru výstupů do ovzduší v části B.III.1.
oznámení konstatováno, že navrhovaná kapacita celého areálu spadá dle zákona 201/2012 o
ochraně ovzduší, přílohy č.2 mezi „Vyjmenované stacionární zdroje“ pod bodem 8. Chovy
hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 tun včetně.
Bylo rovněž konstatováno, že byl zpracován návrh ochranného pásma chovu zvířat a
rozptylová studie amoniaku s tím, že emise zápachových látek a amoniaku, na základě
zadaných kapacit a technologií chovu, bude celkem malého rozsahu a nebude zasahovat
nejbližší obytnou zástavbu obce (ochranné pásmo zasahuje pouze jeden dům východně od
areálu, ale imisní koncentrace amoniaku jsou v tomto místě podlimitní a nejsou významně
zvyšovány).
Při provozu farmy je nutno zajistit nepřekročení platných emisních limitů ve smyslu
platných zákonů, zejména emisního limitu pro amoniak -50 mg/m3. Vzhledem k
uplatněnému větrání, budou vyprodukované zápachové látky a amoniak jsou dostatečně
„naředěny“ a jejich koncentrace nebude dosahovat maximální hranice.
Přesto je nutné s ohledem na současné zvýšené požadavky na kvalitu ovzduší dbát
na dodržení podmínek řádného provozu a zajistit, aby další výstavbou nedocházelo ke
zhoršování kvality ovzduší. Proto je především nutné provádět aplikaci kejdy a hnoje na
pozemky za vhodného počasí a zajistit jejich zapravení do půdy, čímž se výrazně omezí
emise amoniaku a zápachových látek do ovzduší.
Liniové zdroje znečištění budou představovat všechny dopravní prostředky,
pohybující se po přilehlých částech příjezdových komunikací a v prostoru vlastního areálu.
Bude se jednat zejména o dovoz objemných krmiv do skladů ve středisku a odvoz
statkových hnojiv. Jak již bylo uvedeno po realizaci záměru nedojde k zaznamenatelnému
zvýšení frekvence dopravy spojené s provozem celého areálu. Doprava bude z části
probíhat i mimo obytnou zástavbu (uvnitř střediska a po silnicích mimo zástavbu).
S ohledem na nepříliš významné produkce škodlivin z liniové dopravy je možné
konstatovat, že tato emisní zátěž s ohledem na uvedenou poměrně nevýznamnou frekvenci
předpokládané dopravy, spojené s provozem nové stáje, nepředstavuje v dané lokalitě
významné ovlivnění okolního životního prostředí.
U objektu je také předpoklad minimálního úniku tepla a nelze předpokládat rovněž
žádné tepelné ovlivnění mikroklimatu.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
V areálu nebudou žádné nové stacionární zdroje hluku. Stáje jsou a budou odvětrány
přirozenou ventilací bez použití ventilátorů a obsluha stájí (krmení a vyhrnování hnoje)
bude prováděno mobilními i stacionárními prostředky. Hluk způsobený dopravními
prostředky nebude zaznamenatelně vyšší než v současném stavu. Ovlivnění obyvatel
Ing. Petr Pantoflíček
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hlukem v noci dle zkušeností a hlukové studie nepřichází v úvahu, neboť nová stáj je od
obce dostatečně vzdálena a odcloněna ostatními objekty v areálu a liniovou zelení na okraji
areálu. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku ve venkovním prostředí by, podle
provedených výpočtů a zkušeností s obdobnými provozy, měla být dodržena již na hranici
areálu.
Posuzovaný provoz areálu živočišné výroby by neměl mít ve vztahu k svému okolí a
životnímu prostředí žádné jiné zásadní vlivy než byly popsány a kvantifikovány.
Nepředpokládají se ani žádné výrazné biologické vlivy a vlivy hluku a záření, ani
jiné výrazné ekologicky negativní vlivy.
Mezi biologické vlivy je možné zařadit rozšíření některých doprovodných druhů ve
stájích, jako jsou hlodavci či stájový hmyz. Proti nadměrnému výskytu a šíření těchto
živočichů je nutno postupovat obvyklými způsoby, k nimž patří především pravidelná
dezinsekce a deratizace celého areálu.
Druhým typem biologického vlivu může být ruderalizace území přímo dotčeného
stavebními pracemi při stavbě v případě zanedbání rekultivace území po výstavbě. Proto je
nezbytné důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy ve středisku
z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních plevelů
Z hlediska velkoplošných vlivů lze konstatovat, že prakticky jediným dopadem
takového charakteru je aplikace hnoje a tekutých statkových hnojiv jako vedlejšího
organického produktu na území, stanovené rozvozovým plánem provozovatele. Tyto
zprostředkované provozní vlivy posuzovaného záměru výrazně překračují vlastní lokální
charakter záměru. Jedinou možnou prevencí a minimalizací očekávaných vlivů aplikace je
pravidelná aktualizace havarijního plánu, důsledné projednání aktualizovaného dokumentu
a důsledná technologická a provozní kázeň ve smyslu schválených zásad.
Z hlediska rozborů vlivů na životní prostředí v předchozích kapitolách lze vyvodit,
že provoz areálu nepředstavuje nebezpečí z hlediska únosnosti území.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Z hlediska vlivů na vodu je nutno odlišit vlivy přímé a zprostředkované. Za první je
možno pokládat jednak vliv odběru vody na vodohospodářskou bilanci zdroje, jednak
působení samotného záměru na vody v nejbližším okolí, za druhé pak vlivy aplikace
statkových hnojiv na pozemky.
D.I.1. Vliv na změny hydrologických charakteristik
Zdroj vody
Na základě propočtených požadavků na zdroje vody lze očekávat, že v porovnání
s původním stavem dojde ke zvýšení spotřeby vody. Areál je napojen na veřejný vodovod s
dostatečnou kapacitou. Realizace záměru tak nebude mít negativní vliv na stávající zdroje
vody využívané pro farmu.
Podzemní voda
Podzemní voda by neměla být výstavbou zasažena. Hydrologické změny v důsledku
realizace stavby se nepředpokládají a lze konstatovat, že stavba nebude mít žádný negativní
vliv na hladiny podzemních vod, průtoky či vydatnost vodních zdrojů.
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D.I.2. Vliv na charakter odvodnění oblasti
Dojde pouze k malému nárůstu zpevněných ploch v rámci celého střediska. Nové
střechy a čisté zpevněné plochy budou svedeny do stávající kanalizace střediska. Záměr
nezasahuje do stávajících systémů odvodnění zemědělských pozemků, nezasahuje do
žádného vodního toku. Není proto nutno realizovat žádné technické opatření retenčního
nebo akumulačního charakteru.
Na základě znalosti stávajícího stavu životního prostředí na předmětném území a
vzhledem k charakteru plánovaného záměru lze konstatovat, že neovlivní kvalitu
povrchových a podzemních vod. Plánovaný provoz areálu neovlivní odvodnění dané lokality
ani nezmění charakter odvodnění celé oblasti.
D.I.3. Vliv na jakost vod
V rámci výstavby je navrhováno vodotěsné řešení stájových podlah a ostatních
manipulačních ploch se statkovými hnojivy, které bude v rámci kolaudace dokladováno.
Ve stáji samotné nebudou vznikat žádné odpadní vody, neboť moč zvířat bude zcela
nasáknuta slámou. Dále nebude zvyšován počet ošetřovatelů skotu a ani produkce
splaškových odpadních vod ze sociálního zařízení. Hnůj bude vyhrnována na novou
hnojnou koncovku a ihned odvážen ze střediska. Tato koncovka je spolu s několika
silážními žlaby odkanalizována do stávající kruhové jímky na jihozápadním okraji střediska.
Tato jímka má kapacitu na více jak 9 měsíční zdržení této produkce.
V rámci výstavby nové stáje nebude jinak zasahováno do stávajícího systému
skladování statkových hnojiv ve středisku a v podniku oznamovatele. Oznamovatel
disponuje dostatečně dimenzovanými a vodohospodářsky zabezpečenými sklady statkových
hnojiv. Nedojte také ke změnám v produkci statkových hnojiv v rámci celého podniku
oznamovatele, neboť navrhovaná stáj pro odchov jalovic je náhradou za zastaralou stáj
v obci Hluboká, která je také stelivové technologie. Nebude také zvyšován počet chovaných
dojnic v podniku a tak nebude zvyšováno ani množství chovaného mladého skotu (telata,
jalovice), ze kterých je doplňováno základní stádo dojnic.
Vyhláškou Mze č. 377/2012 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv je
požadována minimálně 3 měsíční kapacita skladovacích prostor na tekutá statková hnojiva,
vznikající provozem stáje . Kapacita je dostačující i z hlediska požadavků NV č. 262/2012
Sb. (Nitrátová směrnice). Podle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných
oblastí, ovšem katastr obce nepatří mezi zranitelné oblasti.
Pro prevenci znečištění dešťových vod kadavery je řešeno shromažďování
uhynulých kusů do kafilerního boxu střediska. Investor musí zabezpečit jeho správný
technický stav a zajistit včasné a pravidelné odvážení kadaverů.
Další podmínkou ochrany povrchových a podzemních vod v širším katastru rozvozu
vedlejších organických produktů z areálu (statkových hnojiv) je nutná pravidelná aktualizace
plánu hnojení provozovatele při respektování zvláště chráněných území a jejich ochranných
pásem, údolních niv toků, okrajů rybníků s přihlédnutím k zásadám aplikace v PHO vodních
zdrojů (pokud bude na tyto pozemky vyváženo).
Při respektování všech podmínek uvedených v dokumentaci by nemělo docházet
k negativnímu ovlivnění povrchových ani podzemních vod v posuzované lokalitě. Nedojde
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také k žádnému negativnímu ovlivnění kvality vod na katastrech, na které budou statková
hnojiva aplikována.
Na základě tohoto vyhodnocení a v kontextu údajů kapitoly B.II.2. Odpadní vody,
zpracovatel oznámení podporuje navržený systém odvedení, využití a skladování
vznikajících statkových hnojiv ze stáje.

D.I.5. Vlivy na půdu
D.I.5.1. Vlivy na rozsah užívání půdy
Realizací záměru nedojde k žádnému záboru půdu ze ZPF. Což je v tomto ohledu
pozitivní vliv záměru.
D.I.5.2. Vlivy na kvalitu, znečištění, stabilitu a erozivitu půd
Zprostředkovaným vlivem na půdu může být plošná aplikace vedlejších organických
produktů na pozemky - hnoje, poněvadž má vliv na fyzikálně chemické vlastnosti půd zlepšování podílu organických látek v půdě. Zaorání přispívá rovněž k provzdušnění půdy,
což jsou jednoznačně pozitivní vlivy záměru. Negativním dopadem však může být
eutrofizace půd při přehnojení (nerespektování aktuálních výstupů AZP při rozvozu
organických hnojiv – aplikace na pozemky dostatečně zásobené dusíkem) nebo při
nerovnoměrné aplikaci.
Jak již bylo zmíněno, specifikou živočišné výroby je právě okolnost, že
zprostředkované vlivy, vyvolané potřebou využití vedlejších organických produktů zasahují
daleko širší území, než přímé vlivy vlastní výstavby.
Zatížení zemědělské půdy živočišnou výrobou v podniku oznamovatele je průměrné
a nehrozí, že by zemědělská půda byla přehnojována statkovými hnojivy. Po výstavbě
nedojde k navýšení počtu chovaných zvířat v přepočtu na DJ a oznamovatel hospodaří na
dostatečném množství pozemků. Oznamovatel hospodaří na cca 3800 ha zemědělské půdy,
z toho cca 2000 ha orné půdy. Pozemkové zázemí pro bezproblémové uplatnění
vyprodukovaných statkových hnojiv je dostatečné.
Nedojde ani ke změnám v struktuře statkových hnojiv (slamnatý hnůj v rušené stáji
bude nahrazen hnojem z plánované stáje). Budou tak stále dodržovány zásady správné
zemědělské praxe a zároveň zákonné limity pro hnojení pozemků.
Vlivy stavby na znečištění okolní půdy, změnu místní topografie, stabilitu a erozi
půdy se v okolí stavby nijak neprojeví.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
D.I.6.1. Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje
Záměr nepředpokládá žádné hlubší zakládání stavby stáje . Oznamovaný záměr tedy
negeneruje vlivy na horninové prostředí například hloubkovým zakládáním objektu, nebo
dosahem do území, chráněném podle horního zákona (CHLÚ, DP).
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D.I.6.2. Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Aplikaci statkových hnojiv, při respektování všech zásad, nelze z praktického
hlediska pokládat za zneškodnění odpadů, ale za pozitivní vliv záměru z hlediska obsahu
hlavních živin v půdách.
Naprostá většina odpadů vznikajících při výstavbě je vedena v kategorii O (ostatní),
což znamená, že na způsob jejich odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky. V rámci
stavebního řízení budou specifikovány prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a
jejich odstraňování zajištěno na smluvním základě s akreditovanými firmami.
Součástí areálu chovu skotu není ani žádné zařízení na odstraňování odpadů a ani
jakékoliv trvalé ukládání odpadů se v hodnoceném areálu nepředpokládá.
D.I.6.2. Změny hydrogeologických charakteristik
Interakce tohoto typu nenastanou.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
D.I.7.1. Vlivy na faunu, flóru
Vzhledem k tomu, že v daném území výstavby nové stáje není znám výskyt žádného
z živočichů ani rostlin, chráněných nebo ohrožených druhů, nebudou tito výstavbou a
provozem nové stáje a areálu ohroženi. Vlastní výstavba nevyžaduje kácení dřevin rostoucí
mimo lesní porost. Doporučuje se doplnit již sadové úpravy v areálu.
Vlivy na bylinotravních porosty, které budou dotčeny stavebními pracemi při
výstavbě, lze pokládat za bezvýznamné. V kontextu případného ovlivnění druhové
rozmanitosti flory okolí lze konstatovat, že takový vliv nenastane, poněvadž jsou dotčeny
populace naprosto běžných druhů, obecně se v okolí obce vyskytujících. Nutná je prevence
ruderalizace území po výstavbě.
Provoz areálu by tedy neměl s ohledem na svojí charakteristiku a způsob
provozování, negativně ovlivňovat floru a faunu v okolí.
D.I.7.2. Vlivy na prvky ÚSES
Z hodnocení části dokumentace, týkající se územního systému ekologické stability
krajiny vyplývá, že se místo výstavby nedotýká žádného stávajícího nebo výhledového
skladebného prvku ÚSES ani žádného dalšího prvku ekologické stability krajiny zájmového
území.
D.I.7.3. Vlivy na významné krajinné prvky
Žádný z významných krajinných prvků "ze zákona" (§ 3 písm, b/ zák. č. 114/1992
Sb.) není realizací posuzovaného záměru dotčen, Při aplikaci vedlejších organických
produktů je nutno dodržet zásadu vyloučení aplikace v prostorech údolních niv a v okolí
rybníků.
D.I.7.4. Vlivy na chráněné části přírody
S ohledem na územní polohu zvláště chráněných území přírody tato interakce
nenastane. Při aplikaci vedlejších organických produktů je nutno respektovat polohu
významných krajinných prvků „ze zákona“ (§ 3 písm. b/zák. č. 114/1992 Sb.) a skladebných
prvků ÚSES jako obecně chráněných částí přírody.
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D.I.7.5.Vlivy na prvky Natura 2000.
V zájmovém území výstavby nové stáje se nenachází žádná lokalita zařazená do
soustavy evropsky významných stanovišť. Lokality v okolí areálu a v hospodářském obvodu
oznamovatele jsou mimo jakýkoliv přímých i nepřímých vlivů posuzované stavby.

D.I.8. Vlivy na krajinu
D.I.8.1. Vlivy na estetické kvality území
Oznamovaný záměr výstavby nové stáje pro jalovice je realizován jako dostavba
stávajícího zemědělského areálu. Nová stáj bude realizována na jihovýchodním okraji
areálu. V minulosti, při výstavbě produkční stáje pro dojnice byl na východním a
severovýchodním okraji areálu vybudován zemní val o výšce cca 7 m, který byl hustě
osázen stromy a keři. Tato vegetace dnes dosahuje výšky cca 3-6 m. Nová stáj bude mít
výšku ve hřebeni 11,5 a bude tak z východní pohledové strany odcloněna tímto valem a
zelení. Z ostatních směrů bude zcela odcloněna ostatními objekty areálu. Nedochází tak k
ovlivnění krajiny mimo areál střediska. Vlivy je možno pokládat za nevýznamné až nulové.
D.I.8.1. Vlivy na rekreační využití krajiny
Výstavba nové stáje i užívání celého areálu chovu skotu navazuje na tradiční
zemědělské využití stávajících objektů v rámci zemědělského areálu živočišné výroby.
Kapacita nového využití je, vzhledem k jeho lokalizaci přiměřená. V blízkém okolí areálu
nejsou rekreační objekty a střediska, které by mohly být provozem areálu ovlivněny.
Nedojde tedy k nežádoucím vlivům na možné rekreační využití krajiny.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
D.I.9.1. Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné
lidské výtvory
Z pohledu možného ovlivnění budov, architektonického dědictví, památkově
chráněných objektů či areálů či známých archeologických památek je možno konstatovat, že
záměr takové vlivy obsahovat nebude. Dotčeny jsou pouze objekty chovu zvířat a plochy
v území určeném pro zemědělskou výrobu.
D.I.9.2. Vlivy na dopravu
Doprava spojená s provozem areálu je specifikována v kapitole B.I.4. Nároky na
dopravu jsou poněkud vyšší než v současném stavu, což je dáno vyšším počtem
hospodářských zvířat v areálu. Provoz se projevuje přejezdy dopravních prostředků se
surovinami, zvířaty a statkovými hnojivy. Nejsou zvyšována denní maxima na příjezdových
komunikacích při kampaňové dopravě (sklizeň objemných krmiv a odvoz kejdy).
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D.I.9.3. Rozvoj navazující infrastruktury
Záměr znamená pouze dotčení některých inženýrských sítí v areálu farmy. Jde
zejména o přeložky částí kabelů, realizaci přípojek vody, elektřiny. Provoz záměru
nevyvolává nároky na další rozvoj infrastruktury.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti
přeshraničních vlivů
D.II.1 Charakteristika vlivů záměru z hlediska jejich velikosti a
významnosti
V následujícím textu jsou seřazeny jednotlivé vlivy záměru na životní prostředí
podle jejich významu a následně jsou tyto vlivy ohodnoceny a komentovány. Vlivy jsou
seřazeny od nejvýznamnějšího po nejméně významný.
1. Vliv imisí na obyvatele a vliv na ovzduší:
Emise amoniaku a zápachových látek vznikající provozem posuzovaného areálu
jsou nejzávažnějším vlivem stavby na okolí areálu.
Zápachové látky by se za běžných rozptylových podmínek neměli nadměrně šířit do
obytné zástavby nejbližší obce a neměly by tak narušovat pohodu obyvatelstva.
Z uvedeného návrhu ochranného pásma a rozptylové studie imisních koncentrací
amoniaku je zřejmé, že v navrhovaném stavu nedojde k patrnému zhoršení. Vypočtené
imisní koncentrace amoniaku u obytné zástavby jsou nižší než dříve platné limity pro tuto
látku.
Určité pachové aspekty budou vznikat i při aplikaci statkových hnojiv. Rozvážení
organických hnojiv na zemědělské pozemky bude ovlivňovat relativně velké území. Tyto
vlivy lze označit za velkoplošné.
2. Vliv na stávající dopravu:
Rozsah dopravy spojený s novým provozem stáje a areálu jako celku nebude
zaznamenatelně vyšší než ve stávajícím stavu. Denní kampaňová maxima budou na stejné
úrovni jako v současném stavu, dojde maximálně k prodlužení o několik dnů s těmito
maximy.
3. Vliv na zábor ZPF, na vody, na flóru a faunu, na prvky ÚSES, na
funkční využití území:
Výstavbou nedojde k záboru půdy ze ZPF. Provozem areálu nedojde, oproti
původnímu stavu, ke změnám z hlediska vlivů na vodu (uplatněné technologické řešení
vyhovuje požadavkům ochrany vod, nedochází k nadměrnému zvýšení spotřeby vody v
areálu). Nedochází ke změnám na flóru a faunu ani na prvky ÚSES či na významné krajinné
prvky oproti původnímu stavu. Nedojde ke změně stávajícího funkčního využití území.

Ing. Petr Pantoflíček

75

Zemědělská a.s. Krucemburk

Stáj pro jalovice Krucemburk

Dokumentace záměru dle přílohy č.4 zák. č. 100/01 Sb.

4. Vliv přípravy staveniště a vlastní výstavby:
Příprava staveniště bude poměrně jednoduchá. Větší množství výkopové se
neočekává. Doprava materiálu v období výstavby bude vyšší, ale časově omezená a bude
probíhat v denních hodinách.
5. Vliv hluku na obyvatele:
V nové stáji i stávajících stájích skotu bude uplatněna přirozená výměna vzduchu
bez použití ventilátorů.
Ovlivnění obyvatel hlukem ze zdrojů v areálu dle zkušeností, provedenému měření a
zpracované hlukové studie nepřichází v úvahu, neboť místo výstavby stáje je od obce
dostatečně vzdáleno. Hluk způsobený dopravními prostředky nebude vyšší než v současném
stavu.
6. Vliv na krajinný ráz:
Záměr je řešen uvnitř stávajícího střediska s dlouhodobým charakterem využití
tohoto území. Vlivem realizace záměru, nedojde k takovým změnám, které by mohli
negativně ovlivnit krajinný ráz území.
7. Vliv na produkci odpadů:
Provozem stáje a areálu nedojde k nárůstu množství odpadů.
8. Možnost přeshraničních vlivů
Možnost nepříznivých vlivů přesahujících státní hranice není reálná.

Závěr:
Záměr výstavby nové stáje odchovu jalovic a provozu celého areálu chovu skotu s
ohledem na své vlivy, představuje z hlediska ekologické únosnosti území jeden z
přijatelných způsobů využití daného území a tento způsob využití je v zemědělské krajině
logický a nedochází k jeho výrazné změně proti původnímu stavu.
Za předpokladu respektování všech stávajících právních předpisů a podmínek
realizace uvedených v této dokumentaci, by i při synergickém působení všech prostorových
jevů a faktorů neměla být ekologická únosnost zájmového území provozem posuzované
stáje překročena.

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných
haváriích a nestandardních stavech
Základní rizika, ke kterým by mohlo v rámci provozu nové stáje a celého areálu
živočišné výroby dojít jsou představována především možným požárem objektu, havárií
dopravních nákladních automobilů, eventuálně havárií jímky na kejdu.
Opatření pro případ zabezpečení objektů z hlediska požáru je součástí projektové
dokumentace a základní preventivní opatření jsou již uplatněna ve vlastním technickém
řešení objektů a jejich členění z hlediska požární bezpečnosti a odstupových vzdáleností.
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Dopady případných havárií by se s největší pravděpodobností projevily pouze v
nejbližším okolí ohniska, možné dopady jsou relativně málo nebezpečné. Nejúčinnější
prevencí se z tohoto pohledu jeví naprostá technologická kázeň, pravidelné kontroly
technického stavu jednotlivých zařízení a poučení odpovědných pracovníků.
Všechny prostory manipulace se statkovými hnojivy musí být dokonale nepropustné
jejich nepropustnost ověřená zkouškou před kolaudací stavby.
Dalším rizikem je možnost nákazy chovu některou z nakažlivých nemocí skotu.
Prevencí proti zavlečení nákazy do chovu je zamezení volnému přístupu divokých zvířat a
nepovolaných osob do areálu. Dále je nutno dodržovat běžné zooveterinární zásady chovu,
jako jsou - pravidelná dezinfekce, deratizace, čistota chovu, používání dezinf. rohoží, včasný
odvoz kadaverů atp.
Dále by při poruše přívodu vody nebo elektrické energie by mohlo dojít (při
dlouhodobějším výpadcích) ke zvýšení neklidu ve stájích, nemožnost dojení krav.
Provozovatel by měl disponovat náhradním zdrojem elektrické energie (dieselagregát).
Při poruše přívodu vody nebo zhoršení její kvality je nutno zajistit náhradní
zásobování pitnou vodou- při poruše dodávky elektrické energie je rovněž nutné zajistit
urychleně opravu vedení či TS a dodávku el. energie

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
S ohledem na popsané a zhodnocené řešení výstavby a provozu záměru je možno
konstatovat, že celý záměr je z ekologického hlediska přijatelný za dodržení následujících
podmínek:
D.IV.1.Podmínky , které je nutno respektovat během přípravy záměru


aktualizovat havarijní plán podle požadavků vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění
s jehož obsahem budou seznámení všichni pracovníci farmy a tento předložit do
kolaudace ke schválení vodohospodářskému orgánu



v následujících stupních projektové dokumentace konkretizovat množství a způsob
odstranění odpadů, které vzniknou v rámci výstavby

D.IV.2. Podmínky, které je nutno respektovat během realizace záměru
 dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství, o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich
odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence

 dodavatel stavby předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v průběhu výstavby a doloží způsob jejich využití respektive odstranění

 podlahy stáje a

všechny manipulační prostory se statkovými hnojivy připravit a
realizovat jako vodotěsné, ke kolaudaci předložit vodonepropustné složení podlah stáje
a hnojné koncovky

 pro období výstavby zabezpečit, že venkovní stavební práce spojené se zvýšenu
hlučností (např. terénní úpravy apod.) nebudou realizovány ve dnech pracovního klidu,
ve státem uznávaných svátcích a v nočních hodinách

 v případě zvýšené prašnosti při suchém počasí provádět skrápění míst, kde prašnost
vzniká, provádět očistu kol techniky před výjezdem na komunikace
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 ponechat, podpořit a zajistit výchovná opatření pro porosty stávajících dřevin za zemním



valu zejména po severní a východní hranici areálu, podpořit jeho ochrannou funkci
dosadbami o jedince vyšších listnatých stromů, například lípy a javorů a to zejména po
severní hranici areálu
důsledně rekultivovat v rámci sadových úprav všechny plochy zasažené stavebními
pracemi z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních plevelů

D.IV.3. Podmínky, které je nutno respektovat během provozu záměru


zabraňovat kontaminaci dešťových vod látkami škodlivými vodám, včasným vyvážením
statkových hnojiv, čistotou provozu, zabezpečením kadaverů a udržováním dopravních
prostředků v dobrém technickém stavu



při aplikaci statkových hnojiv zajistit územní ochranu v okolí vodních ploch, vodních
toků - ve smyslu platných metodik dodržet ochranné pásmo těchto povrchových vod



udržování celého areálu v čistotě a pořádku, nezastavěné plochy pravidelně ošetřovat a
tím zamezit šíření plevelů



přísné dodržování veterinárních, hygienických a bezpečnostních předpisů a pokynů
(návodů) pro obsluhu technologických linek

 provozním řádem dle zákona č. 201/2012 O ochraně ovzduší (dle přílohy č. 12 k
vyhlášce č. 415/2012 Sb.) zajistit plnění navržených snižujících technologií pro zdroj
znečišťování ovzduší z hlediska omezování emisí amoniaku, v souladu s požadavky
metodického pokynu MŽP


zajistit pravidelné provádění deratizace a dezinsekce odbornou firmou



vyloučit noční nákladní dopravu skrze sledované území – zejména s ohledem na ulici
Českobratrská.



udržovat komunikace v čistém stavu, zejména při manipulaci se statkovými hnojivy

D.IV. 4. Podmínky, které je nutno respektovat při ukončení záměru
 V případě likvidace objektu (po požáru aj.) postupovat v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb.o odpadech z titulu původce odpadu a v souladu se stavebním zákonem.

 V případě likvidace chovu ze zooveterinárních důvodů důsledně dbát ochrany složek
životního prostředí ve vztahu k použitým sanačním látkám a postupům

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
S ohledem na zpracování jediné varianty projektového řešení, vyplývající z územní
determinovanosti a ekologické přijatelnosti navrhovaného provozu a to jak z hlediska
výstavby, tak i celkem nenáročného provozu bez podstatných škodlivých kumulovaných
vlivů na životní prostředí nebylo potřebné využít žádných složitějších matematických metod
prognózování.
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Dokumentace hodnocení stavby Stáj pro jalovice Krucemburk byla zpracována s
využitím následujících hlavních podkladů:
 Zadání stavby „Stáj pro jalovice Krucemburk“, zpracované firmou AG Komplet
s.r.o., B Pardubice, Boženy Němcové 2828, Pardubice
 Konzultace a podklady projektových a inženýrsko- dodavatelských organizací
zabezpečujících dodávku technologie
 Územní plán Krucemburk, zpracovaný firmou DRUPOS - PROJEKT, v.o.s., Příčná
260, Havlíčkův Brod, Ing. arch. Jiří Marek, který nabyl účinnosti dne 11.7.2011
 Rozbory Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy k 31.12.2009, Agentura ochrany
přírody a krajiny České republiky, Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy,
Brněnská 39, 591 02, Žďár n. Sázavou
 Hodnocení vlivů na veřejné zdraví záměru Stáj pro jalovice Krucemburk,
zpracované Ing. Monikou Zemancovou, Dražická 144, 294 71 Benátky nad Jizerou
 Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR (1990)
 ÚTP regionální a nadregionální územní systémy ekologické stability České
republiky
 Odborná literatura a práce z oborů místopisu, geologie, hydrologie , biologie a
ochrany životního prostředí, vesměs Academia Praha 1987-1992
 Archivní informace ČHMÚ, EÚ, ČGÚ, Geofond, povodí, mapové podklady a jiné
informace
 Ročenky Životní prostředí ČR 2000, 2001,2002,2003,2004,2005, 2006, 2007,
2008,2009, 2010,2011, 2012, 2013, 2014
 odborná literatura z oboru zemědělských emisí
 Technické doporučení MZe ČR - informační list č. 01.01.08. „Základní provozně
technologické ukazatele pro skot“
 odborná literatura z chovu skotu a prasat
 Bonitace čs. zemědělských půd a jejich využití 1-5 díl, MZe ČR, Praha 1989
 odborná literatura z oboru zemědělských emisí
 odborná literatura z chovu prasat a skotu
 Technické doporučení MZe ČR - informační list č. 01.01.08. „Základní provozně
technologické ukazatele pro skot“
 Platná legislativa, normy a ostatní předpisy vztahující se k posuzovanému záměru

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech
které se vyskytly při zpracování dokumentace

a neurčitosti,

S ohledem na skutečnost, že k datu vypracování dokumentace o vlivu záměru na
životní prostředí byly většinově rozpracovány známy všechny základní podklady
technologické, údaje o kapacitách, vstupech a výstupech, dále údaje o parametrech
Ing. Petr Pantoflíček
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navrhovaného ochranného pásma chovu zvířat bylo možno, poměrně podrobně provést
vlastní analýzu vstupů, výstupů i vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí.
S ohledem na absenci konkrétních údajů o rozvozových vzdálenostech, o pohybu
vzduchu v systému větrání stávajících stájí nebyly tyto parametry podrobněji propočítávány
či odhadovány.
S ohledem na rozsah záměru uvnitř stávajícího areálu a nevýznamnost
předpokládaných vlivů na přírodu nebyl prováděn podrobný biologický průzkum.

ČÁST E

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Varianty řešení záměru nebyly v současné době předloženy. Jde o náhradu zastaralé
ustajovací kapacity pro mladý skot v obci Hluboká, novou moderní stájí, kde je kladen důraz
na welfare chovaných zvířat, což vede ke zlepšení parametrů chovu.
Na základě výše uvedených údajů a skutečností se oznamovatel rozhodl řešit
výstavbu v jediné územní a technologické variantě, spočívající v popsané výstavbě nové
stáje pro odchov jalovic uprostřed areálu v Krucemburku. Velikost i dispoziční uspořádání
stájí plně vychází z provozních požadavků investora.
Variantním řešením je možno považovat volbu konečného technického řešení haly
včetně volby barvy a systému střešní krytiny.
Jiné technologické varianty nebyly uvažovány.
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ČÁST F

ZÁVĚR

Při zpracování dokumentace o hodnocení vlivu stavby Stáj pro jalovice
Krucemburk, byly posouzeny všechny známé vlivy a rizika z hlediska možného
negativního ovlivnění životního prostředí.
S ohledem na charakter stavby a charakter provozu lze konstatovat, že provoz nové
stáje a areálu jako celku, nezpůsobuje zhoršení emisních vlivů a stavba je i dobře
zabezpečena jak z hlediska zajištění vstupů, tak z hlediska skladování a manipulace s
produkovanými statkovými hnojivy.
Za nejzávažnější otázku je nutno považovat zodpovědný způsob řešení skladování a
aplikace statkových hnojiv z farmy a jejich racionální uplatnění v osevním postupu.
Navržené technologické řešení stáje s dostatečně kapacitními sklady statkových hnojiv toto
podporuje.
Všechny patrné vlivy na životní prostředí jsou řešitelné konkrétními opatřeními,
jejichž uplatnění je zárukou nekoliznosti posuzovaného záměru s ochranou složek životního
a přírodního prostředí.
Závěrečné posouzení všech vlivů na životní prostředí doplněné hodnocením vlivů na
veřejné zdraví, nebude podle všech vyhodnocených významných faktorů, představovat
negativní dopad na posuzovanou lokalitu a její okolí.
Zjištěné negativní vlivy na životní prostředí jsou relativně méně významné a v
zásadě nemají limitující charakter pro případnou realizaci záměru.

Vzhledem k dobrým výsledkům hodnocení vlivů
provozu stavby Stáj pro jalovice Krucemburk je možné
záměr investora za dodržení podmínek uvedených v bodě
D.IV.,

doporučit.
Datum : 26. 6. 2016

Ing. Petr Pantoflíček

držitel autorizace ke zpracování dokumentací a posudku dle zákona č.100/2001 Sb.
dle § 19 a § 24. na základě osvědčení odborné způsobilosti vydaného Ministerstvem
životního prostředí ČR pod č.j.1547/197/OPVŽP/95 ze dne 13. 6.1995. Prodloužení
autorizace č.j. 96790/ENV/10 ze dne 29.11.2010.
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VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění je výstavba a provoz nové stáje pro odchov mladého dobytka na
jihovýchodním okraji areálu živočišné výroby Krucemburk.
Název stavby: Stáj pro jalovice Krucemburk
Kraj: Vysočina
Obec: Krucemburk
Katastrální území: Krucemburk
Pozemek: 1470/2 – ostatní plocha
st.469, st. 470 – zastavěná plocha a nádvoří
Stavební úřad: MěÚ Ždírec nad Doubravou – Stavební úřad
Stavebník:
Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost
Koželužská 385
582 66 Krucemburk
IČO
60917962
Charakter stavby:
novostavba
Odvětví: zemědělství, živočišná výroba
Hlavním cílem investora je modernizovat současný odchov mladého skotu
soustředěním části chovu jalovic v rámci zemědělských provozů podniku z dožitých a
zastaralých stávajících objektů do areálu chovu dojnic. Nová stáj umožňuje využít
nejmodernějších dostupných poznatků a technologií chovu skotu a s předpokladem
vyloučení stavebních a především zooveterinárních kompromisů, obvyklých z řešení
rekonstrukcí stávajících objektů pro chov skotu určených kategorií.
Tímto zásahem se zvýší produktivita práce, zlepší se podmínky chovu a ustájení pro
mladý skot.
Areál živočišné výroby byl vybrán především z důvodů možnosti využití
stávajícího zázemí na farmě (stájové objekty, sklady pícnin, zrnin, zdroj vody..) a
návaznost na chov dojnic areálu, protože jalovice budou před porodem převáděny do stájí
dojnic, ve kterých budou doplňovat základní stádo krav.
Místo výstavby na jihovýchodním okraji tohoto areálu, bylo vybráno především
z důvodů, že se zde bude nacházet volná plocha, vzniklá po demolici dvou starých
silážních žlabů.
V okolí se nachází dostatek vhodných zemědělských ploch, které budou při provozu
využívány jednak pro produkci kvalitního krmiva, jakož i budou využívány pro aplikaci
vyprodukovaných statkových hnojiv.
Hlavním technologicko – provozním výběrem pro investora byla moderní
technologie ustájení a krmení skotu umožňující zabezpečit optimální podmínky pro pobyt
zvířat a vysokou úroveň obsluhy.
Nová stáj má být postavena náhradou za odchovnu v obci Hluboká, která bude
nebude dále využívána. Stáj bude mít kapacitu 393 ks jalovic.
V areálu jsou další stáje chovu skotu – stáje pro dojnice, telata a výkrmna prasat.
Tyto stáje zůstanou beze změn.
Ing. Petr Pantoflíček
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Celkově je možno na základě předchozích rozborů konstatovat, že :
Nároky na vstupy jsou přiměřené rozsahu výstavby a provozu plánované stáje a
z hlediska možnosti jejich zabezpečení nevznikají žádné zásadní problémy.
Provoz stáje je na vstupy nenáročný a předpokládá se pouze spotřeba objemných a
jadrných krmiv, pitné vody a elektrické energie, které jsou v dostatečné kapacitě k dispozici
již v současné době.
Stavbou nebude narušen krajinný ráz, dotčena fauna ani flóra. Výstavba a užívání
objektu odchovu jalovic, nebude při jeho řádném provozování a dodržování podmínek
uvedených v oznámení negativně ovlivňovat chráněná území dle zákona č.114/92 Sb.
U výstupů je v oblasti ovlivnění ovzduší z uvedených výsledků výpočtů ochranného
pásma chovu, emisí amoniaku a dalších výpočtů patrné, že posuzovaný záměr v podstatě
neznamená významnou změnu imisní zátěže sledovaných škodlivin - emisí a imisí zápachu
a amoniaku.
Emisní koncentrace amoniaku budou hluboce podlimitní a tak lze u obytné zástavby
očekávat i imisní koncentrace amoniaku podlimitní, které nemohou negativně ovlivňovat
obyvatele nejbližších domů obce východně a severně od areálu.
Z hlediska produkce dešťových odpadních vod nedochází k významným změnám
proti původnímu stavu v areálu.
Kontaminované dešťové vody z hnojné koncovky budou skladovány ve stávající
jímce s dostatečnou kapacitou. Z hlediska produkce statkových hnojiv lze konstatovat, že
se jedná o náhradu jedné stáje odchovu jalovic novou se stejnou stelivovou technologií
produkující slamnatý hnůj. Ten bude po vyhrnutí ze stáje odvážen z areálu na povolená
hnojiště a bude beze změn od současného stavu aplikován na pozemky oznamovatele.
Z hlediska produkce odpadů jak při výstavbě, tak i provozu stáje je možno konstatovat, že
záměr není spojen s významnou produkcí odpadů a většinu odpadu lze využít - recyklovat.
Využití či odstranění odpadů bude zajištěno prostřednictvím smluv s autorizovanými
specializovanými odbornými firmami v rámci regionu.
Z hlediska ovlivnění hlukem, je již s ohledem na situování posuzované stáje a objem
obslužné dopravy v rámci provozu celého areálu zřejmé, že v porovnání se stávajícím
stavem nedojde k prokazatelné a z hlediska ovlivnění pohody a zdravotního stavu obyvatel
obce ani k významné změně akustické situace.
Celkově je možno konstatovat, že záměr ovlivní životní prostředí v hodnoceném
území pouze v omezeném rozsahu bez výrazněji negativních ovlivnění jeho složek a bez
ohrožení jeho trvale udržitelného rozvoje.
Zpracovatel dokumentace soudí, že za podmínek, uvedených v bodě D.4
předložené Dokumentace, je možno zajistit nekonfliktní provoz oznamovaného záměru
z pohledu zákonných i věcných podmínek ochrany životního prostředí, jeho složek a
zdraví obyvatelstva.
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Část H – PŘÍLOHY

1. Mapa širších vztahů
2. Fotodokumentace staveniště
3. Situace stavby a půdorys stáje
4. Výřez z mapy územního plánu obce
5. Vyjádření KÚ k vlivům záměru na lokality systému Natura 2000
6. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru
7. Návrh OP střediska ŽV včetně zákresu do mapy
8. Rozptylová studie
9. Akustická studie
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Mapa širších vztahů

Příloha č. 1

Fotodokumentace staveniště

Příloha č. 2

Letecký pohled na areál ze severovýchodu

Ing. Petr Pantoflíček
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Jihozápadní pohled na místo výstavby OMD

Severovýchodní pohled na místo výstavby OMD

Ing. Petr Pantoflíček
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Příloha č. 3

Situace stavby a půdorys stáje
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Příloha č. 4

Výřez z mapy územního plánu obce
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Příloha č. 5

Vyjádření příslušného stavebního úřadu
k záměru
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Příloha č. 6

Vyjádření CHKO k vlivům záměru na lokality systému Natura 2000
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Příloha č. 7

Návrh OP střediska ŽV včetně zákresu do mapy
Samostatný soubor

Příloha č. 8

Rozptylová studie amoniaku
Samostatný soubor

Příloha č. 9

Akustická studie
Samostatný soubor
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