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1. OBECNÉ INFORMACE O POSUZOVANÉM ZÁMĚRU
1.1. Název záměru
Stáj pro jalovice Krucemburk
1.2. Investor, kontaktní údaje
Obchodní firma:
Identifikační číslo:
DIČ:
Sídlo:

Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost
60917962
CZ 60917962
Koželužská 385, 582 66 Krucemburk

1.3. Stručná charakteristika záměru
Novostavba stáje je pro 393 jalovic ve věku 6 – 24 měsíců, které budou ustájeny ve
stelivové technologii, s denním odvozem hnoje ze střediska.
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
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 opláštěný 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
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dávce bude 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
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.
Objekt č.2 – Kravín 1 - parc č. 358/1
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.
Objekt č.3 – Kravín 2 - parc č. 408/3
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 ak tlakově čerpáním do skladovací jímky. Nastýlání boxových
ložišť separátem. Větrání přirozené otevřenými bočními stěnami a větrací štěrbinou.
Objekt č. 4 – Kravín 4 - parc č. 677, 678, 679, 680, 682
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.
Stáj pro jalovice Krucemburk
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Objekt č.5 – Kravín porodna - parc č. 410/1, 410/2
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
Objekt č. 6 – OMD přístavek parc. č. 409/3
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.
Objekt č. 7 – Odchovna parc. č. 409/3
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.
Objekt č. 8 – Venkovní boudy pro telata parc. č. 417/2
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.
Dále je součástí areálu seník, posklizňová linka a související zázemí.
V současnosti je budována jímka a silážní žlaby blíže vesnici, které měly být součásti
obecní bioplynové stanice, to se však díky zrušení dotací neuskutečnilo, a tak se rozhodl
investor pozemky odkoupit a projekt realizovat jako sklad pro chov skotu.
1.4. Umístění záměru
Kraj:

Vysočina

Okres:

Havlíčkův Brod

Obec:

Krucemburk

Katastrální území:

Krucemburk

Dotčené pozemky:

p. č. 1407/2, st. 469, st. 470
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Umístění záměru – širší vztahy

Umístění záměru – fotomapa
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2. HYGIENICKÉ LIMITY
2.1. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných
venkovních prostorech staveb
Ochrana před hlukem vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Zjištěný stav akustické situace ve vnějším prostoru (ať už na základě měření, výpočtů, či
na základě obojího) se posuzuje podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných
venkovních prostorech staveb
Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem
základní hladiny akustického tlaku A a
korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č.
3 k tomuto nařízení.
a. Základní hladina hluku LAeq,T pro stanovení nejvyšší přípustné hladiny hluku ve
venkovním prostoru je 50 dB.
b. Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru
staveb a v chráněném venkovním prostoru:
Druh chráněného prostoru

Korekce [dB]
1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových
-5
0
+5
+15
zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný
venkovní
prostor
lůžkových
0
0
+5
+15
zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a
0
+5
+10
+20
chráněný ostatní venkovní prostor
1. Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby,
dále pro hluk na účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících
vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku
vlaků a opravy vozů.
2. Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III.
třídy a dráhách.
3. Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních
komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je
převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se
pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.
4. Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích s
výjimkou účelových komunikací a dráhách uvedených v bodu 2) a 3). Tato korekce
zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, prováděné údržbě a
rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při zachování směrového
nebo výškového vedení pozemní komunikace, nebo dráhy, při kterém nesmí dojít ke
zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb nebo v
chráněném venkovním prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se
dále použije i v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu v
Stáj pro jalovice Krucemburk
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přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu
nebo v případě výstavby ojedinělého obytného, nebo víceúčelového objektu v rámci
dostavby proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů v
rámci dostavby center obcí a jejich historických částí.
korekce na denní dobu
- denní období od 06.00 do 22.00 hod..................................................................0 dB
- noční období od 22.00 do 06.00 hod. (kromě hluku ze železnice)................. -10 dB
- noční období od 22.00 do 06.00 hod. (pro hluk ze železnice)......................... - 5 dB
korekce na povahu hluku
- hluk vysoce impulsní.......................................................................................- 12 dB
- hluk s tónovými složkami nebo informačním charakterem............................. - 5 dB
2.2. Limity hluku vztažené na posuzovaný záměr
Z dikce Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. vyplývají následující limity nejvýše přípustných
hodnot hladiny hluku u chráněných objektů způsobených provozem komunikací v
oblasti:
Pro zdroje hluku v areálu během provozu:
06.00 – 22.00 hod.: 50 dB
22.00 – 06.00 hod.: 40 dB
Konečné stanovení nejvyšších přípustných limitů hluku je v pravomoci místně
příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

3. NEJBLIŽŠÍ

CHRÁNĚNÉ
PROSTORY STAVEB

VENKOVNÍ

PROSTORY,

CHRÁNĚNÉ

VENKOVNÍ

Dle Zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, v platném znění:
Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k
rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských
pozemků a venkovních pracovišť. Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor
do vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku
zvenčí do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro
předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i
funkčně obdobných staveb. Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí pobytové
místnosti ve stavbách zařízení pro výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve
funkčně obdobných stavbách a obytné místnosti ve všech stavbách. Rekreace pro účely podle
věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě vlastnického, nájemního nebo
podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem
nebo podnájmem bytu v nich. Co se považuje za prostor významný z hlediska pronikání hluku,
stanoví prováděcí právní předpis. Poznámka: nový prováděcí právní předpis nebyl zatím
vydán.
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Nejbližší chráněné prostory
Číslo Souřadnice na Výška
mapě [m]
[m]
1
907,7; 266,0
3
6

2

87,8; 376,4

3

Dům Komentář
č. p.
458 cca 305 m východním směrem od odchovny
jalovic je umístěn rodinný dům s číslem
popisným 458 na stavební parcele číslo 712 (k.
ú. Krucemburk 676624).
263

cca 310 m severovýchodním směrem od
odchovny jalovic je umístěn objekt k bydlení
s číslem popisným 263 na stavební parcele
číslo 291 (k. ú. Krucemburk 676624).

88

cca 330 m severovýchodním směrem od
odchovny jalovic je umístěn objekt k bydlení
s číslem popisným 88 na stavební parcele číslo
239 (k. ú. Krucemburk 676624).

226

cca 430 m severním směrem od odchovny
jalovic je umístěn objekt k bydlení s číslem
popisným 226 na stavební parcele číslo 271 (k.
ú. Krucemburk 676624).

6
3

781,5; 510,0

3
6

4

568,2; 680,9

9
3
6

Grafické zobrazení umístění referenčních bodů
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Nejbližší chráněné prostory
Číslo Souřadnice na Výška
mapě [m]
[m]
1
175,0; 330,3
3
6
2

231,8; 214,6

3
6

Dům Komentář
č. p.
165 Jedná se o obytný objekt na stavební parcele
číslo 2 s číslem popisným 165. Je to nejvíce
exponovaný
bod
z hlediska
křížení
Českobratrské a I/37.
120

Jedná se o obytný objekt na stavební parcele
číslo 162 s číslem popisným 120. Jedná se o
modelový bod pro hodnocení vlivu na
Českobratrské.

Grafické zobrazení umístění referenčních bodů
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4. POUŽITÁ METODA VÝPOČTU
Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit program HLUK+, který
umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými
zdroji hluku v území. Tato verze má v sobě zabudovanou „Novelu metodiky pro výpočet
hluku ze silniční dopravy 2004 (Kozák J., Liberko M., Šulc – Zpravodaj MŽP ČR č.2/2005).
Tato novela umožňuje výpočet hluku ze silniční dopravy s uvažováním výhledových
emisních hlučností vozidlového parku a jeho obměny. Použitím novelizovaného postupu je
možné získávat přesnější údaje o hodnotách Laeq silniční dopravy. Při výpočtech Laeq
generované ve venkovním prostředí průmyslovými zdroji hluku se nejvíce používá postup
uvedený v materiálu „Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových staveb, díl 3 –
stavební akustika (Meller M., Stěnička J., VÚPS Praha, 1985). Z těchto principů vychází i
postup výpočtu hluku průmyslových zdrojů použitý v programu HLUK+. Ten lze ve
stručnosti popsat takto:
1) V programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného vzduchem
2) Počítají se hodnoty akustického tlaku A
3) Deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku A ve venkovním prostředí je
ekvivalentní hladina akustického tlaku A. Tím je zabezpečena možnost souhrnného
posuzování hluků dopravních a průmyslových zdrojů.
4) Řeší se úloha vyzařování průmyslového zdroje do venkovního prostředí
5) Všechny zdroje hluku nebo jejich části se nahrazují fiktivními nekoherentními zdroji
hluku. Výpočet hluku těchto fiktivních zdrojů je založen na Beránkově vztahu,
udávajícím pokles akustického tlaku se čtvercem vzdálenosti
Dílčí výpočty byly provedeny na základě obecně platných metodik z podkladů získaných od
investora, zpracovatele projektu, tyto podklady ovlivňují celkovou správnost a přesnost
výpočtu.
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5. AKUSTICKÉ ZDROJE Z NOVÉ STÁJE
5.1. Zdroje hluku
Provoz ve stájích
Zdrojem hluku ve stáji budou zejména zvířata, jejich hlasitý projev souvisí s obslužným
procesem ve stáji a je přímo závislý na spokojenosti zvířat. Hlasitý projev zvířat při
bučení dosahuje hladiny okolo 90 dB (1m), spokojená zvířata se zvukově projevují
minimálně. Hluk od zvířat nelze předpokládat, neboť volný systém ustájení a celoroční
monodietická strava trvale založena v krmných stolech, umožňuje po celých 24 hodin
trvalý přístup ke krmivu. A zvířata se neprojevují hlasitě z pohledu požadavku krmiva.
Z hlediska ventilace je aplikována přirozená výměna vzduchu.
Obsluha stájí (Zdroje P1 a P2)
Jedná se o zdroje aproximující provoz traktorů při obsluze stájí.
Čas manipulace: 7:00 až 19:00 h, 15 min/8h, LW,A= 100 dB (A)
 Akustický výkon přepočtený na ekvivalentní Lw8h = 85 dB (A)
5.2. Přehled stacionárních zdrojů hluku v programu Hluk+
Zdroj

Obj.

[x ; y]

výška
[m]

Lw
[dB]

P 1
P 2

0
0

599,9; 245,7
535,9; 153,9

1,5
1,5

85,0
85,0

Zobrazení zdrojů hluku
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6. TECHNICKÉ MĚŘENÍ HLUKU V LOKALITĚ
Datum měření:

06. 06. 2016

Čas měření:

od 13:00 do 16:00

Teplota vzduchu:

22 °C, zataženo, vítr do 7 m/s, proměnlivý

Měřicí přístroje:

Hlukoměr Norsonic „Nor131“, výrobní číslo 1313246, předzesilovač
Nor-1207: 12675, Mikrofon Nor-1228:01216. Třída přesnosti I.,
frekvenční analýza
Kalibrátor typ 1251 S/N: 32937

Měřené body:

měření bylo provedeno co nejblíže bodům 1, 2, 3 a 4 vytipovaným pro
hlukovou studii dle terénních možností ve výšce 2 m nad zemí.

Předmět měření:

Měření bylo zaměřeno na stávající průmyslové zdroje v území.
Měření bylo 2 x 2 min.
Oznamovatel nám zapnul – sušku, ventilátory na skladovém objektu,
dojící zařízení, traktory pracovaly ve stávajícím silážním žlabu a byl
simulován provoz krmení. Kromě toho probíhala výstavba nových
silážních žlabů – provoz těžké techniky. Odlišnosti jsou uvedeny u
jednotlivých bodů.

Provedení měření
Měřící zařízení bylo kalibrováno kalibrátorem před započetím měření a po jeho ukončení.
Mezi kalibracemi nebyla zjištěna žádná odchylka od kalibrované hodnoty.
Po zjištění dat s příspěvky záměru, bylo změřeno rovněž pozadí, které bylo následně odděleno
od zjištěných údajů.
Naměřené hodnoty byly zpracovány dle programem NorXplorer 4.6.0. Následně byla data
zpracována.
Pozadí bylo odděleno: L sledovaného zdroje = Lcelk + 10 log (1-10-(L celkové - L pozadí)/10))

Stáj pro jalovice Krucemburk

Stránka 13 z 24

Posouzení akustické situace

Farm Projekt

Zjištěné hodnoty pro denní dobu
Naměřené hodnoty
Číslo
Celková
bodu
hodnota
LAeq (dB)±2 dB
*

1

Pozadí
**
LAeq
(dB)±2
dB

36,6

Příspěvky
areálu po
oddělení
pozadí
LAeq (dB)±2 dB

-

-

-

-

-

-

39,1
2
35,8

44,7
3

Poznámka

Průmyslové zdroje byly slabě slyšitelné,
dominantním zdrojem byl zpěv ptáků a přírodní
zvuky, z frekvenční analýzy lze odhadnout
příspěvek areálu na úrovni 33 dB. Měření je
očištěno
od
dopravy
na
veřejných
komunikacích. Po vypnutí sušky již nebyl
provoz slyšitelný vůbec.
Průmyslové zdroje byly slabě slyšitelné,
dominantním zdrojem byl zpěv ptáků a přírodní
zvuky. Slyšitelným průmyslovým zdrojem hluku
byla výstavba silážních žlabů.
Druhé měření je očištěné o hluk z výstavby
silážních žlabů, kdy na žádost Oznamovatele
došlo k přerušení výstavby. Provoz areálu nebyl
slyšitelný.
Měření je očištěno od dopravy na veřejných
komunikacích.
Provoz areálu nebyl vůbec slyšitelný, měření
bylo zaměřené na simulaci hluku v silážních
žlabech. Probíhala výstavba areálu a k tomu
jeden traktor oznamovatele simuloval práci
v silážním žlabu. Po výstavbě žlabů dojde
k dalšímu odstínění samotnými žlaby.

37,1

Druhé měření je bez výstavby a provozu,
dominantním byl zpěv ptáků. Areál nebyl slyšet.
Průmyslové zdroje byly slabě slyšitelné,
dominantním zdrojem byl zpěv ptáků a přírodní
zvuky. Zdrojem průmyslového hluku byla
4
37,9
výstavba silážních žlabů.
Měření je očištěno od dopravy na veřejných
komunikacích.
Na základě provedeného měření je hygienický limit splněný.
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DATA PROGRAMEM

HLUK+

A SROVNÁNÍ S LIMITY PRO PROVOZ

AREÁLU

7.1. Výpočet příspěvků LAeq8h (dB) pro denní dobu – celková situace po realizaci
Výpočet byl proveden pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h).
Výpočet pro denní dobu celý navrhovaný areál
Identifikace referenčního bodu

Číslo
bodu

Souřadnice
[m]

Výška
[m]

1

907,7; 266,0

2

87,8; 376,4

3

781,5; 510,0

4

568,2; 680,9

3
6
3
6
3
6
3
6

Příspěvky nové
stáje
[± 2dB]
20,5
20,5
12,7
12,9
11,8
12,0
10,0
10,3

LAeq (dB)
Měření
[± 2dB]
36,6
39,1
44,7
37,9
-

Celkem
[± 2dB]
36,7
39,1
44,7
37,9
-

1
Srovnaní s limitem pro den LAeq8h (dB) = 50 dB (A) pro provoz - hygienické limity ve všech
bodech jsou splněny s rezervou.
V noci provoz stáje není, stejně tak u silážních žlabů. Lze tvrdit, že noční provoz záměru
v území bude plnit hygienické limity s rezervou.
Z hlediska provozu areálu nelze nejen mluvit o „akustické vyčerpanosti území“, ale dokonce
ani o možnosti, že by byly překročeny hygienické limity za plného provozu.
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8. DOPRAVA NA SOUVISEJÍCÍCH KOMUNIKACÍCH V ÚZEMÍ
8.1. Sčítání dopravy dle ŘSD
Sčítání dopravy dle ŘSD

Doprava na komunikaci I/37
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Legenda
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8.2. Sčítání dopravy ze dne 14.06.2016
Sčítání dopravy bylo provedeno Oznamovatelem, který zná vlastní vozidla. Postup byl
takový, že vlastní nákladní doprava byla odečtena od dopravy celkové.
Komunikace I/37 dle sčítání dopravy
Přepočet pro den a noc
Četnost dopravy, den 06-22
Četnost dopravy, noc 22-06
Celkem doprava
Ulice Českobratrská
Přepočet pro den a noc
Četnost dopravy, den 06-22
Četnost dopravy, noc 22-06
Celkem doprava

OA
3 425
271
3 696

NA+NS
739
106
845

Celkem
4 164
377
4 541

OA
295
19
314

NA+NS
48
3
51

Celkem
343
22
365

Jak je patrné ze sčítání, pokud zahrneme růstové koeficienty pro komunikace, potom
dostáváme velmi souměřitelná data. Sčítání dopravy vysoce koreluje se sčítáním dopravy od
ŘSD.
Komunikace I/37 dle sčítání dopravy se zahrnutím dopravního maxima Oznamovatele
Přepočet pro den a noc
OA
NA+NS
Četnost dopravy, den 06-22
3 425
769
Četnost dopravy, noc 22-06
271
106
Celkem doprava
3 696
875

Celkem
4 194
377
4 571

Ulice Českobratrská se zahrnutím dopravního maxima Oznamovatele
Přepočet pro den a noc
OA
Četnost dopravy, den 06-22
295
Četnost dopravy, noc 22-06
19
Celkem doprava
314

Celkem
403
22
425

NA+NS
108
3
111

Zde je prezentovaná nejvyšší možná zátěž vyvolaná záměrem během sklizně. Jedná se o popis
stávajícího stavu, nejedná se v žádném případě o změnu.
Navýšení je o 60 jízd traktorů za den, ty projedou přes Českobratrskou, dále se rozdělí dle
sčítání dopravy 50/50 oběma směry.
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9. VYPOČTENÁ

DATA PROGRAMEM
NA KOMUNIKACÍCH

HLUK+

A SROVNÁNÍ S LIMITY PRO PROVOZ

9.1. Výpočet příspěvků LAeq16h (dB) pro denní dobu
Výpočet byl proveden pro 16 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin
(LAeq,16h). Hodnoceno je stávající sezónní maximum a stávající běžný provoz. Žádná doprava
není záměrem v denních maximech vyvolána.
Výpočet pro denní dobu
Identifikace referenčního bodu

Číslo
bodu

Souřadnice
[m]

Výška
[m]

1

175,0; 330,3

2

231,8; 214,6

3
6
3
6

Běžný provoz v
území
[± 2dB]
66,6
66,6
59,1
59,3

LAeq (dB)
Sezónní
maximum
[± 2dB]
66,9
66,9
62,3
62,4

Navýšení o
[± 2dB]
+0,3
+0,3
+3,2
+3,1

Srovnaní s limitem pro den LAeq16h (dB) = 60 dB pro komunikaci I/37 – hygienický limit je
prokazatelně překročený v bodě jedna
Srovnaní s limitem pro den LAeq16h (dB) = 55 dB pro komunikaci Českobratrská – hygienický
limit je prokazatelně překročený v bodě dvě
Komunikace existovaly před rokem 2000, záměr neznamená žádnou změnu v denních
maximech oproti stávajícímu stavu. Lze tedy aplikovat kritéria staré hlukové zátěže 70 dB.
Území je dopravně zatížené, záměr však neznamená žádnou změnu v denních maximech,
roční průměry pak ovlivní nevýznamně.
Noční provoz záměr nikterak neovlivňuje, a proto není sledován.
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10. ZÁVĚR
Posouzení bylo provedeno podle §12 a přílohy č. 3 nařízení vlády Nařízení vlády č. 272/2011
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
V rámci studie byl posouzen hluk ze stacionárních zdrojů i obsluhy areálu
Výpočet se zabýval posouzením hluku při plném provozu nových i stávajících objektů.
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
Zpracovatel vychází z argumentace v EIA, kde je pochopitelné, že 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. 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.
Je samozřejmé, že provozovatel musí usilovat o minimalizaci dopravy tímto směrem.
Opatření
 Vyloučit noční nákladní dopravu skrze sledované území – zejména s ohledem na ulici
Českobratrská.
Na základě zpracované studie lze konstatovat, že provoz záměru nebude znamenat
ovlivnění nad rámec limitů danými zákonnými normami.
Záměr vzhledem k jeho povaze a možnostem splnit veškerá omezení považuji za plně
realizovatelný v území.
Datum zpracování: červen 2016
Ing. Martin Vraný
GSM: 728 95 13 12

Farm Projekt
Ing. Miroslav Vraný
Jindřišská 1748, 53002 Pardubice
tel./fax: +420 466 657 509
mobil: +420 602 434 897
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Zobrazení situace pro denní dobu LAeq8h [dB], výška 6 m nad zemí
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Zobrazení situace pro denní dobu LAeq16h [dB], výška 6 m nad zemí – bez sezónního maxima
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Zobrazení situace pro denní dobu LAeq16h [dB], výška 6 m nad zemí – bez sezónního maxima
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