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NÁVRH OCHRANNÉHO PÁSMA CHOVU ZVÍŘAT
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A.  Technická zpráva

1. Úvod a zdůvodnění
K zajištění ochrany životních podmínek obyvatel před  nepříznivými vlivy 

středisek živočišné výroby  se tato zařízení umisťují v potřebné vzdálenosti od souvislé 
zástavby, případně od objektů a zařízení vyžadujících hygienickou ochranu.

Návrh ochranného pásma chovu hospodářských zvířat pro středisko živočišné 
výroby je zpracován v souvislosti s investičním plánem výstavby nové stáje pro odchov 
jalovic (OMD 2) v areálu živočišné výroby v obci Krucemburk. Středisko živočišné 
výroby se nachází na jižním   okraji obce. 

Záměrem investora je vybudování nové stelivové stáje pro odchov jalovic 
s kapacitou 393 ks jalovic na jihovýchodním okraji areálu farmy skotu. Ostatní stáje ve 
středisku zůstanou beze změn. V areálu jsou v současnosti chovány dojnice, telata a 
prasata. Stávající ochranné pásmo farmy nebylo nikdy vyhlášeno územním rozhodnutím o 
ochranném pásmu. 

Ochranné pásmo bylo zpracováno na objednávku firmy Zemědělská a.s. 
Krucemburk, akciová společnost, Koželužská 385, 582 66 Krucemburk,  IČO 60917962, 
která je provozovatelem areálu a investorem stavby.

Výpočet je proveden podle metodiky: „Postupu pro posuzování ochranného pásma 
chovů zvířat z hlediska ochrany zdravých životních podmínek“, který byl  publikován 
v periodice Státního zdravotního ústavu „Acta hygienica epidemiologica et 
microbiologica“, číslo 8/1999, která je využívána například v procesech posuzování vlivů 
zemědělských staveb živočišné výroby na životní prostředí podle, zákona. č. 100/2001 Sb.

Výstupem posouzení je tedy ověření teoretického dosahu pachových emisí 
formou modelového výpočtu ochranného pásma chovu.   

2. Údaje o středisku živočišné výroby

2.1. Stájové objekty 

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 
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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

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
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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 
věkové kategorie. Veškerá močůvka je vsakována do slámy a 
vyvážena na polní složiště. Větrání přirozené otevřenou 
stěnou. 

-navrhovaný stav: beze změn

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 200 ks telat, 
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prům. živá hmotnost 75 kg, provoz stelivový – hluboká 
podestýlka odklízená vždy po odsunu telat.

-navrhovaný stav: beze změn

Objekt č.9 – OMD 2 - 1407/2, 470

- navrhovaný stav: odchovna mladého dobytka 
Ve této nové stáji pro odchov jalovic budou ustájeny jalovice. Kapacita stáje 393 

ks jalovic ve věku  do 24 měsíců, prům. živá hmotnost 310 kg,  provoz stelivový, denní 
odvoz hnoje ze střediska, větrání přirozené otevřenými  bočními stěnami, okny a  
hřebenovou větrací štěrbinou   

2.3. Pomocné objekty živočišné výroby 
Ve středisku živočišné výroby jsou vybudovány pomocné objekty jako jsou silážní 

žlaby,  velkokapacitní seník, jímky na kejdu a jímky na odpadní vody. 
Objekty nejsou situovány mezi objekty chovu zvířat a objektem hygienické ochrany a tak 
nejsou ve výpočtových tabulkách  zahrnuty jako emisní objekty.  

3. Popis výpočtu OP a výsledky výpočtu
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.  V této rozptylové studii zápachových látek,  je použita větrná růžice 
ČHMÚ

Názvosloví:
OP   - ochranné pásmo chovu zvířat
OŽV   - objekt ŽV
OHO   - objekt hygienické ochrany
KAT   - kategorie hospodářských zvířat 
D        - dojnice
J          - jalovice (mladý skot)
Tml      - telata mléčná výživa 
Trv      - telata rostlinná výživa
VP - výkrm prasat 
STAV - skutečný počet zvířat
OŽH   - označení živé hmotnosti
CŽH   - celková živá hmotnost
T        - standardní počet zvířat
Cn      - emisní konstanta určité kategorie zvířat
En      - emisní číslo
TECH- korekce na technologii
PŘEV- korekce na převýšení
ZEL  -  korekce na zeleň
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OST  -  korekce na ostatní
CEL  -  součet všech korekcí 
EKn   - emisní číslo korigované
Ln      - vzdálenost mezi OHO a OŽV
LES        -vzdálenost emisního středu
ALFAn   - středový úhel mezi spojnicí OŽV a OHO  a spojnicí dalšího OŽV a OHO
ALFAES - středový úhel emisního středu
rOP      - poloměr OP
+/-          - výsledek je rozdílem vypočteného a požadovaného poloměru OP střediska  ŽV 
Poloměr kružnice návrhu PHO  opsané emisnímu středu se vypočte  podle vztahu

                                        
rPHO  =   124,98   *    ( suma Ekn )0,57

Poloměr OP byl výpočtem stanoven:

Navrhované OP - OHO  Obytný dům východně od areálu parc. Č. 72

rPHO  pro emisní střed  ESn

                     rPHO  =   124,98   *     4,099 0,57       =   279,29 m

Vzdálenost emisního středu k OHO (LES)   =  359,99 m 

Postup výpočtu, uvažované korekce emisního čísla:

- Byly zvoleny nejbližší objekty hygienické ochrany (viz. situace 1 : 5000) - obytný 
dům východně od areálu parc. č. 72  

- Byl proveden výpočet OP  k OHO ve jedné variantě - navrhovaný stav -  viz 
výpočetní listy. 

- Při stanovení  vzdálenosti mezi  OŽV a OHO byly vzaty do výpočtu vzdálenosti od 
středů stájových objektů k objektu hygienické ochrany

- U aktuálních krajních objektů chovu zvířat jímek na kejdu ze stájí č. 1-4, jejichž 
OP přesahuje OP celého areálu, bylo provedeno doplnění návrhu OP v příslušných 
směrech (sever a severovýchod)

Varianty výpočtu:

1. Varianta  - Navrhovaný stav   

Při výpočtu emisního čísla EK byly provedeny tyto korekce :

Korekce na zeleň - všechny objekty -10 %  -   funkční   ochranná   zeleň mezi objekty 
hygienické ochrany a objekty chovu zvířat
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Korekce na bariérové objekty – krajní objekty č.4 a 9  -7 %, korekce na převýšení 
vzdušného proudu přes vyvýšený zemní val na severní a východní straně 
areálu,  ostatní objekty č.1-3,5-8  -9 %,       stájové objekty se nacházejí na 
vzdálenějším okraji areálu a mezi nimi a obytnými objekty jsou jiné 
budovy, které brání pronikání emitovaných zápachových látek směrem do 
obytné zástavby     

Korekce na  technologii – objekty č.  1-7,9  -10 % - ustájení bezstelivové - kapacita 
jímky na kejdu větší než 5 měsíců, ustájení stelivové s odvozem hnoje 
z areálu ihned po vyhrnutí z stáje,  vyhovující zoohygiena 

Korekce na snižující technologii – objekty č. 1-4  -25 % - Drážkovaná podlaha s  
pravidelným odklizem kejdy,  ustájení bezstelivové, kapacita jímky na 
kejdu větší než 5 měsíců,  vyhovující zoohygiena
Ve stájích jsou  instalovány vyhrnovací lopaty na kejdu, kterými je možno 
kejdu ze stájí vyhrnovat několikrát denně. Tato technologie je dle 
Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší č. 11022013, k zařazování 
chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, vyjmenovaná jako ověřená snižující technologie s korekcí 
emisního faktoru amoniaku –25 %.

– objekt č. 9  -15 % - Pravidelný odkliz chlévské mrvy ze stáje minimálně 
2x denně,  ustájení stelivové, vyhovující  zoohygiena
Hnůj ze stáje bude vyhrnován mobilní technikou minimálně 2 x denně. Tato 
technologie je dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší č. 
11022013, k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vyjmenovaná jako ověřená snižující 
technologie  s korekcí emisního faktoru amoniaku –15 %.

Korekce na použití biotechnologických přípravků: - 30 % - stáj č. 7
Ve stáji je navržená snižující technologie - „aplikace biotechnických 
přípravků do krmiva, napájení nebo do podestýlky, které prokazatelně 
snižují emise amoniaku a dalších  zápachových látek z chovu zvířat o 
minimálně 30 %. Tato snižující technologie je v souladu s Metodickým 
pokynem  MŽP, odboru ochrany ovzduší. Tato technologie je dle 
Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší č. 11022013, k zařazování 
chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, vyjmenovaná jako ověřená snižující technologie  s korekcí 
emisního faktoru amoniaku podle účinnosti jednotlivých přípravků 
uvedených v příloze pokynu. 

Korekce dle četnosti větrů: Skutečnou četnost větru dle větrné růžice a aktuálním 
směru (od objektu chovu k OHO) s přičtenou osminou bezvětří (calmu) 
vyjádříme v procentech , která přesahují (resp. nedosahují) průměrnou 
četnost s osminou calmu (12,5 %). Podle této hodnoty korigujeme za každé 
procento nad průměr připočtením stejného procenta k emisnímu číslu Ekn , 
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za každé procento pod průměr odečtením stejného procenta od emisního 
čísla Ekn. Korekce dle četnosti větru se omezuje 30 procenty v kladném i 
záporném smyslu.

Četnost větrů  v obci Krucemburk  dle větrné růžice:

Odborný odhad větrné růžice - graf (platná ve výšce 10 m nad zemí v %)

Výpočet procenta aktuálního směru větru, porovnání s četností průměrnou a provedení 
korekce na četnost větru je provedena ve výpočtovém listu. 
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Závěr: 

Podle modelového propočtu ochranného pásma chovu hospodářských zvířat, 
kapacitně odpovídajícímu navrhovanému maximálnímu využití stájí, který je proveden 
podle platné metodiky, je možno předpokládat, že dosah pachových emisí v navrhovaném 
stavu,  souvislou obytnou zástavbu městyse Krucemburk nezasáhne. Nemělo by tudíž 
docházet k nadměrnému obtěžování obyvatel nejbližší obce zápachem. 

Zasažen jsou pouze jeden obytný dům v nové zástavbě východně od areálu. 
Vypočtené ochranné pásmo areálu živočišné výroby v navrhovaném  stavu  je 

zakresleno v přiložené katastrální ortofotomapě  v měřítku 1:5000 červeně.  
Podmínky realizace záměru:

1. vypracovat a předložit ke schválení provozní řád areálu, v tomto dokumentu 
zakotvit  dodržování všech navržených snižujících opatření pro snižování emisí 
amoniaku a zápachu  

2. Udržování pořádku a vyhovujících zoohygienických podmínek v chovu

Datum: 20.3.2016
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Středisko  živočišné výroby Krucemburk
Investor: ZEMĚDĚLSKÁ a. s. KRUCEMBURK,  akciová společnost 

Výpočetní list návrhu OP SŽV

UKAZATEL Navrhovaný stav
a  OHO - 1 Obytný dům východně od areálu parc. č. 72 
b  OŽV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suma
c  KAT D D D D D Trv VP Tml J
d  Stav 302 88 103 400 68 170 250 200 393 x
e  prům.ŽH 550 550 550 550 550 140 60 75 310 x
f  CŽH 166100 48400 56650 220000 37400 23800 15000 15000 121830 704180
g  T 332.2 96.8 113.3 440 74.8 47.6 214 150 243.66 1408.36

h  Cn 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0.0033 0.0030 0.0050 x
i  En 1.661 0.484 0.567 2.200 0.374 0.238 0.707 0.450 1.218 7.899

j  TECH -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 0 -10 x
k  PŘEV zemní val-barier.obj. -9 -9 -9 -7 -9 -9 -9 -9 -7 x
l  ZEL -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 x
m OST snižující technologie -25 -25 -25 -25 0 0 -30 0 -15 x

n  CEL -54 -54 -54 -52 -29 -29 -59 -19 -42 x

o  EKn 0.764 0.223 0.261 1.056 0.266 0.169 0.290 0.365 0.707 4.099
p  Ln 435 402 364 272 445 412 413 330 345 x
r  EKn * Ln 332.37 89.50 94.85 287.23 118.17 69.62 120 120 243.78 1475.55
s  LES x x x x x x x x x 359.99

t  Alfan    0 1 5 7 11 14 15 1 24 x
u  EKn*Alfan 0.00 0.22 1.30 7.39 2.92 2.37 4.35 0.36 16.96 35.88
v  Alfa ES x x x x x x x x x 8.75

x  rOP x x x x x x x x x 279.29

y  +/- max. 80.70

směr větru S SV V JV J JZ Z SZ CALM

četnost ze směru 8 5 6 20 5 5 16 18 17

četnost ve směru k 
OHO

5 5 16 18 8 5 6 20 17

četn+calm/8 7.13 7.13 18.13 20.13 10.13 7.13 8.13 22.13

Vlastní korekce -48.1 -48.1 -48.1 -48.1 -48.1 -48.1 -48.1 -48.1

Větrná korekce -43.0 -43.0 45.0 61.0 -19.0 -43.0 -35.0 77.0

Větr. korig. korekce -30.0 -30.0 30.0 30.0 -19.0 -30.0 -30.0 30.0

Součet  korekcí -78.1 -78.1 -18.1 -18.1 -67.1 -78.1 -78.1 -18.1

Enk 1.729 1.729 6.469 6.469 2.598 1.729 1.729 6.469
rPHO korig. 170.77 170.77 362.24 362.24 215.37 170.77 170.77 362.24
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UKAZATEL Krajní objekty - jímky na kejdu ze stájí č. 1-4
a  OHO - 1 Obytný dům východně od areálu parc. č. 72 
b  OŽV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Suma
c  KAT D D D D D Trv VP Tml J
d  Stav 302 88 103 400 x
e  prům.ŽH 550 550 550 550 x
f  CŽH 166100 48400 56650 220000 0 0 0 0 0 491150
g  T 332.2 96.8 113.3 440 0 0 0 0 0 982.3

h  Cn 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0.0033 0.0030 0.0050 x
i  En 1.661 0.484 0.567 2.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.912

j  TECH -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 0 -10 x
k  PŘEV zemní val-barier.obj. -9 -9 -9 -7 -9 -9 -9 -9 -7 x
l  ZEL -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 x
m OST snižující technologie -25 -25 -25 -25 0 0 -30 0 -15 x

n  CEL -54 -54 -54 -52 -29 -29 -59 -19 -42 x

o  EKn 0.764 0.223 0.261 1.056 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.303
p  Ln 435 402 364 272 445 412 413 330 345 x
r  EKn * Ln 332.37 89.50 94.85 287.23 0.00 0.00 0 0 0.00 803.95
s  LES x x x x x x x x x 349.05

t  Alfan    0 1 5 7 11 14 15 1 24 x
u  EKn*Alfan 0.00 0.22 1.30 7.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.92
v  Alfa ES x x x x x x x x x 3.87

x  rOP x x x x x x x x x 201.08

y  +/- max. 147.96

směr větru S SV V JV J JZ Z SZ CALM

četnost ze směru 8 5 6 20 5 5 16 18 17

četnost ve směru k 
OHO

5 5 16 18 8 5 6 20 17

četn+calm/8 7.13 7.13 18.13 20.13 10.13 7.13 8.13 22.13

Vlastní korekce -53.1 -53.1 -53.1 -53.1 -53.1 -53.1 -53.1 -53.1

Větrná korekce -43.0 -43.0 45.0 61.0 -19.0 -43.0 -35.0 77.0

Větr. korig. korekce -30.0 -30.0 30.0 30.0 -19.0 -30.0 -30.0 30.0

Součet  korekcí -83.1 -83.1 -23.1 -23.1 -72.1 -83.1 -83.1 -23.1

Enk 0.830 0.830 3.777 3.777 1.370 0.830 0.830 3.777
rPHO korig. 112.37 112.37 266.56 266.56 149.55 112.37 112.37 266.56
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