PROVOZNÍ ŘÁD
STACIONÁRNÍHO ZDROJE
zpracovaný v návaznosti na zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a přílohu č. 12
k vyhlášce č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování …

PROVOZOVATEL ZAŘÍZENÍ

ROSTĚNICE,a.s.
IČO: 63481821
STACIONÁRNÍ ZDROJ
CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT KUČEROV

provozovna Kučerov
Kučerov 209, 682 01 Vyškov
region Vyškov, kraj Jihomoravský
Provozní řád byl schválený:

srpen 2022 (revize 5.0)

PŘ, ROSTĚNICE, a.s. – chov hosp.zvířat Kučerov, r5

1

2

3
4

5
6

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3

4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3

strana 2

Identifikační údaje: .................................................................................................................................................................. 3

Identifikace provozovatele zdroje: ............................................................................................................................................................. 3
Identifikace provozovny / zdroje znečišťování ovzduší: ......................................................................................................................... 3
Charakteristika zdroje: ................................................................................................................................................................................ 3
Identifikace zpracovatele provozního řádu: ............................................................................................................................................. 3
Seznam příloh: ............................................................................................................................................................................................. 3

Podrobný popis technologie zdroje znečišťování ovzduší: ......................................................................................... 4

Označení zdroje: ......................................................................................................................................................................................... 4
Popis výrobních technologií: ...................................................................................................................................................................... 4
Projektovaná kapacita zdroje:.................................................................................................................................................................... 6

Údaj o funkci spalovacího stacionárního zdroje: ............................................................................................................ 6
Vstupy do technologie: .......................................................................................................................................................... 7

Zpracovávané suroviny: ............................................................................................................................................................................. 7
Údaje o energiích: ....................................................................................................................................................................................... 7
Údaje o palivech: ......................................................................................................................................................................................... 7

Popis technologických operací: .......................................................................................................................................... 7

Charakteristika technologických operací: ................................................................................................................................................. 7
Stanovené limity a podmínky provozu: ..................................................................................................................................................... 7

Výstupy z technologie: ........................................................................................................................................................... 7

Výrobní produkty: ........................................................................................................................................................................................ 7
Odpady: ........................................................................................................................................................................................................ 7
Znečišťující látky:......................................................................................................................................................................................... 8

7
Kontinuální měření emisí:...................................................................................................................................................... 8
8
Jednorázová měření emisí: ................................................................................................................................................... 8
9
Emise znečišťujících látek v případě poruchy nebo havárie: ...................................................................................... 8
10
Vymezení stavů uvádění stacionárního zdroje do provozu a jeho odstavování: .................................................... 8
11
Aktuální spojení na příslušné orgány ochrany ovzduší, způsoby hlášení havárií a poruch, odpovědné
osoby: ................................................................................................................................................................................................... 9
11.1
11.2
11.3

Kontaktní spojení na příslušné orgány ochrany ovzduší:....................................................................................................................... 9
Kompetentní osoby, které odpovídají za uvedená zařízení: .................................................................................................................. 9
Způsob a rozsah hlášení poruchy a havárie orgánu ochrany ovzduší: ................................................................................................ 9

12

Způsob předcházení haváriím a poruchám: ................................................................................................................... 10

13
14
15
16

Způsob zajištění spolehlivosti kontinuálního měřícího systému: ............................................................................. 11
Uvádění spalovacích stacionárních zdrojů do provozu a odstavování: .................................................................. 11
Termíny kontrol, revizí, údržby, školení:.......................................................................................................................... 12
Definice poruch a havárií s dopadem na ovzduší: ........................................................................................................ 12

17
18
19

Způsob a četnost seřizování spalovacích stacionárních zdrojů: .............................................................................. 13
Výjimečné situace – neplnění stanovených emisních limitů: ..................................................................................... 13
Chov hospodářských zvířat: ............................................................................................................................................... 13

20
21
22

Technická a provozní opatření k omezení TZL a resuzpenze prachu: ..................................................................... 15
Opatření k omezení emisí pachových látek: ................................................................................................................... 15
Způsob vedení a kontroly údajů: ....................................................................................................................................... 16

23
24

Podpis provozovatele: .......................................................................................................................................................... 16
Doklad o seznámení s provozním řádem: ....................................................................................................................... 17

12.1
12.2
12.3
12.4

16.1
16.2

19.1
19.2
19.3
19.4

22.1
22.2

Opatření, která jsou provozovatelem přijata ke zmírnění důsledků předpokládaných havárií a poruch: ...................................... 10
Uvedení postupů provozovatele při zmáhání havárií: .......................................................................................................................... 11
Uvedení postupů provozovatele při odstraňování poruch:................................................................................................................... 11
Provozní evidence stacionárního zdroje: ............................................................................................................................................... 11

Definice poruchy s dopadem na ovzduší: .............................................................................................................................................. 12
Definice havárie s dopadem na ovzduší: ............................................................................................................................................... 12

Způsob ustájení a projektovaná kapacita ustájení hospodářských zvířat:......................................................................................... 13
Způsob odvádění amoniaku do ovzduší:................................................................................................................................................ 13
Referenční nebo snižující technologie podle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ….: ..................................... 13
Další související technickoorganizační opatření: .................................................................................................................................. 15

Kontrola provozního řádu: ........................................................................................................................................................................ 16
Zrušující ustanovení: ................................................................................................................................................................................. 16

Seznam použitých zkratek
MŽP
ministerstvo životního prostředí
ČIŽP
česká inspekce životního prostředí
PŘ
provozní řád

PŘ, ROSTĚNICE, a.s. – chov hosp.zvířat Kučerov, r5

1
1.1

Identifikační údaje:
Identifikace provozovatele zdroje:

Název organizace:
Sídlo organizace:
IČO:

1.2

ROSTĚNICE,a.s.
Rostěnice 166, Rostěnice-Zvonovice, 682 01 Vyškov
63481821

Identifikace provozovny / zdroje znečišťování ovzduší:

Provozovna:
Stacionární zdroj:
Adresa provozovny:
CZ NUTS, ZÚJ, ÚTJ:
GPS:

1.3
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provozovna Kučerov
chov hospodářských zvířat
Kučerov 209, 682 01 Vyškov
region Vyškov, kraj Jihomoravský
CZ0646, 593249, 676896
N 49°13´23,3“; E 17°0´39,8“

Charakteristika zdroje:

Provozovna je situovaná na severo-severovýchodní straně obce Kučerov, v samostatně
oploceném areálu po levé straně silnice III. třídy vedoucí z obce Rostěnice směrem na obec
Bohdalice.
V provozovně se nachází objekty určené k chovu hospodářských zvířat. Dále se zde nachází
skladové objekty a prostory, sociální zázemí, apod.
Objekty jsou umístěny především na pozemcích p.č. st. 4433, st. 4434, st. 4435, 4422 (stavby,
man.plocha) v k.ú. Kučerov (nové stavby dosud v KN nezapsány).
Celkový nákres, včetně popisu objektů, je uvedený v příloze.

1.4

Identifikace zpracovatele provozního řádu:

Jméno:
Adresa sídla:
IČO:
Telefon:
Email:
WWW:
DS:

1.5

Ing. Jan Šafařík
Tábory 1498/17, 693 01 Hustopeče
03487989
604 290 888
info@infoprojekty.cz
www.infoprojekty.cz
5yxqyat

Seznam příloh:

příloha č. 01 – mapka širších vztahů v území
příloha č. 02 – situační plánek provozovny
příloha č. 03 – výpočet emisí amoniaku
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Podrobný popis technologie zdroje znečišťování ovzduší:
Označení zdroje:

IČP (přiděleno ISPOP):
Označení zdroje dle evidence:

zdroj 101 (chov hospodářských zvířat)

Kategorizace zdroje:
Chov hospodářských zvířat – vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší – zařazení podle zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pod kategorii „Chovy hospodářských zvířat“, kód 8.
„chovy hospodářských zvířat s celkovou projektovanou roční emisí amoniaku nad 5 t včetně“.

2.2

Popis výrobních technologií:

V areálu jsou provozovány celkem čtyři objekty určené k chovu hospodářských zvířat.
Dále se zde nachází pomocné prostory, skladové prostory, apod.
Systémy ustájení, stavební popis objektů:
Celkovou projektovanou kapacitu každého objektu lze stanovit ve výši 45 000 ks výkrmových
kuřat, celkem se zde nachází čtyři objekty (H1-H4). Jedná se o objekty obdélníkového tvaru,
každý o půdorysných rozměrech cca 113 m x 21,4 m, výšky až 6,5 m, se sedlovou střechou.
U objektů H1 a H2 se nachází menší přístavky (velíny), mezi objekty H3 a H4 je umístěný společný
přístavek (zázemí).
Haly pro výkrm brojlerů jsou jednolodní s rámovou příčnou vazbou z válcovaných průřezů.
Hala je opláštěna sendvičovými panely tl. 100 mm, střešní plášť je tvořený sendvičovými panely
tl. 120 mm. Podlaha je provedena železobetonová z vodostavebního betonu a je spádována
ke středovému kanálku, které odvádí oplachové technologické vody do sběrných jímek, pro haly
H1+H2 je jedna jímka a pro haly H3+H4 je druhá jímka.
Ustájení je na hluboké podestýlce, hnůj je nárazově pomocí techniky vyhrnovaný na okraj
objektu, kde je nakládaný na dopravní prostředky.
Větrání v každém objektu je nucené podtlakové (podrobněji v další kapitole).
Systém krmení:
Navržena je vícefázová výživa založená na snadno stravitelných krmivech, přídavků
aminokyselin ke snížení obsahu bílkovin, přídavků lysolecithinu pro zvýšení absorpce
enzymatickými látkami dostupných živin, dietě s nízkým obsahem fosforu doplněnými fytázou
pro lepší využití fosforu v krmivech.
Na každé hale je umístěno pět plně automatických krmných linií s krmítky, krmný systém
je umístěný mezi napájením, kde je zavěšený pod stropem haly s možností vytahování a spouštění
pomocí centrálních navijáků umístěných na stropu haly.
U každé haly jsou umístěna tři sila pro krmné směsi, zásobníky jsou z žárově pozinkovaného
plechu o objemu 20,3 m3. Při naskladňování jadrného krmiva do zásobníků krmiva
jsou uplatňována účinná opatření k zamezení prašnosti (textilie na odvětrání, apod.). Do každé haly
je vyvedený příčný spirálový dopravník krmiva.
Systém napájení:
Napájení zvířat je zajištěno z veřejného vodovodního řádu. Napájení kuřat je zajištěno
kapátkovými napájecími linkami v šesti řadách, s veškerým příslušenstvím (regulací tlaku vody,
filtru, vodoměru a medikátoru). Celý systém je zavěšený pod stropem haly, s možnosti vytahování
a spouštění pomocí centrálních navijáků umístěných na přední štítové stěně.
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Systém větrání:
Větrání v halách je řešeno speciálně nadimenzovaným technologickým celkem, který je řízený
centrálním ovládacím panelem ve velínu z klimapočítače. Přísun vzduchu zajišťují boční klapky,
odtah poté stropní a štítové ventilátory. Tento systém v sobě slučuje princip podtlakového
a tunelového větrání.
V každé hale je navržený kombinovaný ventilační systém, který využívá přívodních klapek
umístěných po delších stranách haly (celkem 107 ks klapek zimní ventilace a 12 ks klapek tunelové
ventilace), dále střešních komínových ventilátorů (4 ks o vzduchotechnickém výkonu
á 15 050 m3/hod.) a štítových ventilátorů (10 ks o vzduchotechnickém výkonu á 39 200 m3/hod.).
Celkový odsávací výkon vzduchotechniky na jednu halu je navržený ve výši 452 200 m3/h.
Systém chlazení:
K dosažení optimálního klima v halách navrženo zařízení na chlazení vzduchu. Pomocí
vysokého tlaku vody a trysek se vytváří jemná vodní mlha, která se v prostředí haly odpařuje,
čímž na sebe váže teplo okolního prostředí.
Systém je včetně oběhových čerpadel a zásobníku vody.
Systém vytápění:
Vytápění objektů je řešeno pomocí teplovzdušných agregátů s nepřímým ohřevem, na spalování
zemního plynu, které jsou rovnoměrně rozmístěny po objektu. Teplotní režim je řízený
automaticky. V každém objektu je navrženo šest agregátů typu ERMAF RGA 100, každý
o tepelném výkonu 100 kW a příkonu cca 102 kW (účinnost uvažovaná cca 98 %). Topidlo pracuje
s uzavřeným spalováním, tj. zplodiny z hoření jsou odváděny ze stáje pomocí nerezového komína.
Druhým komínem je do spalovací komory nasávaný čistý vzduch.
Záložní zdroj:
V provozovně (ve spodní části) je situovaný náhradní zdroj elektrické energie v provedení
jako venkovní kontejnerová jednotka, jeho palivem je motorová nafta.
Systém skladování a využití statkových hnojiv:
U chovu hospodářských zvířat je zavedeno stelivové ustájení (hluboká podestýlka), kdy statkové
hnojivo je využívané pro hnojení pozemků v odvětví rostlinné výroby.
Odkliz hnoje (podestýlky) je řešený vždy jednorázově po skončení turnusu. Manipulace
s hnojem probíhá uvnitř objektu při uzavřených vratech a následně je neprodleně odvezený
z provozovny k dalšímu využití, v provozovně tak není skladovaný.
Hnůj je vždy po jejím vyhrnutí do doby jeho aplikace na pozemky dle plánu organického
hnojení, úměrně rozdělený především mezi zpevněné polní hnojiště, přechodná nezpevněná polní
složiště a bioplynovou stanici tak, aby nedocházelo k zátěži okolí nad míru obvyklou v dané
lokalitě. Hnůj bude bezodkladně po jeho uložení na zpevněné hnojiště nebo polní složiště upravený
tak, aby zabíral co nejmenší plochu a co nejmenší povrch.
Umístění přechodných nezpevněných polních složišť dle zpracovaného plánu organického
hnojení bude před jejich zřízením odsouhlaseno obcí, v jejímž správním obvodu bude přechodné
nezpevněné polních složiště umísťováno.
Dezinfekce, deratizace:
Po vyklizení hnoje následuje očista chovných prostor a následně dezinfekce stáje. Technologické
vody z oplachu prostor (voda s obsahem hnoje, bez desinfekce) jsou z objektů svedeny pomocí
sběrných kanálků do zakrytých podzemních jímek, kdy jedna jímka je vždy určena pro dva objekty.
Dezinfekční, dezinsekční a deratizační práce provádí vlastními pracovníky nebo odbornou
organizací v předem stanovených termínech. Desinfekce se provádí zejména mokrou a plynnou
desinfekcí.
Velmi důležitá je řádná příprava objektu před naskladněním dalšího turnusu. Tato zahrnuje
především ochranu chovu před zavlečením chorob, a to důsledným odstraněním všech možných
zdrojů kontaminace, tj. staré podestýlky, špíny, prachu, hlodavců a hmyzu.
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Systém veterinární asanace, kafilerní box, shromažďovací místo:
Kafilerní box je určený k nezávadnému shromažďování, izolování a přechodnému skladování
kadáverů před jejich odvozem k veterinární asanaci, snižuje možnost přenosu nákazy, urychluje
svoz kadáverů a zamezuje vniknutí ptáků a hlodavců k hygienicky nebezpečnému materiálu.
Umístěný je ve spodní části provozovny (vedle vjezdové brány).
Odvoz kadáverů je prováděný oprávněnou organizací, o odvozu jsou vedeny provozní záznamy,
které bude provozovatel v případě kontroly orgánem ochrany ovzduší schopen na vyžádání
předložit.
V případě nákazy se zaměstnanci řídí pokyny Krajské veterinární správy a Krajské hygienické
stanice.
Popis chovu:
Naskladňují se jednodenní kuřata, která se rovnoměrně rozmístí po celé ploše haly. Kuřata
pak již instinktivně najdou krmení i vodu. Výkrm je prováděn kompletními krmnými směsi,
kdy jejich složení je v průběhu výkrmu postupně měněno tak, aby vyhovovalo fyziologickým
potřebám v daném věku kuřat. Z počátku výkrmu kuřata vyžadují teplotu 33 °C, která je potom
automaticky snižována až na 19 °C na konci výkrmu. Kuřata se vyskladňují o hmotnosti
1,9 až 2,1 kg. Na konci turnusu může dle požadavků odběratelů probíhat předodebírka a teprve
následně se vyskladní celá kapacita po jednotlivých halách. Vyklízení podestýlky se provádí
vždy po skončení turnusu, tedy až sedmkrát ročně.
Mezi turnusy se provádí mechanická očista stájového prostoru, včetně technologických linek
a dezinfekce mokrou (WAP) a suchou cestou. Při vyklízení podestýlky se veškerá technologie
zvedne pomocí navijáků a kladek k podhledu a umožní se tak průjezd mechanizaci. Úroveň
navrženého technologického řešení stájí odpovídá současné úrovni zemědělských staveb.

2.3

Projektovaná kapacita zdroje:

Projektovaná kapacita stacionárního zdroje je následující:
objekt
H1
H2
H3
H4

označení
hala 1
hala 2
hala 3
hala 4

zvířata (ustájení)
brojleři (hluboká podestýlka)
brojleři (hluboká podestýlka)
brojleři (hluboká podestýlka)
brojleři (hluboká podestýlka)
celkem

3

Údaj o funkci spalovacího stacionárního zdroje:
Spalovací zdroje nejsou předmětem tohoto provozního řádu.

kapacity zvířat
45 000 ks
45 000 ks
45 000 ks
45 000 ks
180 000 ks
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Vstupy do technologie:

4.1

Zpracovávané suroviny:

Krmivo – krmné směsi jsou vyráběny ve vlastní míchárně krmných směsí, příp. ve výrobnách
krmných směsí. Do vícefázového krmení jsou přidávány ověřené biotechnologické přípravky.
Voda – využívána pro napájení, je odebírána z veřejného vodovodu.
Podestýlka – k podestýlání je používána sláma, seno, apod.
Dezinfekční prostředky – desinfekce je prováděna příslušnými přípravky, které jsou používány
střídavě podle aktuálního infekčního tlaku a jsou schváleny pro uvedený účel, je prováděna
vlastními pracovníky nebo odbornou organizací.

4.2

Údaje o energiích:

Elektrická energie je odebírána z veřejné distribuční sítě, příp. z náhradního zdroje.

4.3

Údaje o palivech:

Vytápění objektů je zabezpečeno teplovzdušnými agregáty na spalování zemního plynu.
Spalovací zdroje nejsou předmětem tohoto provozního řádu.

5

Popis technologických operací:

5.1

Charakteristika technologických operací:

Charakteristika technologických operací:
Celá technologie je podrobně popsána v předchozí kapitole 2.2. tohoto provozního řádu.
Provoz zařízení:
Chov hospodářských zvířat probíhá celoročně. Přesné informace o aktuálních stavech zvířat
jsou vedeny v provozní evidenci.

5.2

Stanovené limity a podmínky provozu:

Technická podmínka provozu: „za účelem předcházení emisí znečišťujících látek obtěžujících
zápachem zajistit na všech částech technologie, včetně uskladnění a aplikace exkrementů,
technicko-organizační opatření ke snížení těchto emisí např. využitím snižujících technologií,
jejichž seznam je uveden ve Věstníku Ministerstva životního prostředí“.
Pro záměr vydání povolení provozu je vyžadovaný provozní řád zdroje.
Uvedenou podmínku provozu je možno považovat za splněnou.

6
6.1

Výstupy z technologie:
Výrobní produkty:

Brojler – výrobním produktem je zvíře určené na porážku.
Statkové hnojivo – ze stelivového ustájení drůbeže vzniká hnůj, využívaný je v rostlinné výrobě.

6.2 Odpady:
V rámci provozu zařízení vznikají odpady. Tyto jsou dočasně shromažďovány v místech k tomu
vyhrazených, a to pouze do doby, kdy jsou následně oprávněnou organizací odváženy k likvidaci.
O těchto odpadech je vedena v souladu s platnou legislativou evidence.
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Znečišťující látky:

Přehled znečišťujících látek:
Za hlavní znečišťující látku při technologii chovu hospodářských zvířat se považuje amoniak.
Přehled výstupů znečišťujících látek do ovzduší:
U uvedeného zdroje znečišťování ovzduší lze charakterizovat možné úniky znečišťujících látek emisí amoniaku, které jsou odváděny z objektu chovu hospodářských zvířat, dále ze skladování
hnojiva nebo jeho zapravování.
Návrh způsobu zjišťování emisí:
Výpočet emisí se provádí pomocí stanovených emisních faktorů upravených s ohledem
na zavedené ověřené snižující technologie k omezování emisí amoniaku a pachových látek. Způsob
výpočtu emisí je uveden v příloze č. 03, podrobněji je výpočet popsaný v následujících kapitolách.
Kapacitní emise amoniaku:
Výpočet je provedený pomocí emisních faktorů vycházejících z vydaného „metodického pokynu
odboru ochrany ovzduší MŽP“ bez snižujících technologií.
kategorie zvířat (objekt)
brojleři (1,2,3,4)

7

projektované
kapacity
180 000

stáj
0,10

emisní faktor (kg/kus.rok)
skládky
aplikace
celkem
0,01
0,10
0,21

emise (t/rok)
37,800

Kontinuální měření emisí:
Zařízení pro kontinuální měření emisí znečišťujících látek není instalováno.

8

Jednorázová měření emisí:
Pro zemědělské zdroje je stanovena podmínka plnit provozní řád, měření emisí se neprovádí.

9

Emise znečišťujících látek v případě poruchy nebo havárie:
V případě vzniku poruchy nebo havárie může dojít ke zvýšení emisí znečišťujících látek:
Amoniak (pachové látky), tyto emise mohou vznikat v důsledku:
 mírného nebo výrazného úniku statkových hnojiv mimo vymezené skladovací prostory;
 zhoršených klimatických podmínek – dusné počasí, období před bouřkou, deštivé počasí;
 zvýšeného úhynu hospodářských zvířat;
 výbuchu či výskytu ohně v jakékoliv části provozu;
 výskytu povodně, krupobití, vichřice v blízkosti zařízení;
 destrukce výrobních zařízení, skladovacích prostor;
 selhání lidského faktoru.

Tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý a organické látky,
tyto emise mohou vznikat v důsledku:
 výbuchu či požáru zařízení;

10 Vymezení stavů uvádění stacionárního zdroje do provozu a jeho
odstavování:
Při uvádění zdroje do provozu nebo jeho odstavování, nevznikají jiné stavy oproti běžnému
provozu.

PŘ, ROSTĚNICE, a.s. – chov hosp.zvířat Kučerov, r5

strana 9

11 Aktuální spojení na příslušné orgány ochrany ovzduší, způsoby
hlášení havárií a poruch, odpovědné osoby:
11.1 Kontaktní spojení na příslušné orgány ochrany ovzduší:
Další kontakty je možné dohledat na internetových stránkách: http://urady.statnisprava.cz/
subjekt

adresa

obecní úřad

Obec Kučerov
Kučerov 59, 682 01 Vyškov

česká inspekce
životního
prostředí

ČIŽP, oblastní inspektorát Brno,
Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno

krajský úřad

Krajský úřad Jihomoravského kraje,
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

veterinární
správa

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy
pro Jihomoravský kraj
Palackého třída 1309/174, 612 00 Brno

Další významná telefonní čísla:
Tísňová volání – centrální číslo:
Hasiči:
Záchranná služba:
Policie ČR:

telefon
tel.: 515 539 381
email: podatelna@kucerov.cz
DS: 2dfbuh5
www.kucerov.cz
tel.: 545 545 111
odbor ŽP ovzduší: 545 545 116 (113-121)
hlášení havárií: 731 405 100
email: bn.podatelna@cizp.cz
DS: 6umdzr3
tel.: 541 651 111, fax: 541 651 209
odbor ŽPaZ: 541 651 572, 571
email: posta@jmk.cz
DS: x2pbqzq
tel.: 541 594 472, 547 212 451
email: epodatelna.kvsb@svscr.cz
DS: yq78byg
www.svscr.cz

112
150
155
158

11.2 Kompetentní osoby, které odpovídají za uvedená zařízení:
Ing. Jaroslava Velebná, odpovědná osoba

mobil: 608 360 644

11.3 Způsob a rozsah hlášení poruchy a havárie orgánu ochrany ovzduší:
Způsob a rozsah hlášení havárie a poruchy orgánu ochrany ovzduší:
Provozovatel zařízení podléhající zákonu o integrované prevenci je povinen neprodleně hlásit
krajskému úřadu a inspekci všechny mimořádné události, havárie zařízení a havarijní úniky
znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí, které mají závažné dopady na životní
prostředí a porušení závazných podmínek provozu stanovených v integrovaném povolení (viz. § 16,
odst. 1, zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znění). Vhodné je též informovat
úřad obce. Poruchové stavy není povinnost orgánům ochrany ovzduší hlásit.
Interní způsob a rozsah hlášení havárie a poruchy:
Zjistí-li pracovník havarijní nebo poruchový stav na technologickém zařízení, snaží se uvedenou
skutečnost nejprve odstranit vlastními silami. V případě neúspěchu toto oznámí zástupci
společnosti.
O poruše či havárii může být sepsán záznam v „provozní evidenci“ (není povinnost),
který dle rozsahu obsahuje tyto záznamy (doporučený rozsah): datum a čas zjištění, její rozsah,
popis bezprostředních přijatých opatření, kdo vzniklou skutečnost zjistil a komu byla hlášena,
datum a čas odstranění, jakým způsobem byla odstraněna a kým byla odstraněna.

PŘ, ROSTĚNICE, a.s. – chov hosp.zvířat Kučerov, r5

strana 10

Informování veřejnosti při haváriích:
V případě, že rozsah havárie může výrazně ovlivnit kvalitu ovzduší, budou v souladu
s příslušnými orgány státní správy, postupně informováni zástupci obce, dále občané nejbližšího
okolí, v případně potřeby též v dalších oblastech. Provozovatel ve spolupráci a dle možností obce
zajistí informování občanů.

12 Způsob předcházení haváriím a poruchám:
12.1 Opatření, která jsou provozovatelem přijata ke zmírnění důsledků
předpokládaných havárií a poruch:
Dodržování povinností provozovatele stacionárního zdroje:
Provozovatel stacionárního zdroje dodržuje podmínky stanovené v § 17, zákona č. 201/2012 Sb.
Jedná se např. o povinnosti:
 provozovat stacionární zdroj pouze na základě a v souladu s povolením provozu;
 uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroj a činnosti nebo technologie související
s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň
znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými
tímto zákonem, jeho prováděcími právními předpisy a výrobcem;
 předkládat příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace o provozu
stacionárního zdroje a jeho emisích, …;
 umožnit osobám pověřeným ministerstvem, obecním úřadem obce s rozšířenou působností
a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji a jeho příslušenství, používaným palivům
a surovinám a technologiím souvisejícím s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního
zdroje, za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona;
Výpadek elektrické energie, vody, zemního plynu:
Při výpadku elektrické energie – bude uvedený do provozu náhradní zdroj el.energie,
příp. přítomná obsluha zařízení zajistí dostatečný přísun vzduchu do jednotlivých prostor stáje,
a to do doby opětovného spuštění zdroje energie.
Při přerušení dodávky vody – bude situace řešena dovozem vody autocisternami.
Při přerušení dodávky zemního plynu – v případě potřeby bude zabezpečena dodávka tepla
z jiných mobilních zdrojů tepla (teplovzdušné agregáty na naftu, apod.).
Kontrola a údržba zařízení:
Zběžnou vizuální kontrolu objektu a jejich technologických částí a též komunikace provádí
v případě provozu na pravidelných pochůzkách min. 1x denně pracovníci provozu. Při zjištění
závad zajistí jejich odstranění vlastními silami nebo odbornou firmou.
Ve lhůtách daných technickými normami jsou prováděny revize technických zařízení v souladu
s plány revizí.
Zpracovaná dokumentace:
Ke zmírnění vzniku poruch a havárií jsou provozovatelem vypracovány příslušné dokumenty,
jako např. provozní řády, požární řád, harmonogramy údržby, revizí, apod.
Informovanost z okolí a okolí:
Provozovatel průběžně interně ověřuje, zda nejsou zaznamenány stížnosti obyvatel
na obtěžování znečišťujícími látkami z jeho provozu.
V případě poruchy, havárie či operací mající vliv na zvýšený výskyt znečišťujících látek,
je vhodné informovat o této skutečnosti zástupce obce, případně občany.
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12.2 Uvedení postupů provozovatele při zmáhání havárií:
V případě vzniku jakékoliv havárie se pracovník řídí též dalšími provozními předpisy k zařízení
(např. havarijní plán, požární řád). Obecně lze stanovit následující postup:
 vypnout a vyřadit z provozu všechny zdroje iniciace;
 vyklidit nebezpečné prostory (zejména vyvézt dopravní prostředky mimo areál);
 zamezit vjezdu vozidel do prostoru areálu, vyjma jednotek záchranného sboru;
 zamezit vstupu nepovolaným osobám do prostoru areálu;
 připravit požární a asanační zásah;
 pokud možno co nejvíce zabránit dalšímu znečišťování ovzduší, vod, apod.;
 neprodleně informovat odpovědného pracovníka organizace o rozsahu havárie a opatřeních,
která už byla uskutečněna pro zamezení a další rozšíření havárie;
 po příchodu odpovědných osob tyto činí další opatření pro lokalizaci havárie a současně
informují další organizace a dle povahy a rozsahu si vyžadují odbornou technickou pomoc;
 neprodleně ohlásit havárii podle plánu vyrozumění;
Následná opatření k odstranění následků havárie:
 co nejrychleji odstraňovat příčinu havárie a zabránit její další rozšiřování;
 provést likvidaci uniklých závadných látek;
 sledovat stupeň ohrožení podzemní vody a ovzduší, jedná-li se o nebezpečí úniku závadných
látek do země;
 uvést zasažená kontaminovaná místa pokud možno do původního stavu, při současném
plnění dalších povinností, týkajících se zejména zajištění potřebné jakosti povrchových
a podzemních vod;
 v rámci opatření ke zneškodnění havárie je nutno spolupracovat s orgány
vodohospodářskými, hygienickými a dalšími organizacemi, zabývajícími se technickou
pomocí při likvidaci havárií;

12.3 Uvedení postupů provozovatele při odstraňování poruch:
Zjistí-li pracovník poruchový stav na stacionárním zdroji, snaží se uvedenou skutečnost nejprve
odstranit vlastními silami. V případě neúspěchu toto oznámí zástupci společnosti. Tyto poruchové
stavy není povinnost orgánům ochrany ovzduší hlásit.

12.4 Provozní evidence stacionárního zdroje:
Provozovatelé zemědělských zdrojů nemají povinnost vedení provozní evidence. Tato je však
částečně vedena na jednotlivých pracovištích (provozní deníky, evidence vstupů a výstupů, apod.)
nebo v informačním systému.

13 Způsob zajištění spolehlivosti kontinuálního měřícího systému:
Zařízení pro kontinuální měření emisí znečišťujících látek není instalováno.

14 Uvádění spalovacích stacionárních zdrojů do provozu
a odstavování:
Spalovací zdroje nejsou předmětem tohoto provozního řádu.
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15 Termíny kontrol, revizí, údržby, školení:
Přehled hlavních kontrol a činností související s provozem:
předmět revize, prohlídky
chov hospodářských zvířat
technologická zařízení

odborné prohlídky, revize
plnění PŘ, průběžná kontrola řádu
dle harmonogramu preventivních prohlídek a údržby, vizuální kontrola 1x den

měření emisí
-

Shledané závady musí být nahlášeny odpovědnému pracovníkovi, který rozhodne o způsobu
odstranění závady a zajistí další bezpečný provoz.
Školení pracovníků:
V rámci porad společnosti jsou pracovníci pravidelně seznamováni s problematikou v oblasti
BOZP, PO a ochrany životního prostředí.
Pracovníci jsou tak neustále vedeni k tomu, aby dodržovali veškeré platné předpisy týkající
se provozu technologie a vždy učinili a zajistili taková opatření, aby zabránili poškození,
znehodnocení zařízení či způsobili havárii.

16 Definice poruch a havárií s dopadem na ovzduší:
16.1 Definice poruchy s dopadem na ovzduší:
Porucha zdroje znečišťování ovzduší:
je v důsledku technické závady vzniklá odchylka od normálního provozu, při níž souvisle
do doby jejího odstranění nemohou být dodrženy podmínky provozu.
Přehled hlavních poruch:
 krátkodobý výpadek dodávky vody, el.energie, zemního plynu;
 náhlý mírný úhyn hospodářských zvířat;
 porušení skladových prostor statkových hnojiv a odpadních vod;
Způsob odstraňování poruch:
Zjistí-li pracovník poruchový stav na stacionárním zdroji, snaží se uvedenou skutečnost nejprve
odstranit vlastními silami. V případě neúspěchu toto oznámí zástupci společnosti. Dále postupuje
v souladu s kapitolou „12.4 - Uvedení postupů provozovatele při odstraňování poruch“ a dalšími
provozními předpisy k zařízení.

16.2 Definice havárie s dopadem na ovzduší:
Havárie zdroje znečišťování ovzduší:
je nenadálý nebo neočekávaný stav, při němž bezprostředně a výrazně vzrostou emise
znečišťujících látek a zdroj nelze zpravidla regulovat ani zastavit běžnými technickými postupy.
Havarijní stav je každá situace, při níž vznikne stav, kdy dojde nebo může dojít k ohrožení
vnějšího prostředí a objektů, ke zničení nebo možnosti znečištění povrchových vod či podzemních
vod a ke zvýšenému úniku emisí do ovzduší.
Přehled hlavních havárií:
 přeplnění prostoru či jeho prasknutí, vedoucí k výraznému úniku suroviny (např. při úniku
do vodního toku, dešťové kanalizace, při ohrožení kvality podzemních vod);
 dlouhodobý výpadek dodávky vody, el.energie, zemního plynu, krmiva, apod., vedoucí
k úhynu hospodářských zvířat;
 požár či výbuch mající vliv na provoz stacionárního zdroje;
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Způsob odstraňování havárie:
Zjistí-li pracovník havarijní stav na stacionárním zdroji:
 je povinen neprodleně informovat odpovědného pracovníka organizace o rozsahu havárie
a opatřeních, která už byla uskutečněna pro zamezení a další rozšíření havárie. Při zjištění
požáru pracovník okamžitě sám zajistí přivolání hasičského záchranného sboru
na telefonním čísle 150;
 po příchodu odpovědných osob tyto činí další opatření pro lokalizaci havárie a současně
informují další organizace a dle povahy a rozsahu havárie si vyžadují odbornou technickou
pomoc;
 dále postupuje v souladu s kapitolou „12.3 - Uvedení postupů provozovatele při zmáhání
havárií“ a dalšími provozními předpisy k zařízení;

17 Způsob a četnost seřizování spalovacích stacionárních zdrojů:
Spalovací zdroje nejsou předmětem tohoto provozního řádu.

18 Výjimečné situace – neplnění stanovených emisních limitů:
Při stávajícím technologickém vybavení a při prováděných manipulacích v souladu s provozním
řádem a bezpečnostními předpisy se nepředpokládá neplnění podmínek provozu.
Neplnění podmínek provozu může nastat v případě zjištění poruchového stavu či v případě
havarijního stavu. Při zjištění těchto skutečností se postupuje v souladu s předchozími body.
Zvýšenou produkci pachových látek lze u chovu však očekávat při nepříznivých klimatických
podmínkách, především v případě dusného počasí, období před bouřkou, výrazných srážek, apod.,
kdy v tomto případě není možné zdroj iniciace odstavit mimo provoz.

19 Chov hospodářských zvířat:
19.1 Způsob ustájení a projektovaná kapacita ustájení hospodářských zvířat:
Způsob ustájení a projektovaná kapacita jednotlivých objektů (zdroje) je uvedena v předchozích
kapitolách (2.2, 2.3).

19.2 Způsob odvádění amoniaku do ovzduší:
Emise amoniaku jsou odváděny z objektů nucenou ventilací (podrobněji v předchozích
kapitolách).

19.3 Referenční nebo snižující technologie podle Metodického pokynu
Ministerstva životního prostředí ….:
Snižující technologie jsou použity z Metodického pokynu MŽP ke stanovení kategorie
a uplatnění snižujících technologií u zemědělských zdrojů, vydaném ve „Věstníku MŽP,
leden 2018“.
Technologie pro snížení úrovně emisí amoniaku v systému ustájení pro drůbež:
Dle metodického pokynu dochází ke snížení produkce amoniaku vlivem instalace systémů
pro snížení emisí do ovzduší, jako např. perforovaná podlaha a nucené sušení trusu, systém
se stupňovitou a plovoucí podlahou s nuceným sušením, combideck systém, apod. (snížení
o 44 až 94 %).
U zdroje není tato technologie využívaná.
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Technologie krmení a napájení s biotechnologickými přípravky:
Dle metodického pokynu je používáním této snižující technologie uvažováno se snížením emisí
amoniaku o 20 - 60 %. „Seznam ověřených biotechnologických přípravků pro snížení emisí
amoniaku a zápachu aplikovaných do krmiva, napájení, na hlubokou podestýlku, rošty, skládky
exkrementů, chlévského hnoje a kejdy“ je veden Výzkumným ústavem zemědělské techniky, v.v.i.
a je v aktuálním znění k dispozici na webových stránkách www.vuzt.cz. Ke snížení produkce
amoniaku dochází vlivem zkrmování ověřených biotechnologických přípravků. Tyto látky zvyšují
využitelnost proteinů v krmné dávce a tím snižují množství emitujícího amoniaku z části ustájení.
V objektech jsou využívány přípravky do krmiva omezující uvolňování amoniaku a páchnoucích
látek do ovzduší minimálně o 48 %, jedná se například o přípravky Sangrovit, Quantum Blue
nebo další přípravky dosahující tohoto snížení.
Koncové technologie:
Dle metodického pokynu dochází ke snížení produkce amoniaku vlivem instalace
pro snížení emisí do ovzduší, jako např. chemická pračka vzduchu (snížení o 81 %).
Z důvodu nedostatečného ověření v běžné praxi a vysokým nákladům, se realizace
čištění vzduchu nepředpokládá. Navrženy jsou jiná opatření k omezování emisí.
Navržená technologie chovu drůbeže však umožňuje instalaci či zavedení dalších
k omezování emisí pachových látek, vč. pračky vzduchu nebo filtru, pokud by na
vyhodnocení provozu vyplynula jejich potřeba.

systémů
systému
opatření
základě

Technologie pro snížení úrovně emisí amoniaku z uskladnění exkrementů:
Dle metodického pokynu lze ke snížení produkce amoniaku využít aplikaci biotechnologických
přípravků do hluboké podestýlky, kdy lze dosáhnout snížení emisí o 20 - 60 % (viz. Seznam
ověřených biotechnologických přípravků pro snížení emisí amoniaku a zápachu aplikovaných
do krmiva, napájení, na hlubokou podestýlku, rošty, skládky exkrementů“ vedený Výzkumným
ústavem zemědělské techniky, v.v.i. a je v aktuálním znění k dispozici na webových stránkách
www.vuzt.cz), dále ponechání exkrementů do vytvoření přírodní krusty, kdy lze dosáhnout
snížení emisí o 40 %, nebo aplikaci krytů (zastřešení) exkrementů, kdy lze dosáhnout snížení emisí
o 40 - 80 % či skladovací vaky se snížením o 95 %.
V objektech jsou využívány přípravky do podestýlky omezující uvolňování amoniaku
a páchnoucích látek do ovzduší minimálně o 20 %, jedná se například o přípravek GTS Soorzym
nebo další přípravky dosahující tohoto snížení.
Odkliz hnoje je řešený vždy jednorázově po skončení turnusu. Manipulace s hnojem probíhá
uvnitř objektu (při uzavřených vratech) a následně je neprodleně odvezený z provozovny k dalšímu
využití (na hnojiště / složiště, do BPS, apod.), v provozovně tak není skladovaný. Při skladování
je především využívána snižující technologie „ponechání pevných exkrementů v klidu do vytvoření
přírodní krusty“, což snižuje emise o 40 %. V případě využití v BPS je hnůj využitý v uzavřených
fermentorech a následně je vyfermentovaný digestát skladovaný v otevřené nádrži (příp. separát
opět na hnojišti / složišti). Dále je technologická voda z očisty prostor svedena kanalizací do jímek,
tyto jsou z důvodu omezení emisí zakryté.
Celkově lze tak u všech objektů uvažovat se souhrnným snížením emisí průměrně o 40 %.
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Technologie pro snížení úrovně emisí amoniaku pro aplikaci exkrementů:
Dle metodického pokynu dochází ke snížení produkce amoniaku vlivem zapravování statkového
hnojiva, a to u pevných ve členění okamžitě, do 12 hodin od aplikace nebo do 24 hodin od aplikace
a u tekutých vlečené hadice, vlečené botky, injektor, plošný rozstřik a zapravení pluhem
nebo diskem, apod. Tyto technologie snižují emise amoniaku o 30 - 95 % z části hnojení.
Dále je možnost předání exkrementů na základě smlouvy jiné oprávněné osobě k využití
na zemědělské pozemky, v tomto případě dochází ke snížení emisí amoniaku o 40 %.
V případě přímého využití hnoje (ze všech objektů) jako hnojivo k zapravení na zemědělské
pozemky (cca 50 % produkce), je využívána technologie pro zapravení pevných hnojiv „zapravení
pluhem do 12 hodin od aplikace“ se snížením emisí o 70 %. V případě využití v nedaleké
bioplynové stanici (cca 50 % produkce) je následně zpětně odebraný digestát využitý
jako organické hnojivo k zapravení na pozemky, využívána je technologie pro zapravení kapalných
hnojiv „vlečené hadice“ se snížením emisí o 30 %.
Celkově lze tak u všech objektů uvažovat se souhrnným snížením emisí průměrně o 50 %.

19.4 Další související technickoorganizační opatření:
Výpočet je provedený pomocí emisních faktorů vycházejících z vydaného „metodického pokynu
odboru ochrany ovzduší MŽP“ s použitím navržených snižujících technologií.
Veškeré výpočty jsou uvažovány na maximální projektované kapacity jednotlivých objektů.
Vypočtené emise – emisní faktory (viz. příloha č. 03):
kategorie zvířat (objekt)
brojleři (1,2,3,4)

projektované
kapacity
180 000

stáj
0,052

emisní faktor (kg/kus.rok)
skládky
aplikace
celkem
0,006
0,050
0,108

emise (t/rok)
19,440

20 Technická a provozní opatření k omezení TZL a resuzpenze
prachu:
Komunikace, pojezdové a manipulační plochy musí být udržovány ve stavu zajišťujícím
minimalizaci prašnosti vyvolané pojezdem vozidel nebo povětrnostními podmínkami
(tzn. dle potřeby provádět čištění, skrápění, apod.).
Rychlost pohybu vozidel v areálu zdroje musí být omezena tak, aby byla zajištěna minimalizace
prašnosti.
Nákladní prostor dopravních prostředků dopravujících prašný materiál (např. krmné směsi,
může-li to provozovatel zařízení ovlivnit) musí být uzavřený či zakrytý (např. zaplachtován).

21 Opatření k omezení emisí pachových látek:
Podrobněji jsou uvedeny v předchozích kapitolách.
Vyhodnocení snižujících technologií:
používané technologie:

procentuální snížení

Technologie pro snížení úrovně emisí amoniaku v systému ustájení:
- používání biotechnologických přípravků do krmení (1,2,3,4)

min. 48 % *

Technologie pro snížení úrovně emisí amoniaku z uskladnění exkrementů:
- používání biotechnologických přípravků do hluboké podestýlky (1,2,3,4)
- souhrnné snížení z uskladnění exkrementů (1,2,3,4)
(zahrnuje ponechání pevných exkrementů v klidu do vytvoření přírodní krusty se snížením
o 40 % a částečně aplikace krytů (zastřešení) se snížením o 80 %, BPS, otevřená nádrž)

min. 20 % *
40 %

Technologie pro snížení úrovně emisí amoniaku pro aplikaci exkrementů:
- souhrnné snížení z aplikace exkrementů (1,2,3,4)
(zahrnuje částečně: u pevných exkrementů zapravení pluhem do 12 hodin od aplikace se
snížením o 70 %, u kapalných exkrementů (využití v BPS) vlečené hadice se snížením o 30 %)
* dle skutečné hodnoty snížení uvedeného v seznamu VUZT

50 %
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22 Způsob vedení a kontroly údajů:
22.1 Kontrola provozního řádu:
Kontrola provozního řádu je doporučena v termínech 1x rok, o této je veden následující záznam.
V případě změny u vyjmenovaného zdroje je povinnost předkládat ke schválení změny tohoto řádu.
datum

kontrolu provedl

zjištěné závady a způsob odstranění

22.2 Zrušující ustanovení:
Schválením tohoto aktualizovaného provozního řádu bude zrušena platnost stávajícího
provozního řádu, schváleného Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Rozhodnutím
č.j. JMK 135034/2021 ze dne 14.09.2021 (v rámci integrovaného povolení).

23 Podpis provozovatele:

zpracovatel
V Hustopečích dne 04.08.2022

V Rostěnicích dne 04.08.2022
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24 Doklad o seznámení s provozním řádem:
Níže podepsaní pracovníci společnosti potvrzují svým podpisem, že byli seznámeni
se zpracovaným provozním řádem k zajištění provozu uvedených zdrojů znečišťování ovzduší.
Svým podpisem současně potvrzují, že obsahu uvedeného dokumentu porozuměli a dále svým
podpisem na této listině stvrzují svou odpovědnost za jeho vědomé porušování.
jméno a příjmení, funkce

narozen

podpis pracovníka

datum

Mapa širších vztahů v území

provozovna

příloha č. 02a

Situační plánek provozovny Kučerov

zdroj: https://mapy.cz

H1
jímka
H2
H3
H4

dílny, PB
garáže
váha

kafilerní jímky
DA
box

míchárna
krmiv

sklady

RS plynu

sklad
posklizňová
linka, sklady

Výpočet emisí amoniaku (Kučerov)

příloha č. 03

Výpočet bez snižujících technologií (kapacitní emise):
Výpočet je proveden pomocí emisních faktorů vycházejících z vydaného aktualizovaného „Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší vydaného ve Věstníku MŽP, leden 2018".
EF (bez snižující technologie, se snižující technologií) - kgNH3/zvíře/rok

zavedené snižující technologie - snížení emisí o %
kategorie zvířat (objekt)
brojleři (1,2,3,4)
-

počet ks
180 000
0
0
0

popis snižující technologie
-

stáj
-

sklad
hnojiv
-

zapravení
-

stáj

bez ST
0,10
0,00
0,00
0,00

sklady hnojiv

se ST
---------

bez ST
0,01
0,00
0,00
0,00

se ST
---------

zapravení do půdy

bez ST
0,10
0,00
0,00
0,00

se ST
---------

celkový EF
bez ST
se ST
0,21
--0,00
--0,00
--0,00
---

CELKEM EMISE
stáj + sklad:
zapravení:
celkem:

vypočtené emise
amoniaku (tuny)
bez ST
37,800
0,000
0,000
0,000

-

37,800

-

19,800 tun
18,000 tun
37,800 tun

Výpočet se zavedenými snižujícími technologiemi:
Výpočet je proveden pomocí emisních faktorů vycházejících z vydaného aktualizovaného „Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší vydaného ve Věstníku MŽP, leden 2018" s použitím navržených snižujících technologií.
EF (bez snižující technologie, se snižující technologií) - kgNH3/zvíře/rok

zavedené snižující technologie - snížení emisí o %
kategorie zvířat (objekt)
brojleři (1,2,3,4)
-

počet ks
180 000
0
0
0

popis snižující technologie
ustájení, skladování, zapravení
-

stáj
48%
-

sklad
hnojiv
40%
-

zapravení
50%
-

stáj

bez ST
0,10
0,00
0,00
0,00

sklady hnojiv

se ST
0,052
-------

bez ST
0,01
0,00
0,00
0,00

se ST
0,006
-------

zapravení do půdy

bez ST
0,10
0,00
0,00
0,00

se ST
0,050
-------

celkový EF
bez ST
se ST
0,21
0,108
0,00
--0,00
--0,00
---

CELKEM EMISE
stáj + sklad:
zapravení:
celkem:

vypočtené emise
amoniaku (tuny)
bez ST
37,800
0,000
0,000
0,000

se ST
19,440
0,000
0,000
0,000

37,800

19,440

10,440 tun
9,000 tun
19,440 tun

