PLÁN ZAVEDENÍ ZÁSAD SPRÁVNÉ
ZEMĚDĚLSKÉ PRAXE U ZDROJE
ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ
Provozovatel

LIPRA PORK, a.s.

IČ

463 56 118

Sídlo

Štěpánovice 38, Rovensko pod Troskami,
PSČ 512 63

Zařízení

Chov prasat Luštěnice

Adresa

Luštěnice, 294 42 Luštěnice

Zpracovatel

Mgr. Roman Kobeda

Telefon/fax

603 226 444 / 267 910 241

Společnost

ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o.

E-mail

kobeda@chemeko.cz

Datum

20.12.2011

OBSAH
Poučení provozovatele.................................................................................................3
a) Kategorie, skupina, název, umístění a popis zdroje podle údajů provozní evidence
...............................................................................................................................4
Důležitá telefonní čísla a adresy ................................................................................. 4
b) Podrobný technický popis zdroje a používaných technologických postupů .............5
c) Způsob ustájení a projektovaná kapacita ustájení hospodářských zvířat ................5
d) Způsob odvádění amoniaku do ovzduší................................................................... 6
Popis odlučovačů......................................................................................................... 6
e) Údaje v souhrnné provozní evidenci, zejména emise amoniaku vykazované za
uplynulé 2 roky...................................................................................................... 6
f) Referenční nebo snižující technologie podle 3.3 přílohy pro chovy hospodářských
zvířat, skládky chlévského hnoje a kejdy a způsoby zapravení na pozemky, u
kterých je deklarován emisní hmotnostní tok amoniaku do ovzduší, a které
budou v rámci plánu u zdroje instalovány, nebo jiné technologie snižující emise
amoniaku. .............................................................................................................6
g) Porovnání stávající technologie chovu s navrženou snižující technologií. ..............7
h) Další související technickoorganizační opatření.......................................................7
i) Vyhodnocení snížení emisí amoniaku jako výsledku plnění plánu ..........................10
j) Termín zahájení plnění plánu...................................................................................10
Termíny a způsob kontrol průběžného plnění plánu..................................................10
k) Jméno adresa a podpis provozovatel..................................................................... 11

2

Poučení provozovatele
S tímto materiálem se seznámí vedení zdroje a odpovědní zaměstnanci.
Seznámení se s ním potvrdí svým podpisem:
Jméno a příjmení

Funkce pracovníka Datum
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Podpis

a) Kategorie, skupina, název, umístění a popis zdroje podle
údajů provozní evidence
Kategorie

Střední zdroj znečišťování ovzduší – celková roční emise amoniaku
je větší než 5 t.
Název
Farma pro odchov jatečních prasat Luštěnice.
Kapacita farmy 6368 ks prasat.
Kategorie
Malý zdroj znečišťování ovzduší – vytápění farmy.
Popis
Související spalovací zařízení, které je určeno zejména pro
dodržení potřebného technologického postupu – udržování
potřebné teploty - bylo dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší §4 odst. 5 zakategorizován jako soubor malých zdrojů
znečišťování ovzduší.

Důležitá telefonní čísla a adresy
Orgány ochrany ovzduší
Česká inspekce životního prostředí Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6
Oblastní inspektorát v Praze
Tel: 233 066 401
Oddělení ochrany ovzduší
Fax: 266 793 333
Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Odbor životního prostředí
Tel: 257 280 334
Oddělení ochrany ovzduší
Fax: 257 280 228

Další důležitá čísla

Hasiči
Záchranná služba
Policie ČR

150
155
158
Interní telefonní čísla

Ekonom společnosti
Ing. Petr Rubeš
Vedoucí technické obsluhy výroby
Josef Šín
Vedoucí farmy
Petr Zajíček

731 415 536
737 258 041
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b) Podrobný technický popis zdroje a používaných
technologických postupů
Farma byla zařazena dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a jeho
prováděcích předpisů jako vyjmenovaný zdroj dle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 615/2006
Sb. čl.1 písm a). „Zařízení na chov hospodářských zvířat a s nimi související
zemědělské technologie“. Dle Přílohy č. 2 byla provedena kategorizace zdroje a
farma byla zařazena jako střední zdroj znečišťování ovzduší.

Hlavní produkční objekty:
Technologie ustájení – ustájení prasat je bezstelivové v kotcích, částečné roštové
(25 – 35 % plochy kotců) v pěti halách s propadem do podroštových kanálů.
Odkliz kejdy - kejda po propadu částečnými rošty ve stájích je vyhrnována
z podroštových prostor samospádem do nádrží na kejdu přes soustavu
přečerpávacích jímek. Nádrže na kejdu jsou tvořeny dvěma betonovými kruhovými
nádržemi typu WOLF s přírodní krustou zabezpečené pro případ úniku kejdy
kontrolním systémem.
Čištění hal – mytí stájových i ostatních technologických prostor je zajišťováno
tlakovou vodou a vysokotlakovými mycími agregáty (WAP). Dezinfekce stájí a
ostatních souvisejících technologických prostor se provádí vždy po uplynutí
chovného procesu. Deratizaci, dezinsekci včetně dezinfekce areálu provádí
v pravidelných intervalech odborná firma.
Krmení – krmení se provádí jak suchou cestou tak vlhčenou směsí – silo, dopravník,
dávkovač a krmné koryto. Krmná směs se dováží po ose a uskladňuje se ve
venkovních typových zásobnících.
Napájení – napájení je řešeno pomocí samostatných napájecích okruhů
v jednotlivých halách. Napájecí místa jsou ve všech případech ukončena kolíkovými
napáječkami.
Větrání – ventilace je u hal řešena jako středová rovnotlaká, řízená temostatem.
Vytápění – farma není vytápěna, dle potřeby je vytápění zajištěno pomocí naftových
mobilních agregátů.
Osvětlení – úsporné zářivky.
Dešťová kanalizace. Areál není napojen na veřejnou kanalizaci. Povrchové
srážkové vody jsou svedeny do systému dešťové kanalizace.
Kanalizace. Splaškové vody ze sociálního zařízení jsou zadržovány v bezodtokové
jímce, která je cca 1x za 2 měsíce vyvážena na ČOV.
Kadavery. Těla uhynulých zvířat jsou denně sbírána a shromažďována v kafilerním
boxu s dostatečnou provozní kapacitou.

c)

Způsob ustájení a projektovaná kapacita ustájení hospodářských
zvířat

Ustájení prasat je bezstelivové v kotcích, částečné roštové (25 – 35 % plochy
kotců) v pěti halách s propadem do podroštových kanálů.
Projektovaná kapacita celé farmy je 6368 ks prasat ve výkrm.
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d) Způsob odvádění amoniaku do ovzduší
Emise jsou odváděny přímo do vnějšího prostředí bez jejich čištění či
rekuperace. Z hlediska kvalifikace se jedná o vícebodový střední zdroj
znečišťování ovzduší.
Blokové schéma zdroje
Chov
Techn.
101

Výduch
č. 101

Emise
Bilance

Více bodový výduch
Farma se nenachází v blízkosti obydlené zástavby.

Popis odlučovačů
Na zdrojích
odlučovače.

e)

na

provozovně

nejsou

instalovány

žádné

Údaje v souhrnné provozní evidenci, zejména emise amoniaku
vykazované za uplynulé 2 roky
Emisní zdroj/
způsob
zachycování
emisí

Stáje / emise
nejsou
zachycovány

f)

znečišťování

Emitovaná
látka
a její
vlastnosti2

Údaje o emisích3
Rok
2009
26,215

Údaj
Amoniak

Výpočet
t.rok-1

Rok
2010
16,006

Referenční nebo snižující technologie podle 3.3 přílohy pro
chovy hospodářských zvířat, skládky chlévského hnoje a kejdy a
způsoby zapravení na pozemky, u kterých je deklarován emisní
hmotnostní tok amoniaku do ovzduší, a které budou v rámci
plánu u zdroje instalovány, nebo jiné technologie snižující emise
amoniaku.

Prasata
------------------------------------------------------------------------------- -------------Referenční technologie
Ověřená snižující technologie
Procento snížení
stručný popis
stručný popis
emisí amoniaku
------------------------------------------------------------------------------- -------------Technologie používané ve stájovém prostředí
------------------------------------------------------------------------------- -------------technologie suchého krmení
technologie krmení
dle použitých
s biotechnologickými přípravky
přípravků
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------------------------------------------------------------------------------- -------------plně roštová podlaha
částečně roštová podlaha (50 %)
20 %
------------------------------------------------------------------------------- -------------Technologie používané při polním hnojení nebo zapracování hnoje a kejdy
------------------------------------------------------------------------------zapravení do půdy při orbě
55 % - orná půda
do 24 hodin

g) Porovnání stávající technologie chovu s navrženou snižující
technologií.
Prasata
výkrm a
odchov

Emisní faktor Snižující
kg
technologie
(NH3/zvíře/rok)

Snížení emisí Výsledný emisní
(%)
faktor
(NH3/zvíře/rok)

Stáj

3,2 Technologie krmení
s bitechnologickým
i přípravky

40

1,92

Kejda
Polní hnojení
a zapravení
do půdy

2 Sine
3,1 Zapravení do půdy
při orbě do 24 hodin

0
55

2
1,395

Celkový výsledný emisní faktor (NH3/zvíře/rok)

5,315

h) Další související technickoorganizační opatření
Nejlepší
dostupná
technika
U všech nastupujících
Stanovit a zavést
zaměstnanců je prováděno
vzdělávací a
vstupní školení. Průběžně jsou výcvikové
prováděna pravidelná školení programy pro
BOZP, PO, školení ekologem a pracovníky farmy
odborná profesní školení. Pro
vedoucí jsou pořádány
odborné praktické semináře.
Pro řízení odchovu jsou
k dispozici technologické
postupy
O chovu je vedena prvotní
Vést záznamy o
evidence o počtu a ztrátách
spotřebě vody a
zvířat, spotřeba vody, spotřeba energie, množství
Technologické nebo
technické řešení v zařízení
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Porovnání a
Termín plnění
zdůvodnění
rozdílů řešení
Splňuje
Je realizováno
parametry BAT

Splňuje
Je realizováno
parametry BAT

Nejlepší
dostupná
technika
krmiva, spotřeba paliv a
chovaných zvířat,
energie, spotřeba PHM.
vzniklých
Měřidla spotřeby energie, paliv odpadech a polní
a vody jsou centrální. Odpady aplikaci
jsou evidovány ekologem
organických hnojiv
v elektronické podobě.
a hnoje
Je zpracován havarijní
Mít havarijní plány
nákazový plán.
pro případ
nenadálých havárií
nebo znečištění
životního prostředí
Jsou pravidelně prováděny
Zavedení
předepsané revize a kontroly programů obnovy
dle plánu.
a údržby zařízení
k zajištění jeho
správného chodu
a zařízení
udržujícího čistotu
Je zpracován podrobný
Plánovat řádně
harmonogram chovu včetně
činnosti, jako jsou
dodávek materiálu, odklízení
dodávky materiálů,
odpadů a odběru produktů.
odkliz odpadů a
odběr produktů
Je používán schválený
Využívání krmných
přípravek snižující emise
opatření amoniaku.
používání
odlišných diet
(fázovaný výkrm)
s nízkým obsahem
nestravitelných
bílkovin
Ustájení na
částečně
zaroštované
Částečně zaroštovaná podlaha
podlaze
s podroštovým
kejdovodem
Haly jsou čištěny vodou
Čistit stáje a jejich
pomocí vysokotlakého
vybavení pomocí
zařízení.
vysokotlakých
čističů po každém
produkčním cyklu.
Je potřebné najít
správnou
rovnováhu mezi
čistotou stáje a co
nejnižším
Technologické nebo
technické řešení v zařízení
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Porovnání a
zdůvodnění
rozdílů řešení

Termín plnění

Splňuje
Je realizováno
parametry BAT

Splňuje
Je realizováno
parametry BAT

Splňuje
Je realizováno
parametry BAT

Splňuje
Je realizováno
parametry BAT

Splňuje
Je realizováno
parametry BAT

Splňuje
Je realizováno
parametry BAT

Technologické nebo
technické řešení v zařízení

Betonové jímky, ocelové
nádrže Vítkovice
Napájecí zařízení je denně
kontrolováno, průběžně je
prováděno seřizování tlaku
vody.

Jsou vedeny a archivovány
záznamy o spotřebě vody.
Denně je prováděna kontrola
rozvodů vody a případné
poruchy, které by způsobily
úniky vody jsou ihned
odstraňovány.

Stáj má provedenu tepelnou
izolaci stěn a stropů.

Větrací systémy jsou řízeny
automaticky klimapočítačem
na základě nastavené teploty.

Nejlepší
dostupná
technika
spotřebovaným
množstvím vody

Porovnání a
zdůvodnění
rozdílů řešení

Skladovací
zásobníky
schopné odolat
mechanickým
tepelným a
chemickým vlivům
Provádět
pravidelné
nastavování
napájecího
zařízení tak, aby
se zabránilo
únikům
Uchovávat
záznamy o
naměřené
spotřebě vody
Vyhledávat a
opravovat úniky
vody

Splňuje
Je realizováno
parametry BAT

Izolace budov
v oblastech
s nízkou venkovní
teplotou (koeficient
prostupu tepla
lepší než 0,4
W/m2/°C).
Optimalizace
provedení
větracího systému
v každé stáji tak,
aby umožňoval
nastavení správné
teploty a
dosahoval
v zimních
měsících

Splňuje
Je realizováno
parametry BAT
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Termín plnění

Splňuje
Je realizováno
parametry BAT

Splňuje
Je realizováno
parametry BAT
Splňuje
Je realizováno
parametry BAT

Splňuje
Je realizováno
parametry BAT

Technologické nebo
technické řešení v zařízení

Inspekce a čištění ventilátorů,
klapek a vedení jsou
pravidelně prováděny.

Nejlepší
dostupná
technika
minimální úrovně
větrání
Zabránění
zvyšování odporu
proudění vzduchu
ve větracím
systému
pravidelnými
inspekcemi a
čištěním
ventilátorů a
rozvodných
potrubí

Porovnání a
zdůvodnění
rozdílů řešení

Termín plnění

Splňuje
Je realizováno
parametry BAT

i)Vyhodnocení snížení emisí amoniaku jako výsledku plnění
plánu
Jsou používány technologie prokazatelně snižující emise amoniaku a
pachových látek.
Porovnání snížení emisí amoniaku při zavedení schválených snižujících
technologií a bez použití snižujících technologií
Emise amoniaku
bez použití
snižujících
technologií

Výpočet emisí
amoniaku za rok

Emise amoniaku
s použitím
snižujících
technologií

Celkové snížení
emisí amoniaku

(kg NH3 /rok)

(kg NH3 /rok)

(kg NH3 /rok)

41 392

32 859

8 533

Předpokládané snížení emisi amoniaku při maximálním využití kapacity farmy.

j)

Termín zahájení plnění plánu
Plán zavedení správné zemědělské praxe je již realizován. Plnění tohoto
plánu bude oficiálně zahájeno k datu schválení plánu Krajským úřadem.

Termíny a způsob kontrol průběžného plnění plánu
Druh

Četnost

Zdroj
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Kontrola plánu
Kontrola zařízení,
spotřeby vod a energií

k)

2 x ročně
Průběžně

Evidence
Měřící zařízení

Jméno adresa a podpis provozovatel

Jméno
JUDr. Ing. Vlastimil
Šimek,
zmocněný zástupce

Adresa
ChemEko podniková
ekologie, spol. s r.o.,
Pod Návsí 88, 196 00
Praha 9
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podpis

