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Úvod 

Zpráva o současném stavu využití nejlepších dostupných technik (BAT) v chovech drůbeže 

vznikla na základě požadavku Ministerstva zemědělství ČR a byla vypracována pracovníky BAT 

centra JU na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích v roce 2019. Cílem dokumentu je 

zmapování situace v oblasti využití nejlepších dostupných technik (BAT) v chovech drůbeže, 

které spadající do režimu integrované prevence a omezování znečištění a jejichž fungování je 

podmíněno vydáním integrovaného povolení. Dle přílohy 1 směrnice 2010/75/EU, oddíl 6.6 se 

jedná o intenzivní chovy s prostorem pro více než 40.000 kusů drůbeže. 

Dokument je koncipován jako soubor přehledových tabulek, ve kterých jsou uvedeny 

podstatné informace o konkrétních chovech, a data charakterizující aktuální situaci 

v jednotlivých krajích a celé ČR. Dokument je pro přehlednost rozdělen do čtyř tematických 

celků, které se zaměřují na následující informace: 

1) počty chovů drůbeže na území ČR spadajících do režimu IPPC, 

2) emise amoniaku z chovů drůbeže, 

3) přehled používaných BAT technologií v chovech drůbeže a 

4) BAT technologie využívané jednotlivými chovy drůbeže. 

Data o emisích amoniaku z chovů drůbeže byla čerpána ze Zpráv o plnění podmínek 

Integrovaného povolení, kterou každé zařízení povinně dokládá, a systému E-PRTR (European 

Pollutant Release and Transfer Register), který je provozován Evropskou agenturou pro životní 

prostředí. V některých případech se nicméně konkrétní hodnotu emisí amoniaku z daného 

chovu nepodařilo dohledat. V poskytnutých zprávách o plnění podmínek sice bylo zmíněno, 

že výpočet byl proveden, ale hodnota již nebyla uvedena. 

Pro další práci s prezentovanými údaji je podstatné, že BAT 25 umožňuje provozovatelům 

jednotlivých zařízení stanovovat emise amoniaku vícero způsoby, nicméně v drtivé většině 

byly emise amoniaku z chovů drůbeže stanoveny výpočtem s využitím emisních faktorů. 

Podkladová data, na jejichž základě byl vypracován přehled používaných BAT v chovech 

drůbeže (oddíl 3 a 4), byla získána z vydaných integrovaných povolení a jejich změn, která jsou 

zveřejněna na webových stránkách Ministerstva životního prostředí České republiky v rubrice 

zabývající se IPPC (https://www.mzp.cz/ippc). Na základě takto získaných podkladů byly pro 

každý konkrétní chov přiřazeny jednotlivé BAT tak, jak jsou uvedeny ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2017/75/EU pro intenzivní chovy drůbeže a prasat, přičemž pozornost byla 

zaměřena na následující nejlepší dostupné techniky: 

 BAT 3 a BAT 4 zabývající se řízením výživy, 

 BAT 13 zabývající se emisemi pachových látek, 

 BAT 14 a BAT 15 zabývající se emisemi ze skladu tuhého hnoje, 

 BAT 16, BAT 17 a BAT 18 zabývající se emisemi ze skladu kejdy, 

 BAT 19 zabývající se zpracováním hnoje v rámci hospodářství, 

 BAT 21 a BAT 22 zabývající se aplikací hnoje do půdy, 

 BAT 23 a 25 zabývající se sledováním a výpočtem emisí a 

 BAT 31 a 32 zabývající se emisemi z prostoru pro chov drůbeže.  
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Ačkoliv se řešitelský tým snažil data zpracovat jednotně a objektivně, nejednotnost 

a v mnohých případech také neúplnost informací uvedených v integrovaných povoleních 

značně komplikovala správné přiřazení použitých BAT. Rozsah, konkrétnost a preciznost 

zpracování informací uvedených ve vydaných integrovaných povoleních a souvisejících 

dokumentech navíc značně závisí na příslušném krajském úřadě, který toto povolení vydal. 

Obdobná studie byla zpracována také pro intenzivní chovy prasat a prasnic, které spadají 

do režimu IPPC. S ohledem na rozsah prezentovaných dat jsou tato data nicméně součástí 

samostatné zprávy, což přispělo ke zvýšení přehlednosti obou dokumentů. 



 

 

Počty chovů drůbeže spadajících pod IPPC
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Tabulka 1: Počet zařízení pro chov drůbeže v České republice dle roku vydání integrovaného povolení 

  
Počet aktivních chovů: 224   
Ukončilo nebo přerušilo provoz: 31   
     

Rok obdržení 
prvního IP 

Brojleři Nosnice Společné Celkem 

2003 3 0 0 3 

2004 17 4 0 21 

2005 8 5 0 13 

2006 37 13 0 50 

2007 67 25 5 91 

2008 19 0 0 19 

2009 1 0 0 1 

2010 2 1 0 3 

2011 1 1 0 2 

2012 2 1 0 3 

2013 3 0 0 3 

2014 1 0 0 1 

2015 2 1 0 3 

2016 4 1 0 5 

2017 2 0 0 2 

2018 2 0 0 2 

2019 2 0 0 2 

Celkem 167 52 5 224 
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Počet chovů drůbeže spadajících pod IPPC v jednotlivých krajích ČR 

 

 

 

Tabulka 2: Počet chovů drůbeže v Jihočeském kraji dle roku vydání integrovaného povolení 

Kraj: Jihočeský   
Počet aktivních chovů: 34   
Ukončilo nebo přerušilo provoz: 4   
     

Rok obdržení 
prvního IP 

Brojleři Nosnice Společné Celkem 

2003 0 0 0 0 

2004 2 0 0 2 

2005 2 0 0 2 

2006 7 2 0 9 

2007 7 5 3 15 

2008 2 0 0 2 

2009 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 2 1 0 3 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

2019 1 0 0 1 

Celkem 23 8 3 34 
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Tabulka 3: Počet chovů drůbeže v Jihomoravském kraji dle roku vydání integrovaného povolení 

Kraj: Jihomoravský 
Počet aktivních chovů: 42   
Ukončilo nebo přerušilo provoz: 8   
     

Rok obdržení 
prvního IP 

Brojleři Nosnice Společné Celkem 

2003 1 0 0 1 

2004 5 2 0 7 

2005 3 0 0 3 

2006 8 2 0 10 

2007 13 1 0 14 

2008 1 0 0 1 

2009 1 0 0 1 

2010 1 0 0 1 

2011 0 1 0 1 

2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 1 0 0 1 

2016 0 0 0 0 

2017 1 0 0 1 

2018 1 0 0 1 

2019 0 0 0 0 

Celkem 36 6 0 42 
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Tabulka 4: Počet chovů drůbeže v Karlovarském kraji dle roku vydání integrovaného povolení 

Kraj: Karlovarský 
Počet aktivních chovů: 2   
Ukončilo nebo přerušilo provoz: 2   
     

Rok obdržení 
prvního IP 

Brojleři Nosnice Společné Celkem 

2003 0 0 0 0 

2004 0 0 0 0 

2005 0 1 0 1 

2006 0 0 0 0 

2007 0 0 0 0 

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 0 1 0 1 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 

Celkem 0 2 0 2 
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Tabulka 5: Počet chovů drůbeže v kraji Vysočina dle roku vydání integrovaného povolení 

Kraj: Vysočina 
Počet aktivních chovů: 6   
Ukončilo nebo přerušilo provoz: 0   
     

Rok obdržení 
prvního IP 

Brojleři Nosnice Společné Celkem 

2003 0 0 0 0 

2004 1 0 0 1 

2005 2 0 0 2 

2006 2 0 0 2 

2007 0 0 0 0 

2008 1 0 0 1 

2009 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 

Celkem 6 0 0 6 
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Tabulka 6: Počet chovů drůbeže v Královehradeckém kraji dle roku vydání integrovaného povolení 

Kraj: Královehradecký 
Počet aktivních chovů: 14   
Ukončilo nebo přerušilo provoz: 2   
     

Rok obdržení 
prvního IP 

Brojleři Nosnice Společné Celkem 

2003 1 0 0 1 

2004 1 2 0 3 

2005 0 0 0 0 

2006 3 0 0 3 

2007 3 2 0 5 

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 0 1 0 1 

2016 0 0 0 0 

2017 1 0 0 1 

2018 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 

Celkem 9 5 0 14 
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Tabulka 7: Počet chovů drůbeže v Moravskoslezském kraji dle roku vydání integrovaného povolení 

Kraj: Moravskoslezský 
Počet aktivních chovů: 11   
Ukončilo nebo přerušilo provoz: 1   
     

Rok obdržení 
prvního IP 

Brojleři Nosnice Společné Celkem 

2003 1 0 0 1 

2004 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 

2006 1 0 0 1 

2007 2 3 1 6 

2008 1 0 0 1 

2009 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 1 0 0 1 

2016 1 0 0 1 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 

Celkem 7 3 1 11 
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Tabulka 8: Počet chovů drůbeže v Olomouckém kraji dle roku vydání integrovaného povolení 

Kraj: Olomoucký 
Počet aktivních chovů: 10   
Ukončilo nebo přerušilo provoz: 2   
     

Rok obdržení 
prvního IP 

Brojleři Nosnice Společné Celkem 

2003 0 0 0 0 

2004 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 

2006 1 3 0 4 

2007 2 2 0 4 

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

2013 1 0 0 1 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 1 0 0 1 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 

Celkem 5 5 0 10 
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Tabulka 9: Počet chovů drůbeže v Pardubickém kraji dle roku vydání integrovaného povolení 

Kraj: Pardubický 
Počet aktivních chovů: 22   
Ukončilo nebo přerušilo provoz: 2   
     

Rok obdržení 
prvního IP 

Brojleři Nosnice Společné Celkem 

2003 0 0 0 0 

2004 2 0 0 2 

2005 0 0 0 0 

2006 1 1 0 2 

2007 5 4 0 9 

2008 4 0 0 4 

2009 0 0 0 0 

2010 1 1 0 2 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

2013 2 0 0 2 

2014 1 0 0 1 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 

Celkem 16 6 0 22 
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Tabulka 10: Počet chovů drůbeže v Plzeňském kraji dle roku vydání integrovaného povolení 

Kraj: Plzeňský 
Počet aktivních chovů: 17   
Ukončilo nebo přerušilo provoz: 1   
     

Rok obdržení 
prvního IP 

Brojleři Nosnice Společné Celkem 

2003 0 0 0 0 

2004 1 0 0 1 

2005 1 1 0 2 

2006 2 1 0 3 

2007 5 2 0 7 

2008 2 0 0 2 

2009 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 1 0 0 1 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

2019 1 0 0 1 

Celkem 13 4 0 17 
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Tabulka 11: Počet chovů drůbeže v Libereckém kraji dle roku vydání integrovaného povolení 

Kraj: Liberecký 
Počet aktivních chovů: 2   
Ukončilo nebo přerušilo provoz: 0   
     

Rok obdržení 
prvního IP 

Brojleři Nosnice Společné Celkem 

2003 0 0 0 0 

2004 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 

2006 0 0 0 0 

2007 0 1 0 1 

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

2011 1 0 0 1 

2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 

Celkem 1 1 0 2 
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Tabulka 12: Počet chovů drůbeže ve Středočeském kraji dle roku vydání integrovaného povolení 

Kraj: Středočeský 
Počet aktivních chovů: 35   
Ukončilo nebo přerušilo provoz: 5   
     

Rok obdržení 
prvního IP 

Brojleři Nosnice Společné Celkem 

2003 0 0 0 0 

2004 2 0 0 2 

2005 0 1 0 1 

2006 6 2 0 8 

2007 15 4 1 20 

2008 2 0 0 2 

2009 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 1 0 0 1 

2017 0 0 0 0 

2018 1 0 0 1 

2019 0 0 0 0 

Celkem 27 7 1 35 
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Tabulka 13: Počet chovů drůbeže v Ústeckém kraji dle roku vydání integrovaného povolení 

Kraj: Ústecký 
Počet aktivních chovů: 21   
Ukončilo nebo přerušilo provoz: 3   
     

Rok obdržení 
prvního IP 

Brojleři Nosnice Společné Celkem 

2003 0 0 0 0 

2004 2 0 0 2 

2005 0 2 0 2 

2006 5 1 0 6 

2007 5 1 0 6 

2008 5 0 0 5 

2009 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 

Celkem 17 4 0 21 
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Tabulka 14: Počet chovů drůbeže ve Zlínském kraji dle roku vydání integrovaného povolení 

Kraj: Zlínský 
Počet aktivních chovů: 8   
Ukončilo nebo přerušilo provoz: 1   
     

Rok obdržení 
prvního IP 

Brojleři Nosnice Společné Celkem 

2003 0 0 0 0 

2004 1 0 0 1 

2005 0 0 0 0 

2006 1 1 0 2 

2007 4 0 0 4 

2008 1 0 0 1 

2009 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 

Celkem 7 1 0 8 
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Aktivní chovy 

Jihočeský kraj 

Tabulka 15: Produkce amoniaku vykazovaná jednotlivými zařízeními pro chov drůbeže  
v Jihočeském kraji v letech 2014–2018 

Registrační kód zařízení 
Produkce amoniaku (t/rok) 

2014 2015 2016 2017 2018 

MZPR98EJDPKO 4,365 - - 9,518 9,404 

MZPR98EK5BPB - 8,413 8,416 8,812 8,963 

MZPR98EJ65SV 3,745 4,767 8,550 8,630 8,820 

MZPAR98EJNF4 - - 5,085 5,000 - 

MZPMPGIJLVTL 17,000 14,80 15,200 12,200 12,439 

MZPR98EJUTC7 4,186 6,166 6,166 5,357 5,259 

MZPR98EK82NV 9,990 6,570 7,300 6,730 7,950 

MZPR98EKBRF5 8,900 8,462 4,674 6,758 1,780 

MZPR98EJ4HK0 - 1,822 1,770 2,128 4,362 

MZPR98EJ6ZDC 7,400 11,300 12,100 75,40 63,336 

MZPR98EJNWND - 7,416 - 8,004 7,800 

MZPR98EHVCTU 1,175 0,000 0,000 0,990 2,959 

MZPR98EK49N7 8,141 4,360 9,300 9,560 9,324 

MZPR98EHWKFW 5,742 5,540 9,140 9,160 8,736 

MZPAAGI36NQ2 - - 5,989 20,714 27,653 

MZPR98EJCQPL 31,400 27,300 30,400 27,400 31,849 

MZPMPGIGIDPI - - 5,818 - 6,326 

MZPR98EJL7NT - - - 6,662 7,491 

MZPR98EK3UNS 12,600 12,500 12,200 11,900 13,588 

MZPR98EJ9M4E 8,763 15,300 14,100 16,900 124,068 

MZPR98EJX7FP - - - - 13,570 

MZPR98EJKEE0 - - - 3,766 3,708 

MZPR98EK46SJ - - 2,988 3,027 3,068 

MZPR98EJ7VSV - 9,451 9,285 20,887 17,313 

MZPR98EHX2GN - - - 12,932 12,932 

MZPR98EK8H3B 18,100 18,100 18,100 18,089 18,089 

MZPR98EJ3VP1 11,800 11,800 23,900 21,900 21,899 
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Registrační kód zařízení 
Produkce amoniaku (t/rok) 

2014 2015 2016 2017 2018 

MZPR98EK9V3J - - 7,017 6,137 * 

MZPR98EJL290 27,200 32,800 33,100 28,100 ** 

MZPR98EHV7VP - - 5,679 6,077 ** 

MZPR98EJZCKU 19,200 19,400 16,600 19,200 ** 

MZPR98EJP3UD - - 5,799 5,560 5,264 

MZPAAGI00QHL 8,450 5,038 5,342 6,238 13,183 

MZPR98EJW3GQ*** - - - - - 

* brojleři: 0,078 kg/ks/rok; nosnice: 0,094 kg/ks/rok; kachny, husy, krůty: 0,273 kg/ks/rok 

** 0,053 kg/ks/rok 

*** chov do kategorie přesunut z 6.6.c v srpnu 2019 
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Jihomoravský kraj 

Tabulka 16: Produkce amoniaku vykazovaná jednotlivými zařízeními pro chov drůbeže  
v Jihomoravském kraji v letech 2014–2018 

Registrační kód zařízení 
Produkce amoniaku (t/rok) 

2014 2015 2016 2017 2018 

MZPR98EJJYKR - - - - - 

MZPR98EHUG55 - - - * - 

MZPR98EJG58Y 36,400 36,400 36,400 36,400 - 

MZPR98EK3SX1 - - - 21,144 26,112 

MZPR98EJT4EN - 13,261 20,402 20,083 22,073 

MZPR98EK951F 8,570 7,520 7,850 7,857 - 

MZPMSGNL4DBT - - 5,320 2,503 - 

MZPR98EHZYFU 6,290 5,620 5,320 6,194 - 

MZPR98EHUHWQ 4,094 - - 10,727 - 

MZPR98EJE6VY 3,947 4,460 - 4,107 - 

MZPR98EHW9E4 12,900 19,700 21,700 21,100 - 

MZPR98EJ8744 9,867 9,867 9,867 9,000 8,200 

MZPR98EK22QV 25,900 26,800 26,400 27,000 - 

MZPR98EJ8CS1 23,200 22,000 22,100 21,000 - 

MZPR98EK9EFM 6,613 6,536 4,182 5,887 4,216 

MZPR98EK6A89 11,200 11,500 12,900 13,700 - 

MZPJSH1OE0QS - - - - - 

MZPR98EJWVKF 19,600 18,700 17,600 17,700 - 

MZPR98EHTX9M - - - - 5,359 

MZPR98EJM9NU 8,894 8,957 8,079 8,365 - 

MZPR98EHUZYI 5,280 5,773 5,437 5,710 - 

MZPR98EK29ZA 6,336 6,567 6,341 6,102 - 

MZPR98EJEZOC 14,200 14,600 14,800 12,800 - 

MZPR98EJMAV1 5,104 5,154 6,301 3,749 - 

MZPR98EHXL85 - - - - 4,680 

MZPR98EK2NAX 13,500 13,300 14,000 14,100 - 

MZPR98EK96B9 81,400 45,800 34,800 38,900 - 

MZPR98EJNKK4 - - - - - 

MZPR98EJKCT0 - - - - - 
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Registrační kód zařízení 
Produkce amoniaku (t/rok) 

2014 2015 2016 2017 2018 

MZPR98EJPBP4 4,753 4,753 4,753 5,000 - 

MZPR98EJK73V 10,500 - - - - 

MZPR98EJNAKA - - - - - 

MZPR98EJBQUC - - - - - 

MZPR98EHZR86 19,300 21,900 20,000 18,100 - 

MZPLBH3W4SCQ** -  -  -  -  -  

MZPAR98EJANO 9,800 8,410 9,120 7,760 11,788 

MZPR98EJP235 7,480 8,620 7,900 7,360 - 

MZPR98EK52I5 21,100 20,800 20,100 15,900 - 

MZPR98EJ9A5U 30,200 27,800 26,700 22,700 - 

MZPR98EJ2Q6V 26,300 22,800 20,600 21,500 - 

MZPR98EJM6VA 22,200 19,700 20,000 20,800 - 

MZPR98EK7WNW 27,500 27,100 28,200 27,900 - 

* 0,08 kg/ks/rok 

** IP vydáno 4.4.2018 

 

 

Karlovarský kraj 

Tabulka 17: Produkce amoniaku vykazovaná jednotlivými zařízeními pro chov drůbeže  
v Karlovarském kraji v letech 2014–2018 

Registrační kód zařízení 
Produkce amoniaku (t/rok) 

2014 2015 2016 2017 2018 

MZPJPGVOD4U4 - - - * * 

MZPR98EJYDON - 7,576 17,172 12,970 10,000 

* 0,36 kg/ks/rok 
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Kraj Vysočina 

Tabulka 18: Produkce amoniaku vykazovaná jednotlivými zařízeními pro chov drůbeže  
v kraji Vysočina v letech 2014–2018 

Registrační kód zařízení 
Produkce amoniaku (t/rok) 

2014 2015 2016 2017 2018 

MZPR98EK2RJ7 - - - - - 

MZPR98EJCH5P 37,500 37,300 37,000 37,100 34,334 

MZPR98EJTQYX - - - - - 

MZPR98EK78HI - - - 2,927 8,829 

MZPR98EK5ZJ4 - - - - - 

MZPR98EJA6NM - - - - - 

 

Královehradecký kraj 

Tabulka 19: Produkce amoniaku vykazovaná jednotlivými zařízeními pro chov drůbeže  
v Královehradeckém kraji v letech 2014–2018 

Registrační kód zařízení 
Produkce amoniaku (t/rok) 

2014 2015 2016 2017 2018 

MZPR98EK53OI 4,419 - - - - 

MZPR98EJSW5F - - - - 5,127 

MZPR98EJRQWY 41,894 32,416 30,941 31,159 33,963 

MZPR98EHYYTX 7,363 6,376 7,609 7,439 * 

MZPR98EJXB9J 12,100 11,200 12,100 10,600 10,383 

MZPR98EJZYMT 7,236 9,494 9,491 7,960 9,847 

MZPR98EJ9ZBI - 22,000 22,128 21,250 22,500 

MZPMHGZADPHR - - - 6,894 5,862 

MZPMHGQOODID - 5,200 5,500 8,900 9,700 

MZPR98EKBD7B 46,100 45,570 55,150 55,300 54,400 

MZPR98EHYWJY 23,300 21,500 25,500 24,800 ** 

MZPR98EJVFFE 13,340 13,340 13,340 18,032 18,032 

MZPR98EK6CFC 25,100 26,300 31,700 32,500 32,476 

MZPR98EHXU5W - - 6,604 6,500 - 

* 0,0624 kg/ks/rok 

** 0,0790 kg/ks/rok 
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Moravskoslezský kraj 

Tabulka 20: Produkce amoniaku vykazovaná jednotlivými zařízeními pro chov drůbeže  
v Moravskoslezském kraji v letech 2014–2018 

Registrační kód zařízení 
Produkce amoniaku (t/rok) 

2014 2015 2016 2017 2018 

MZPR98EJPSYN - - - - - 

MZPR98EHXY8X - - - - - 

MZPMKGQATCRO* - - - - - 

MZPR98EJLRIH - - - - - 

MZPR98EK858Q - - - - - 

MZPMKGR8R25O** - -  - - - 

MZPR98EK59XH 44,200 45,500 46,992 45,300 - 

MZPR98EKC6BC 
mimo 

provoz 
mimo 

provoz 
mimo 

provoz 
19,923 - 

MZPR98EHX9M1 - - - - - 

MZPR98EKAAAU 19,800 15,600 13,100 15,300 - 

MZPR98EJ3QZ0 - - - - - 

* IP uděleno 11.9.2015 

** IP uděleno 27.2.2016 
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Olomoucký kraj 

Tabulka 21: Produkce amoniaku vykazovaná jednotlivými zařízeními pro chov drůbeže  
v Olomouckém kraji v letech 2014–2018 

Registrační kód zařízení 
Produkce amoniaku (t/rok) 

2014 2015 2016 2017 2018 

MZPPCGUI2OTY* -  -  - - 9,157 

MZPR98EJMWU6 24,300 24,300 24,300 38,000 39,840 

MZPAAGJEGP1S 16,865 13,901 - 12,275 12,127 

MZPAR98EKBS3 8,720 17,616 10,323 12,370 15,951 

MZPR98EJ9CCL - - - - - 

MZPR98EK4LJ5 6,126 7,423 7,308 5,886 6,305 

MZPR98EK8YNE 8,658 9,004 10,395 10,429 11,623 

MZPR98EJEFZD - - - - - 

MZPR98EJTUVN 7,276 7,071 6,396 7,348 7,470 

MZPR98EK3JKY 4,540 5,175 5,137 4,983 4,983 

* IP uděleno 09.09.2016 
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Pardubický kraj 

Tabulka 22: Produkce amoniaku vykazovaná jednotlivými zařízeními pro chov drůbeže  
v Pardubickém kraji v letech 2014–2018 

Registrační kód zařízení 
Produkce amoniaku (t/rok) 

2014 2015 2016 2017 2018 

MZPR98EK6RBO 12,700 10,949 11,684 12,000 11,898 

MZPR98EHSZBH 7,488 5,714 5,995 5,607 5,693 

MZPJKGI5LX2X 13,057 9,929 10,425 10,425 10,497 

MZPR98EJR4B8 20,000 16,630 14,782 16,800 - 

MZPR98EJ9UV0 12,700 11,679 11,299 11,400 10,360 

MZPAAGJEGZ0Q 12,126 9,659 9,838 9,976 9,610 

MZPJKGHWG879 9,845 8,558 7,704 8,694 8,539 

MZPR98EK3H52 10,510 9,240 7,650 10,350 8,920 

MZPR98EJYWNK 40,400 39,700 36,400 42,018 38,242 

MZPR98EK736K - - - 9,961 10,955 

MZPR98EJK9FX 22,600 20,800 23,300 23,100 23,309 

MZPR98EJ5WH3 9,591 9,362 6,867 5,799 6,681 

MZPR98EJFLJ3 - 0,217 - 16,732 29,407 

MZPJKH6YMD07* - - - - - 

MZPR98EJ8E2X 31,400 8,851 21,400 36,700 41,011 

MZPR98EJT6WE 26,300 24,700 29,700 26,200 30,961 

MZPR98EK3TK3 7,170 - 4,957 4,416 4,953 

MZPR98EJMUC5 11,300 8,925 10,949 13,200 13,204 

MZPR98EJVTKX 27,200 24,600 29,300 25,000 29,160 

MZPR98EJ6FF2 28,000 27,100 36,300 35,200 34,349 

MZPR98EJ7STR 23,200 23,700 31,400 30,600 31,214 

MZPR98EJ2251 10,100 10,900 14,100 12,600 8,832 

* Stále probíhá řízení 
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Plzeňský kraj 

Tabulka 23: Produkce amoniaku vykazovaná jednotlivými zařízeními pro chov drůbeže  
v Plzeňském kraji v letech 2014–2018 

Registrační kód zařízení 
Produkce amoniaku (t/rok) 

2014 2015 2016 2017 2018 

MZPR98EK7XYI 64,300 - 70,600 81,700 * 

MZPR98EJS21O 47,700 - 47,400 36,200 ** 

MZPR98EHY8HI 2,640 2,590 2,590 2,610 2,400 

MZPR98EJLPW0 12,200 41,600 36,400 38,500 38,336 

MZPR98EHYTTE 5,678 5,911 10,831 14,065 13,556 

MZPR98EHXF8I 12,300 12,900 24,800 29,400 27,144 

MZPR98EKA8UZ - - - - - 

MZPR98EJ3D9N 20,960 20,600 20,400 19,200 19,478 

MZPR98EHSYZA 22,537 46,778 20,672 19,769 19,756 

MZPR98EJEEVL 9,544 8,754 5,107 7,168 7,000 

MZPIVGRCHIY3*** -  - 10,792 9,422 9,579 

MZPR98EJB4XT 7,465 4,400 4,560 4,318 4,504 

MZPR98EJCRK9 5,031 3,080 1,025 2,445 3,213 

MZPR98EKAZ74 4,101 4,202 4,961 5,100 5,866 

MZPR98EK3A8D 7,156 8,206 11,624 12,267 14,228 

MZPR98EJBYMV 13,100 11,600 10,900 11,400 10,959 

MZPIVH6NVLWH**** - - - -  - 

* 0,050 kg/ks/rok 

** 0,036 kg/ks/rok 

*** IP uděleno 19.3.2016 

**** IP uděleno 9.2.2019 

 

Liberecký kraj 

Tabulka 24: Produkce amoniaku vykazovaná jednotlivými zařízeními pro chov drůbeže  
v Libereckém kraji v letech 2014–2018 

Registrační kód zařízení 
Produkce amoniaku (t/rok) 

2014 2015 2016 2017 2018 

MZPR98EJMXRK - 2,506 2,823 0,964 5,540 

MZPR98EJW5CD - - - - - 
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Středočeský kraj 

Tabulka 25: Produkce amoniaku vykazovaná jednotlivými zařízeními pro chov drůbeže  
ve Středočeském kraji v letech 2014–2018 

Registrační kód zařízení 
Produkce amoniaku (t/rok) 

2014 2015 2016 2017 2018 

MZPR98EK8KO1 - - - - - 

MZPR98EJTM9C - - - - - 

MZPAR98EJYZS - - - - - 

MZPR98EK8AIW - - - - - 

MZPR98EJFNH1 - - 7,037 7,400 - 

MZPR98EJ6LVE - - - - - 

MZPR98EHYH2O 13,000 13,200 13,200 12,000 11,090 

MZPR98EK6EAI - 32,300 32,000 31,800 - 

MZPR98EJFAR8 - - - - - 

MZPR98EJDCJP 13,200 12,900 - - * 

MZPR98EJMC86 - 6,238 6,596 6,596 ** 

MZPR98EK4MUZ - - - - - 

MZPR98EKBM18 - - - - - 

MZPAR98EJZGM - - - - - 

MZPR98EK6DES - - - - - 

MZPAR98EK42O - - - - *** 

MZPR98EK3PKR - - - - *** 

MZPR98EJ8BTM - - - - *** 

MZPR98EJQCOY 23,200 13,800 14,100 19,500 17,968 

MZPR98EJZEBU 5,757 6,101 14,110 5,895 5,798 

MZPEKGWKRVIE**** - -  - 9,124 14,811 

MZPR98EJ4GYD 16,3 18,100 21,100 21,500 *** 

MZPR98EJYSI2 11,000 12,500 12,600 12,900 *** 

MZPR98EJTF7O - - - - *** 

MZPR98EJF4NR - - - - - 

MZPR98EJQ9PS - - - - - 

MZPR98EJJHDW 17,800 22,500 27,600 33,100 33,360 

MZPR98EKA5GN 17,500 21,100 14,900 10,900 - 

MZPR98EHVRQD 7,724 8,088 7,958 16,222 - 
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Registrační kód zařízení 
Produkce amoniaku (t/rok) 

2014 2015 2016 2017 2018 

MZPLDH1DMBXU - - - - - 

MZPR98EHV97I 14,900 14,800 14,900 14,300 - 

MZPR98EJCT4G - - - - - 

MZPR98EHZAM3 18,100 14,800 13,800 13,200 - 

MZPR98EK5FJ5 - - - - - 

* 0,0800 kg/ks/rok 

** 0,0624 kg/ks/rok 

*** 0,0790 kg/ks/rok 

**** IP uděleno 25.10.2016 
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Ústecký kraj 

Tabulka 26: Produkce amoniaku vykazovaná jednotlivými zařízeními pro chov drůbeže  
v Ústeckém kraji v letech 2014–2018 

Registrační kód zařízení 
Produkce amoniaku (t/rok) 

2014 2015 2016 2017 2018 

MZPR98EJR3GY - 2,880 2,050 23,386 36,807 

MZPR98EKBPBW - - - 9,863 6,503 

MZPR98EJAKBB 4,187 - 4,446 4,354 5,162 

MZPR98EJ9BD9 11,058 10,981 9,517 9,467 12,341 

MZPR98EK63OT 5,217 5,111 5,277 5,474 5,592 

MZPR98EJPYV8 17,100 13,800 14,000 13,700 9,650 

MZPR98EJGU1N * - 8,664 4,037 5,010 

MZPR98EJVHEQ - - - - ** 

MZPR98EJ3RW6 12,000 13,400 14,500 12,700 13,201 

MZPR98EHT5RF - - - - 12,723 

MZPR98EJ4BG3 - - - - - 

MZPR98EJP5MA - - - - - 

MZPR98EJNMWH 37,300 25,600 35,400 26,600 36,270 

MZPR98EJA4JA 21,800 21,900 43,566 37,500 27,610 

MZPR98EJVPT1 - - - - - 

MZPR98EHZZHY - - - - - 

MZPR98EK9R8H 10,100 11,300 11,400 11,900 - 

MZPR98EJ597O - 6,018 - 6,404 7,447 

MZPR98EJJM5Y 30,400 35,300 40,100 37,000 36,389 

MZPR98EHXGXA - - - - - 

MZPR98EJKP5G 16,100 17,000 19,100 20,900 20,350 

* 0,123 kg/ks/rok 

** 0,071 kg/ks/rok 
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Zlínský kraj 

Tabulka 27: Produkce amoniaku vykazovaná jednotlivými zařízeními pro chov drůbeže  
ve Zlínském kraji v letech 2014–2018 

Registrační kód zařízení 
Produkce amoniaku (t/rok) 

2014 2015 2016 2017 2018 

MZPR98EKB919 7,395 - - - 6,821 

MZPR98EJ4UMA 6,621 6,621 6,541 - 6,960 

MZPR98EJUSDT 12,720 12,720 12,720 12,720 12,720 

MZPR98EJDFNS 3,540 4,890 5,760 7,640 5,498 

MZPR98EK2HPV 6,336 5,985 5,029 4,780 4,600 

MZPR98EKB7LK 8,680 8,680 8,464 8,500 8,150 

MZPR98EJX3BF - - - - 20,50 

MZPR98EJCXIK 5,180 6,070 5,920 15,943 8,659 
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Neaktivní chovy 

Jihočeský kraj 

Tabulka 28: Produkce amoniaku ze zařízení, která ukončila nebo přerušila svou činnost – Jihočeský kraj 

Registrační kód 
zařízení 

Produkce amoniaku (t/rok) 
Informace 

2014 2015 2016 2017 2018 

MZPR98EJAJ7K 7,470 0,256 7,470 7,470  Vyjmuto z režimu IPPC 29.5.2015 

MZPR98EHY7ZZ 1,300 - - - - Chov přerušen 1.7.2014 

MZPR98EHTK1Y - - - - - Neplní podmínky IP 

MZPR98EJZNEV - - - -  Vyjmuto z režimu IPPC 20.12.2014 

 

Jihomoravský kraj 

Tabulka 29: Produkce amoniaku ze zařízení, která ukončila nebo přerušila svou činnost – Jihomoravský kraj 

Registrační kód 
zařízení 

Produkce amoniaku (t/rok) 
Informace 

2014 2015 2016 2017 2018 

MZPR98EJXF34 - - - - - Provoz ukončen 16.11.2013 

MZPR98EJUE2L - - - - - Provoz ukončen 15.6.2007 

MZPR98EJ9FPZ - - - - - IP zrušeno 29.6.2016 

MZPR98EJEH1V - - - - - IP neuděleno 

MZPR98EJJ5HV - - - - - IP zrušeno 1.4.2011 

MZPR98EK9BZZ - - - - -  

MZPR98EJRSU6 - - - - -  

MZPR98EK2FDQ - - - - - Provoz ukončen 21.6.2014 
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Karlovarský kraj 

Tabulka 30: Produkce amoniaku ze zařízení, která ukončila nebo přerušila svou činnost – Karlovarský kraj 

Registrační kód 
zařízení 

Produkce amoniaku (t/rok) 
Informace 

2014 2015 2016 2017 2018 

MZPR98EJJXPA - 3,642 3,397 3,261 0,650 Vyjmuto z režimu IPPC 5.1.2019 

MZPR98EK88BY - - - - - Provoz ukončen 2.12.2014 

 

Královehradecký kraj 

Tabulka 31: Produkce amoniaku ze zařízení, která ukončila nebo přerušila svou činnost – Královehradecký kraj 

Registrační kód 
zařízení 

Produkce amoniaku (t/rok) 
Informace 

2014 2015 2016 2017 2018 

MZPR98EKC3BD - - - - - V insolvenci od roku 2017 

MZPR98EJ5CEH - - - - - Vyjmuto z režimu IPPC 24.4.2018 

 

Moravskoslezský kraj 

Tabulka 32: Produkce amoniaku ze zařízení, která ukončila nebo přerušila svou činnost – Moravskoslezský kraj 

Registrační kód 
zařízení 

Produkce amoniaku (t/rok) 
Informace 

2014 2015 2016 2017 2018 

MZPR98EHUC8E - - - - - Provoz ukončen v lednu 2013 

 

Olomoucký kraj 

Tabulka 33: Produkce amoniaku ze zařízení, která ukončila nebo přerušila svou činnost – Olomoucký kraj 

Registrační kód 
zařízení 

Produkce amoniaku (t/rok) 
Informace 

2014 2015 2016 2017 2018 

MZPR98EJ5K5O - - - - - Provoz ukončen 12.8.2014 

MZPR98EKBC1K - - - - - Žádné dostupné informace 
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Pardubický kraj 

Tabulka 34: Produkce amoniaku ze zařízení, která ukončila nebo přerušila svou činnost – Pardubický kraj 

Registrační kód 
zařízení 

Produkce amoniaku (t/rok) 
Informace 

2014 2015 2016 2017 2018 

MZPR98EK8SGS 7,925 8,520 8,728 8,413 - Vyjmuto z režimu IPPC 28.7.20117 

MZPR98EJAP7D - - - - - Vyjmuto z režimu IPPC 1.8.2014 

 

Plzeňský kraj 

Tabulka 35: Produkce amoniaku ze zařízení, která ukončila nebo přerušila svou činnost – Plzeňský kraj 

Registrační kód 
zařízení 

Produkce amoniaku (t/rok) 
Informace 

2014 2015 2016 2017 2018 

MZPR98EJUFZD - - - - - Provoz ukončen 16.8.2018 

MZPIVGVOP2DJ - - - - - Nikdy nebylo v provozu 

 

Středočeský kraj 

Tabulka 36: Produkce amoniaku ze zařízení, která ukončila nebo přerušila svou činnost – Středočeský kraj 

Registrační kód 
zařízení 

Produkce amoniaku (t/rok) 
Informace 

2014 2015 2016 2017 2018 

MZPAAGIK4UQY - - - - - IP zrušeno 30.7.2016 

MZPR98EJJJKH - - - - - Přerušení chovu od 31.12.2009 

MZPR98EKA4H0 - - - - - IP zrušeno 5.5.2015 

MZPMKGHO7F5P - - - - - IP neuděleno 

MZPR98EHXVGY - - - - - Provoz ukončen 31.1.2009. 
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Ústecký kraj 

Tabulka 37: Produkce amoniaku ze zařízení, která ukončila nebo přerušila svou činnost – Ústecký kraj 

Registrační kód 
zařízení 

Produkce amoniaku (t/rok) 
Informace 

2014 2015 2016 2017 2018 

MZPR98EHU7XQ - - - - - Provoz ukončen od roku 2010 

MZPR98EJF343 - - - - - Provoz ukončen od roku 2013 

MZPR98EK8FJJ - - - - - IP zrušeno 10.7.2018 

 

Zlínský kraj 

Tabulka 38: Produkce amoniaku ze zařízení, která ukončila nebo přerušila svou činnost – Zlínský kraj 

Registrační kód 
zařízení 

Produkce amoniaku (t/rok) 
Informace 

2014 2015 2016 2017 2018 

MZPR98EJP6HX - - - - - Provoz ukončen 31.5.2008 
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Přehled používaných BAT technologií v celé České republice 

 

 

Tabulka 39: Přehled používaných BAT technologií v aktivních chovech drůbeže v ČR [% z celkového počtu zařízení v příslušném kraji] 

 

Kraj BAT 3 BAT 4 BAT 13 BAT 14 BAT 15 BAT 16 BAT 18 BAT 19 BAT 21 BAT 22 BAT 23 BAT 25 BAT 31 BAT 32 

Jihočeský 100,0 100,0 100,0 0,0 14,7 2,9 2,9 0,0 2,9 2,9 100,0 100,0 26,5 79,4 

Jihomoravský 100,0 100,0 100,0 0,0 11,9 0,0 0,0 4,8 0,0 0,0 100,0 100,0 19,0 85,7 

Karlovarský 100,0 100,0 100,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

Královehradecký 85,7 85,7 100,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 100,0 100,0 35,7 64,3 

Liberecký 100,0 100,0 100,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 100,0 100,0 50,0 50,0 

Moravskoslezský 100,0 100.0 100,0 9,1 18,2 0,0 9,1 9,1 9,1 0,0 100,0 100,0 36,4 72,7 

Olomoucký 100,0 100,0 100,0 10,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 100,0 100,0 50,0 50,0 

Pardubický 90,9 90,9 100,0 4,5 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 9,1 100,0 100,0 27,3 72,7 

Plzeňský 100,0 100,0 100,0 5,9 17,6 0,0 0,0 5,9 0,0 11,8 100,0 100,0 23,5 76,5 

Středočeský 100,0 97,1 100,0 5,7 14,3 0,0 0,0 2,9 0,0 11,4 100,0 100,0 22,9 80,0 

Ústecký 100,0 100,0 100,0 19,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 33,3 71,4 

Vysočina 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 

Zlínský 100,0 100,0 100,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 12,5 87,5 

Celá ČR 98,2 97,8 100,0 4,5 14,7 0,4 0,9 2,2 0,9 6,7 100,0 100,00 26,8 76,3 
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Tabulka 40: Relativní zastoupení vybraných BAT v intenzivních chovech drůbeže na území České republiky 

 
BAT technika Počet [%]  BAT technika Počet [%] 

Řízení výživy 

BAT 3 3.a 94,6  BAT 4 4.a 64,7 

3.b 64,3  4.b 95,5 

3.c 94,2  4.c 2,7 

3.d 93,3    

Emise 
pachových látek 

BAT 13 13.b 100,0     

 13.c 50,9    

 13.e 2,2    

 13.f 0,9    

 13.g 10,7    

Emise ze skladu 
tuhého hnoje 

BAT 14 14.a 0,9  BAT 15 15.a 0,9 

 14.b 2,7  15.b 1,8 

 14.c 0,9   15.c 4,9 

     15.d 0,9 

     15.e 7,1 

Emise ze skladu 
kejdy 

BAT 16 16.a 0,0  BAT 18 18.a 0,9 

16.b 0,4  18.b 0,4 

   18.c 0,9 

BAT 17 17.a 0,0  18.d 0,4 

17.b 0,0  18.e 0,4 

    18.f 0,4 

Zpracování 
hnoje v rámci 
hospodářství 

BAT 19 19.a 0,4     

19.b 0,9     

19.c 1,3     

19.f 0,0     

Aplikace hnoje 
do půdy 

BAT 21 21.b 0,9  BAT 22 22 6,7 

21.c 0,4     

21.d 0,4     

Sledování a 
výpočet emisí 

BAT 23 
23 100,0  

BAT 25 
25.c 100,0 

Emise 
z prostoru pro 
chov prasat 

BAT 31 31.a 24,1  BAT 32 32.a 76,8 

31.b 12,5   32.c 0,4 
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Přehled používaných BAT technologií v jednotlivých krajích 

Jihočeský kraj 

Tabulka 41: Relativní zastoupení vybraných BAT v intenzivních chovech drůbeže na území Jihočeského kraje 

 
BAT technika Počet [%]  BAT technika Počet [%] 

Řízení výživy 

BAT 3 3.a 100,0  BAT 4 4.a 47,1 

3.b 47,1  4.b 97,1 

3.c 97,1  4.c 5,9 

3.d 97,1    

Emise 
pachových látek 

BAT 13 13.b 100,0     

 13.c 55,9    

 13.e 0,0    

 13.f 0,0    

 13.g 8,8    

Emise ze skladu 
tuhého hnoje 

BAT 14 14.a 0,0  BAT 15 15.a 0,0 

 14.b 0,0  15.b 2,9 

 14.c 0,0   15.c 5,9 

     15.d 0,0 

     15.e 5,9 

Emise ze skladu 
kejdy 

BAT 16 16.a 0,0  BAT 18 18.a 2,9 

16.b 2,9  18.b 0,0 

   18.c 2,9 

BAT 17 17.a 0,0  18.d 0,0 

17.b 0,0  18.e 0,0 

    18.f 0,0 

Zpracování 
hnoje v rámci 
hospodářství 

BAT 19 19.a 0,0     

19.b 0,0     

19.c 0,0     

19.f 0,0     

Aplikace hnoje 
do půdy 

BAT 21 21.b 2,9  BAT 22 22 2,9 

21.c 0,0     

21.d 0,0     

Sledování a 
výpočet emisí 

BAT 23 
23 100,0  

BAT 25 
25.c 100,0 

Emise 
z prostoru pro 
chov prasat 

BAT 31 31.a 26,5  BAT 32 32.a 79,4 

31.b 11,8   32.c 0,0 
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Jihomoravský kraj 

Tabulka 42: Relativní zastoupení vybraných BAT v intenzivních chovech drůbeže  
na území Jihomoravského kraje 

 
BAT technika Počet [%]  BAT technika Počet [%] 

Řízení výživy 

BAT 3 3.a 97,6  BAT 4 4.a 71,4 

3.b 71,4  4.b 97,6 

3.c 92,9  4.c 2,4 

3.d 92,9    

Emise 
pachových látek 

BAT 13 13.b 100,0     

 13.c 61,9    

 13.e 0,0    

 13.f 0,0    

 13.g 11,9    

Emise ze skladu 
tuhého hnoje 

BAT 14 14.a 0,0  BAT 15 15.a 0,0 

 14.b 0,0  15.b 2,4 

 14.c 0,0   15.c 2,4 

     15.d 0,0 

     15.e 9,5 

Emise ze skladu 
kejdy 

BAT 16 16.a 0,0  BAT 18 18.a 0,0 

16.b 0,0  18.b 0,0 

   18.c 0,0 

BAT 17 17.a 0,0  18.d 0,0 

17.b 0,0  18.e 0,0 

    18.f 0,0 

Zpracování 
hnoje v rámci 
hospodářství 

BAT 19 19.a 0,0     

19.b 0,0     

19.c 4,8     

19.f 0,0     

Aplikace hnoje 
do půdy 

BAT 21 21.b 0,0  BAT 22 22 0,0 

21.c 0,0     

21.d 0,0     

Sledování a 
výpočet emisí 

BAT 23 
23 100,0  

BAT 25 
25.c 100,0 

Emise 
z prostoru pro 
chov prasat 

BAT 31 31.a 16,7  BAT 32 32.a 85,7 

31.b 7,1   32.c 0,0 
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Karlovarský kraj 

Tabulka 43: Relativní zastoupení vybraných BAT v intenzivních chovech drůbeže  
na území Karlovarského kraje 

 
BAT technika Počet [%]  BAT technika Počet [%] 

Řízení výživy 

BAT 3 3.a 100,0  BAT 4 4.a 50,0 

3.b 50,0  4.b 100,0 

3.c 100,0  4.c 0,0 

3.d 100,0    

Emise 
pachových látek 

BAT 13 13.b 100,0     

 13.c 100,0    

 13.e 0,0    

 13.f 0,0    

 13.g 50,0    

Emise ze skladu 
tuhého hnoje 

BAT 14 14.a 0,0  BAT 15 15.a 0,0 

 14.b 0,0  15.b 0,0 

 14.c 0,0   15.c 50,0 

     15.d 0,0 

     15.e 0,0 

Emise ze skladu 
kejdy 

BAT 16 16.a 0,0  BAT 18 18.a 0,0 

16.b 0,0  18.b 0,0 

   18.c 0,0 

BAT 17 17.a 0,0  18.d 0,0 

17.b 0,0  18.e 0,0 

    18.f 0,0 

Zpracování 
hnoje v rámci 
hospodářství 

BAT 19 19.a 0,0     

19.b 0,0     

19.c 0,0     

19.f 0,0     

Aplikace hnoje 
do půdy 

BAT 21 21.b 0,0  BAT 22 22 0,0 

21.c 0,0     

21.d 0,0     

Sledování a 
výpočet emisí 

BAT 23 
23 100,0  

BAT 25 
25.c 100,0 

Emise 
z prostoru pro 
chov prasat 

BAT 31 31.a 100,0  BAT 32 32.a 0,0 

31.b 50,0   32.c 0,0 
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Královehradecký kraj 

Tabulka 44: Relativní zastoupení vybraných BAT v intenzivních chovech drůbeže  
na území Královehradeckého kraje 

 
BAT technika Počet [%]  BAT technika Počet [%] 

Řízení výživy 

BAT 3 3.a 57,1  BAT 4 4.a 57,1 

3.b 57,1  4.b 78,6 

3.c 85,7  4.c 0,0 

3.d 57,1    

Emise 
pachových látek 

BAT 13 13.b 100,0     

 13.c 71,4    

 13.e 0,0    

 13.f 0,0    

 13.g 7,1    

Emise ze skladu 
tuhého hnoje 

BAT 14 14.a 0,0  BAT 15 15.a 0,0 

 14.b 0,0  15.b 0,0 

 14.c 0,0   15.c 0,0 

     15.d 0,0 

     15.e 7,1 

Emise ze skladu 
kejdy 

BAT 16 16.a 0,0  BAT 18 18.a 0,0 

16.b 0,0  18.b 0,0 

   18.c 0,0 

BAT 17 17.a 0,0  18.d 0,0 

17.b 0,0  18.e 0,0 

    18.f 0,0 

Zpracování 
hnoje v rámci 
hospodářství 

BAT 19 19.a 0,0     

19.b 0,0     

19.c 0,0     

19.f 0,0     

Aplikace hnoje 
do půdy 

BAT 21 21.b 0,0  BAT 22 22 7,1 

21.c 0,0     

21.d 0,0     

Sledování a 
výpočet emisí 

BAT 23 
23 100,0  

BAT 25 
25.c 100,0 

Emise 
z prostoru pro 
chov prasat 

BAT 31 31.a 28,6  BAT 32 32.a 64,3 

31.b 14,3   32.c 7,1 
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Liberecký kraj 

Tabulka 45: Relativní zastoupení vybraných BAT v intenzivních chovech drůbeže  
na území Libereckého kraje 

 
BAT technika Počet [%]  BAT technika Počet [%] 

Řízení výživy 

BAT 3 3.a 100,0  BAT 4 4.a 50,0 

3.b 50,0  4.b 100,0 

3.c 100,0  4.c 0,0 

3.d 100,0    

Emise 
pachových látek 

BAT 13 13.b 100,0     

 13.c 100,0    

 13.e 0,0    

 13.f 0,0    

 13.g 50,0    

Emise ze skladu 
tuhého hnoje 

BAT 14 14.a 0,0  BAT 15 15.a 0,0 

 14.b 0,0  15.b 0,0 

 14.c 0,0   15.c 0,0 

     15.d 0,0 

     15.e 50,0 

Emise ze skladu 
kejdy 

BAT 16 16.a 0,0  BAT 18 18.a 0,0 

16.b 0,0  18.b 0,0 

   18.c 0,0 

BAT 17 17.a 0,0  18.d 0,0 

17.b 0,0  18.e 0,0 

    18.f 0,0 

Zpracování 
hnoje v rámci 
hospodářství 

BAT 19 19.a 0,0     

19.b 0,0     

19.c 0,0     

19.f 0,0     

Aplikace hnoje 
do půdy 

BAT 21 21.b 0,0  BAT 22 22 50,0 

21.c 0,0     

21.d 0,0     

Sledování a 
výpočet emisí 

BAT 23 
23 100,0  

BAT 25 
25.c 100,0 

Emise 
z prostoru pro 
chov prasat 

BAT 31 31.a 50,0  BAT 32 32.a 50,0 

31.b 50,0   32.c 0,0 



Přehled používaných BAT technologií  
v chovech drůbeže 

47 

 

Moravskoslezský kraj 

Tabulka 46: Relativní zastoupení vybraných BAT v intenzivních chovech drůbeže  
na území Moravskoslezského kraje 

 
BAT technika Počet [%]  BAT technika Počet [%] 

Řízení výživy 

BAT 3 3.a 100,0  BAT 4 4.a 81,8 

3.b 81,8  4.b 100,0 

3.c 90,9  4.c 18,2 

3.d 100,0    

Emise 
pachových látek 

BAT 13 13.b 100,0     

 13.c 36,4    

 13.e 9,1    

 13.f 9,1    

 13.g 18,2    

Emise ze skladu 
tuhého hnoje 

BAT 14 14.a 0,0  BAT 15 15.a 0,0 

 14.b 9,1  15.b 0,0 

 14.c 0,0   15.c 9,1 

     15.d 0,0 

     15.e 9,1 

Emise ze skladu 
kejdy 

BAT 16 16.a 0,0  BAT 18 18.a 9,1 

16.b 0,0  18.b 9,1 

   18.c 9,1 

BAT 17 17.a 0,0  18.d 9,1 

17.b 0,0  18.e 9,1 

    18.f 9,1 

Zpracování 
hnoje v rámci 
hospodářství 

BAT 19 19.a 9,1     

19.b 9,1     

19.c 0,0     

19.f 0,0     

Aplikace hnoje 
do půdy 

BAT 21 21.b 9,1  BAT 22 22 0,0 

21.c 9,1     

21.d 9,1     

Sledování a 
výpočet emisí 

BAT 23 
23 100,0  

BAT 25 
25.c 100,0 

Emise 
z prostoru pro 
chov prasat 

BAT 31 31.a 36,4  BAT 32 32.a 81,8 

31.b 9,1   32.c 0,0 



Přehled používaných BAT technologií  
v chovech drůbeže 

48 

 

Olomoucký kraj 

Tabulka 47: Relativní zastoupení vybraných BAT v intenzivních chovech drůbeže  
na území Olomouckého kraje 

 
BAT technika Počet [%]  BAT technika Počet [%] 

Řízení výživy 

BAT 3 3.a 100,0  BAT 4 4.a 40,0 

3.b 40,0  4.b 100,0 

3.c 100,0  4.c 0,0 

3.d 100,0    

Emise 
pachových látek 

BAT 13 13.b 100,0     

 13.c 40,0    

 13.e 0,0    

 13.f 0,0    

 13.g 30,0    

Emise ze skladu 
tuhého hnoje 

BAT 14 14.a 0,0  BAT 15 15.a 0,0 

 14.b 10,0  15.b 0,0 

 14.c 0,0   15.c 0,0 

     15.d 0,0 

     15.e 20,0 

Emise ze skladu 
kejdy 

BAT 16 16.a 0,0  BAT 18 18.a 0,0 

16.b 0,0  18.b 0,0 

   18.c 0,0 

BAT 17 17.a 0,0  18.d 0,0 

17.b 0,0  18.e 0,0 

    18.f 0,0 

Zpracování 
hnoje v rámci 
hospodářství 

BAT 19 19.a 0,0     

19.b 0,0     

19.c 0,0     

19.f 0,0     

Aplikace hnoje 
do půdy 

BAT 21 21.b 0,0  BAT 22 22 40,0 

21.c 0,0     

21.d 0,0     

Sledování a 
výpočet emisí 

BAT 23 
23 100,0  

BAT 25 
25.c 100,0 

Emise 
z prostoru pro 
chov prasat 

BAT 31 31.a 40,0  BAT 32 32.a 50,0 

31.b 10,0   32.c 0,0 
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Pardubický kraj 

Tabulka 48: Relativní zastoupení vybraných BAT v intenzivních chovech drůbeže  
na území Pardubického kraje 

 
BAT technika Počet [%]  BAT technika Počet [%] 

Řízení výživy 

BAT 3 3.a 77,3  BAT 4 4.a 40,9 

3.b 40,9  4.b 77,3 

3.c 77,3  4.c 0,0 

3.d 77,3    

Emise 
pachových látek 

BAT 13 13.b 100,0     

 13.c 27,3    

 13.e 0,0    

 13.f 0,0    

 13.g 9,1    

Emise ze skladu 
tuhého hnoje 

BAT 14 14.a 4,5  BAT 15 15.a 0,0 

 14.b 0,0  15.b 0,0 

 14.c 0,0   15.c 13,6 

     15.d 0,0 

     15.e 0,0 

Emise ze skladu 
kejdy 

BAT 16 16.a 0,0  BAT 18 18.a 0,0 

16.b 0,0  18.b 0,0 

   18.c 0,0 

BAT 17 17.a 0,0  18.d 0,0 

17.b 0,0  18.e 0,0 

    18.f 0,0 

Zpracování 
hnoje v rámci 
hospodářství 

BAT 19 19.a 0,0     

19.b 0,0     

19.c 0,0     

19.f 0,0     

Aplikace hnoje 
do půdy 

BAT 21 21.b 0,0  BAT 22 22 9,1 

21.c 0,0     

21.d 0,0     

Sledování a 
výpočet emisí 

BAT 23 
23 100,0  

BAT 25 
25.c 100,0 

Emise 
z prostoru pro 
chov prasat 

BAT 31 31.a 27,3  BAT 32 32.a 72,7 

31.b 13,6   32.c 0,0 
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Plzeňský kraj 

Tabulka 49: Relativní zastoupení vybraných BAT v intenzivních chovech drůbeže  
na území Plzeňského kraje 

 
BAT technika Počet [%]  BAT technika Počet [%] 

Řízení výživy 

BAT 3 3.a 100,0  BAT 4 4.a 76,5 

3.b 76,5  4.b 100,0 

3.c 100,0  4.c 0,0 

3.d 100,0    

Emise 
pachových látek 

BAT 13 13.b 100,0     

 13.c 52,9    

 13.e 0,0    

 13.f 0,0    

 13.g 11,8    

Emise ze skladu 
tuhého hnoje 

BAT 14 14.a 0,0  BAT 15 15.a 5,9 

 14.b 0,0  15.b 0,0 

 14.c 5,9   15.c 11,8 

     15.d 0,0 

     15.e 0,0 

Emise ze skladu 
kejdy 

BAT 16 16.a 0,0  BAT 18 18.a 0,0 

16.b 0,0  18.b 0,0 

   18.c 0,0 

BAT 17 17.a 0,0  18.d 0,0 

17.b 0,0  18.e 0,0 

    18.f 0,0 

Zpracování 
hnoje v rámci 
hospodářství 

BAT 19 19.a 0,0     

19.b 0,0     

19.c 5,9     

19.f 0,0     

Aplikace hnoje 
do půdy 

BAT 21 21.b 0,0  BAT 22 22 11,8 

21.c 0,0     

21.d 0,0     

Sledování a 
výpočet emisí 

BAT 23 
23 100,0  

BAT 25 
25.c 100,0 

Emise 
z prostoru pro 
chov prasat 

BAT 31 31.a 23,5  BAT 32 32.a 76,5 

31.b 0,0   32.c 0,0 
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Středočeský kraj 

Tabulka 50: Relativní zastoupení vybraných BAT v intenzivních chovech drůbeže  
na území Středočeského kraje 

 
BAT technika Počet [%]  BAT technika Počet [%] 

Řízení výživy 

BAT 3 3.a 100,0  BAT 4 4.a 88,6 

3.b 85,7  4.b 97,1 

3.c 97,1  4.c 0,0 

3.d 100,0    

Emise 
pachových látek 

BAT 13 13.b 100,0     

 13.c 45,7    

 13.e 2,9    

 13.f 2,9    

 13.g 11,4    

Emise ze skladu 
tuhého hnoje 

BAT 14 14.a 2,9  BAT 15 15.a 0,0 

 14.b 2,9  15.b 2,9 

 14.c 0,0   15.c 2,9 

     15.d 0,0 

     15.e 8,6 

Emise ze skladu 
kejdy 

BAT 16 16.a 0,0  BAT 18 18.a 0,0 

16.b 0,0  18.b 0,0 

   18.c 0,0 

BAT 17 17.a 0,0  18.d 0,0 

17.b 0,0  18.e 0,0 

    18.f 0,0 

Zpracování 
hnoje v rámci 
hospodářství 

BAT 19 19.a 0,0     

19.b 2,9     

19.c 0,0     

19.f 0,0     

Aplikace hnoje 
do půdy 

BAT 21 21.b 0,0  BAT 22 22 11,4 

21.c 0,0     

21.d 0,0     

Sledování a 
výpočet emisí 

BAT 23 
23 100,0  

BAT 25 
25.c 100,0 

Emise 
z prostoru pro 
chov prasat 

BAT 31 31.a 17,1  BAT 32 32.a 80,0 

31.b 22,9   32.c 0,0 
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Ústecký kraj 

Tabulka 51: Relativní zastoupení vybraných BAT v intenzivních chovech drůbeže  
na území Ústeckého kraje 

 
BAT technika Počet [%]  BAT technika Počet [%] 

Řízení výživy 

BAT 3 3.a 100,0  BAT 4 4.a 57,1 

3.b 57,1  4.b 104,8 

3.c 100,0  4.c 0,0 

3.d 100,0    

Emise 
pachových látek 

BAT 13 13.b 100,0     

 13.c 47,6    

 13.e 14,3    

 13.f 0,0    

 13.g 0,0    

Emise ze skladu 
tuhého hnoje 

BAT 14 14.a 0,0  BAT 15 15.a 4,8 

 14.b 14,3  15.b 4,8 

 14.c 4,8   15.c 0,0 

     15.d 9,5 

     15.e 4,8 

Emise ze skladu 
kejdy 

BAT 16 16.a 0,0  BAT 18 18.a 0,0 

16.b 0,0  18.b 0,0 

   18.c 0,0 

BAT 17 17.a 0,0  18.d 0,0 

17.b 0,0  18.e 0,0 

    18.f 0,0 

Zpracování 
hnoje v rámci 
hospodářství 

BAT 19 19.a 0,0     

19.b 0,0     

19.c 0,0     

19.f 0,0     

Aplikace hnoje 
do půdy 

BAT 21 21.b 0,0  BAT 22 22 0,0 

21.c 0,0     

21.d 0,0     

Sledování a 
výpočet emisí 

BAT 23 
23 100,0  

BAT 25 
25.c 100,0 

Emise 
z prostoru pro 
chov prasat 

BAT 31 31.a 28,6  BAT 32 32.a 71,4 

31.b 19,0   32.c 0,0 
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Kraj Vysočina 

Tabulka 52: Relativní zastoupení vybraných BAT v intenzivních chovech drůbeže  
na území kraje Vysočina 

 
BAT technika Počet [%]  BAT technika Počet [%] 

Řízení výživy 

BAT 3 3.a 100,0  BAT 4 4.a 100,0 

3.b 100,0  4.b 100,0 

3.c 100,0  4.c 0,0 

3.d 100,0    

Emise 
pachových látek 

BAT 13 13.b 100,0     

 13.c 16,7    

 13.e 0,0    

 13.f 0,0    

 13.g 0,0    

Emise ze skladu 
tuhého hnoje 

BAT 14 14.a 0,0  BAT 15 15.a 0,0 

 14.b 0,0  15.b 0,0 

 14.c 0,0   15.c 0,0 

     15.d 0,0 

     15.e 0,0 

Emise ze skladu 
kejdy 

BAT 16 16.a 0,0  BAT 18 18.a 0,0 

16.b 0,0  18.b 0,0 

   18.c 0,0 

BAT 17 17.a 0,0  18.d 0,0 

17.b 0,0  18.e 0,0 

    18.f 0,0 

Zpracování 
hnoje v rámci 
hospodářství 

BAT 19 19.a 0,0     

19.b 0,0     

19.c 0,0     

19.f 0,0     

Aplikace hnoje 
do půdy 

BAT 21 21.b 0,0  BAT 22 22 0,0 

21.c 0,0     

21.d 0,0     

Sledování a 
výpočet emisí 

BAT 23 
23 100,0  

BAT 25 
25.c 100,0 

Emise 
z prostoru pro 
chov prasat 

BAT 31 31.a 0,0  BAT 32 32.a 100,0 

31.b 0,0   32.c 0,0 
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Zlínský kraj 

Tabulka 53: Relativní zastoupení vybraných BAT v intenzivních chovech drůbeže  
na území Zlínského kraje 

 
BAT technika Počet [%]  BAT technika Počet [%] 

Řízení výživy 

BAT 3 3.a 100,0  BAT 4 4.a 62,5 

3.b 62,5  4.b 100,0 

3.c 100,0  4.c 12,5 

3.d 100,0    

Emise 
pachových látek 

BAT 13 13.b 100,0     

 13.c 62,5    

 13.e 0,0    

 13.f 0,0    

 13.g 0,0    

Emise ze skladu 
tuhého hnoje 

BAT 14 14.a 0,0  BAT 15 15.a 0,0 

 14.b 0,0  15.b 0,0 

 14.c 0,0   15.c 0,0 

     15.d 0,0 

     15.e 12,5 

Emise ze skladu 
kejdy 

BAT 16 16.a 0,0  BAT 18 18.a 0,0 

16.b 0,0  18.b 0,0 

   18.c 0,0 

BAT 17 17.a 0,0  18.d 0,0 

17.b 0,0  18.e 0,0 

    18.f 0,0 

Zpracování 
hnoje v rámci 
hospodářství 

BAT 19 19.a 0,0     

19.b 0,0     

19.c 0,0     

19.f 0,0     

Aplikace hnoje 
do půdy 

BAT 21 21.b 0,0  BAT 22 22 0,0 

21.c 0,0     

21.d 0,0     

Sledování a 
výpočet emisí 

BAT 23 
23 100,0  

BAT 25 
25.c 100,0 

Emise 
z prostoru pro 
chov prasat 

BAT 31 31.a 12,5  BAT 32 32.a 87,5 

31.b 0,0   32.c 0,0 
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Jihočeský kraj 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJDPKO 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EK5BPB 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJ65SV 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPAR98EJNF4 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPMPGIJLVTL 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

 13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJUTC7 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Emise ze skladu tuhého 
hnoje 

15.c 
c) skladování hnoje na pevné nepropustné zemi s 
odvodňovacím systémem 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EK82NV 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.g g) aplikace hnoje do půdy 

Emise ze skladu tuhého 
hnoje 

15.e 
e) uložení na hromadách mimo povrchové nebo 
podzemní vody 

Aplikace hnoje do půdy 22 zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EKBRF5 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.g g) aplikace hnoje do půdy 

Emise ze skladu tuhého 
hnoje 

15.c 
c) skladování hnoje na pevné nepropustné zemi s 
odvodňovacím systémem 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJ4HK0 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ6ZDC 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJNWND 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Emise ze skladu tuhého 
hnoje 

15.e 
e) uložení na hromadách mimo povrchové nebo 
podzemní vody 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EHVCTU 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 

13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

13.g g) aplikace hnoje do půdy 

Emise ze skladu kejdy 16.b b) zakrytí úložiště kejdy 

Emise ze skladu kejdy 
18.a a) použití mechanicky a chemicky odolných úložišť 

18.c 
c) nepropustná zařízení a vybavení pro sběr 
a přepravu kejdy 

Aplikace hnoje do půdy 21.b b) pásový aplikátor 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EK49N7 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EHWKFW  

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPAAGI36NQ2 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJCQPL 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 
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Registrační kód zařízení: MZPMPGIGIDPI 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJL7NT 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EK3UNS 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

4.c 
c) používání vysoce stravitelných anorganických 
fosforečnanů 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ9M4E 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

  



BAT technologie využívané jednotlivými chovy 
– Jihočeský kraj 

66 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJX7FP 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJKEE0 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EK46SJ 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Emise ze skladu tuhého 
hnoje 

15.b 
b) použití betonového sila pro uskladnění tuhého 
hnoje 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ7VSV 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EHX2GN 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EK8H3B 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJ3VP1 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EK9V3J 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJL290 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EHV7VP 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJZCKU 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJP3UD 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPAAGI00QHL 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJW3GQ 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

4.c 
c) používání vysoce stravitelných anorganických 
fosforečnanů 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Jihomoravský kraj 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJJYKR 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EHUG55 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Zpracování hnoje v rámci 
hospodářství 

19.c c) vnější tunel na sušení hnoje 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJG58Y  

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 

13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

13.g g) aplikace hnoje do půdy 

Emise ze skladu tuhého 
hnoje 

15.c 
c) skladování hnoje na pevné nepropustné zemi s 
odvodňovacím systémem 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EK951F 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

4.c 
c) používání vysoce stravitelných anorganických 
fosforečnanů 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EK3SX1 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.g g) aplikace hnoje do půdy 

Emise ze skladu tuhého 
hnoje 

15.e 
e) uložení na hromadách mimo povrchové nebo 
podzemní vody 

Zpracování hnoje v rámci 
hospodářství 

19.c c) vnější tunel na sušení hnoje 

Aplikace hnoje do půdy 22 zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJT4EN 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPMSGNL4DBT 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EHZYFU 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EHUHWQ 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 

13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

13.g g) aplikace hnoje do půdy 

Emise ze skladu tuhého 
hnoje 

15.e 
e) uložení na hromadách mimo povrchové nebo 
podzemní vody 

Aplikace hnoje do půdy 22 zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJE6VY 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 

13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

13.g g) aplikace hnoje do půdy 

Emise ze skladu tuhého 
hnoje 

15.e 
e) uložení na hromadách mimo povrchové nebo 
podzemní vody 

Aplikace hnoje do půdy 22 zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EHW9E4 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

 3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

 3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

 4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ8744 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EK22QV 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ8CS1 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EK9EFM  

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EK6A89 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPJSH1OE0QS 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJWVKF 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EHTX9M 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJM9NU 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EHUZYI 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EK29ZA 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJEZOC 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJMAV1 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EHXL85 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EK2NAX 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EK96B9 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.g g) aplikace hnoje do půdy 

Emise ze skladu tuhého 
hnoje 

15.e 
e) uložení na hromadách mimo povrchové nebo 
podzemní vody 

Aplikace hnoje do půdy 22 zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJNKK4 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJKCT0 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJPBP4 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJK73V 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJNAKA 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJBQUC 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EHZR86 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPLBH3W4SCQ 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPAR98EJANO 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJP235 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EK52I5 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJ9A5U 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ2Q6V 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJM6VA 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EK7WNW 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Karlovarský kraj 

Registrační kód zařízení: MZPJPGVOD4U4 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

  

Registrační kód zařízení: MZPR98EJYDON 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 

13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

13.g g) aplikace hnoje do půdy 

Emise ze skladu tuhého 
hnoje 

15.c 
c) skladování hnoje na pevné nepropustné zemi 
s odvodňovacím systémem 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 
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Královehradecký kraj 

Registrační kód zařízení: MZPR98EK53OI 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJSW5F 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJRQWY 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EHYYTX 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

  



BAT technologie využívané jednotlivými chovy 
– Královehradecký kraj 

97 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJXB9J 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

4.a a) vícefázové krmení 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJZYMT 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

 13.g g) aplikace hnoje do půdy 

Emise ze skladu tuhého 
hnoje 

15.e 
e) uložení na hromadách mimo povrchové nebo 
podzemní vody 

Aplikace hnoje do půdy 22 zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

32.c c) přirozené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJ9ZBI 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

 31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 

 

Registrační kód zařízení: MZPMHGZADPHR 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

 13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

  



BAT technologie využívané jednotlivými chovy 
– Královehradecký kraj 

99 

 

Registrační kód zařízení: MZPMHGQOODID 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EKBD7B 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EHYWJY 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

 13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJVFFE 

 BAT Popis techniky 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

 13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EK6CFC 

 BAT Popis techniky 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

 13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EHXU5W 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Liberecký kraj 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJMXRK 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

32.b b) nucené sušení podestýlky 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJW5CD 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 

13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

13.g g) aplikace hnoje do půdy 

Emise ze skladu tuhého 
hnoje 

15.e 
e) uložení na hromadách mimo povrchové nebo 
podzemní vody 

Aplikace hnoje do půdy 22 zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 
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Moravskoslezský kraj 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJPSYN 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EHXY8X 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPMKGQATCRO 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJLRIH 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EK858Q 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPMKGR8R25O 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EK59XH 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EKC6BC 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EHX9M1 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.g g) aplikace hnoje do půdy 

Emise ze skladu tuhého 
hnoje 

15.e 
e) uložení na hromadách mimo povrchové nebo 
podzemní vody 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EKAAAU 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJ3QZ0 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.f f) zpracování hnoje 

Zpracování hnoje v rámci 
hospodářství 

19.b b) anaerobní digesce v BPS 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Olomoucký kraj 

Registrační kód zařízení: MZPPCGUI2OTY 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJMWU6 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPAAGJEGP1S 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJTUVN 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 

13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

13.g g) aplikace hnoje do půdy 

Emise ze skladu tuhého 
hnoje 

15.e 
e) uložení na hromadách mimo povrchové nebo 
podzemní vody 

Aplikace hnoje do půdy 22 zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

 

  



BAT technologie využívané jednotlivými chovy 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJ9CCL 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Aplikace hnoje do půdy 22 zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EK4LJ5 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EK8YNE 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJEFZD 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 

13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

13.g g) aplikace hnoje do půdy 

Aplikace hnoje do půdy 22 zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

 

  



BAT technologie využívané jednotlivými chovy 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EK3JKY 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 

13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

13.g g) aplikace hnoje do půdy 

Emise ze skladu tuhého 
hnoje 

14.b b) zakrývání hromad tuhého hnoje 

15.e 
e) uložení na hromadách mimo povrchové nebo 
podzemní vody 

Aplikace hnoje do půdy 22 zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

 

Registrační kód zařízení: MZPAR98EKBS3 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Pardubický kraj 

Registrační kód zařízení: MZPR98EK6RBO 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EHSZBH 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPJKGI5LX2X 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJR4B8 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

  



BAT technologie využívané jednotlivými chovy 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJ9UV0 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPAAGJEGZ0Q 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPJKGHWG879 

 BAT Popis techniky 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EK3H52 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EK736K 

 BAT Popis techniky 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJYWNK 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ7STR 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 
13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 
13.g g) aplikace hnoje do půdy 

Emise ze skladu tuhého 
hnoje 

15.c 
c) skladování hnoje na pevné nepropustné zemi s 
odvodňovacím systémem 

Aplikace hnoje do půdy 22 zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJK9FX 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 3.b b) vícefázové krmení 

 4.a a) vícefázové krmení 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ5WH3 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 3.b b) vícefázové krmení 

 4.a a) vícefázové krmení 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

 31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJFLJ3 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 
13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ8E2X 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJT6WE 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EK3TK3 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJMUC5 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJVTKX 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJ6FF2 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 
13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 
13.g g) aplikace hnoje do půdy 

Emise ze skladu tuhého 
hnoje 

15.c 
c) skladování hnoje na pevné nepropustné zemi s 
odvodňovacím systémem 

Aplikace hnoje do půdy 22 zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ2251 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Plzeňský kraj 

Registrační kód zařízení: MZPR98EK7XYI 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Zpracování hnoje v rámci 
hospodářství 

19.c c) vnější tunel na sušení hnoje 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJS21O 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Emise ze skladu tuhého 
hnoje 

14.c c) skladování tuhého hnoje v zakrytém objektu 

15.a a) skladování tuhého hnoje v zakrytém objektu 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EHY8HI 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 
13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJLPW0 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 
13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EHYTTE 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 
13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EHXF8I 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 
13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EKA8UZ 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 
13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ3D9N 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EHSYZA 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 
13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJEEVL 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 
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Registrační kód zařízení: MZPIVGRCHIY3 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJB4XT 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 

13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

13.g g) aplikace hnoje do půdy 

Emise ze skladu tuhého 
hnoje 

15.c 
c) skladování hnoje na pevné nepropustné zemi s 
odvodňovacím systémem 

Aplikace hnoje do půdy 22 zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJCRK9 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.g g) aplikace hnoje do půdy 

Emise ze skladu tuhého 
hnoje 

15.c 
c) skladování hnoje na pevné nepropustné zemi s 
odvodňovacím systémem 

Aplikace hnoje do půdy 22 zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EKAZ74 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EK3A8D 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJBYMV 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPIVH6NVLWH 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 
13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Středočeský kraj 

Registrační kód zařízení: MZPR98EK8KO1 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJTM9C 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPAR98EJYZS 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EK8AIW 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJFNH1 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ6LVE 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EHYH2O 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EK6EAI 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

  



BAT technologie využívané jednotlivými chovy 
– Středočeský kraj 

138 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJFAR8 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJDCJP 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJMC86 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EK4MUZ 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 

13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

13.g g) aplikace hnoje do půdy 

Emise ze skladu tuhého 
hnoje 

15.e 
e) uložení na hromadách mimo povrchové nebo 
podzemní vody 

Aplikace hnoje do půdy 22 zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EKBM18 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 

13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

13.g g) aplikace hnoje do půdy 

Emise ze skladu tuhého 
hnoje 

15.e 
e) uložení na hromadách mimo povrchové nebo 
podzemní vody 

Aplikace hnoje do půdy 22 zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ8BTM 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPAR98EJZGM 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.g g) aplikace hnoje do půdy 

Emise ze skladu tuhého 
hnoje 

15.e 
e) uložení na hromadách mimo povrchové nebo 
podzemní vody 

Aplikace hnoje do půdy 22 zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJZEBU 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EK6DES 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 

13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

13.e e) techniky uskladnění hnoje 

Emise ze skladu tuhého 
hnoje 

14.b b) zakrývání hromad tuhého hnoje 

15.b 
b) použití betonového sila pro uskladnění tuhého 
hnoje 

Zpracování hnoje v rámci 
hospodářství 

19.b b) anaerobní digesce v BPS 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 

 

Registrační kód zařízení: MZPAR98EK42O 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EK3PKR 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJQCOY 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPEKGWKRVIE 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.g g) aplikace hnoje do půdy 

Emise ze skladu tuhého 
hnoje 

14.a 
a) snižování poměru emisní plochy a objemem 
hromady tuhého hnoje 

15.c 
c) skladování hnoje na pevné nepropustné zemi s 
odvodňovacím systémem 

Aplikace hnoje do půdy 22 zapravení hnoje do půdy v co nejkratší době 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ4GYD 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJYSI2 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJTF7O 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJF4NR 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJQ9PS 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJJHDW 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EKA5GN 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EHVRQD 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPLDH1DMBXU 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EHV97I 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJCT4G 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EHZAM3 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 

32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EK5FJ5 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPAR98EJYQA 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 
3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 
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Ústecký kraj 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJR3GY 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EKBPBW 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJAKBB 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ9BD9 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EK63OT 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJPYV8 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJGU1N 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJVHEQ 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJ3RW6 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

 13.e e) techniky uskladnění hnoje 

Emise ze skladu tuhého 
hnoje 

14.b b) zakrývání hromad tuhého hnoje 

15.b 
b) použití betonového sila pro uskladnění tuhého 
hnoje 

15.d 
d) sklad s dostatečnou kapacitou na období, kdy není 
možná aplikace 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EHT5RF 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJ4BG3 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 

13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

13.e e) techniky uskladnění hnoje 

Emise ze skladu tuhého 
hnoje 

14.b b) zakrývání hromad tuhého hnoje 

15.e 
e) uložení na hromadách mimo povrchové nebo 
podzemní vody 

15.d 
d) sklad s dostatečnou kapacitou na období, kdy není 
možná aplikace 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJNMWH 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

 

  



BAT technologie využívané jednotlivými chovy 
– Ústecký kraj 

158 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJP5MA 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.e e) techniky uskladnění hnoje 

Emise ze skladu tuhého 
hnoje 

14.b b) zakrývání hromad tuhého hnoje 

15.e 
e) uložení na hromadách mimo povrchové nebo 
podzemní vody 

15.d 
d) sklad s dostatečnou kapacitou na období, kdy není 
možná aplikace 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJA4JA 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJVPT1 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EHZZHY 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EK9R8H 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ597O 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJJM5Y 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Emise ze skladu tuhého 
hnoje 

14.c c) skladování tuhého hnoje v zakrytém objektu 

15.a a) skladování tuhého hnoje v zakrytém objektu 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 

31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 

32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EHXGXA 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJKP5G 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 
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Kraj Vysočina 

Registrační kód zařízení: MZPR98EK2RJ7 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJCH5P 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJTQYX 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EK78HI 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EK5ZJ4 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EK5ZJ4 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 
31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

31.b b) techniky odstraňování hnoje v systému bez klecí 

 

  



BAT technologie využívané jednotlivými chovy 
– Zlínský kraj 

166 

Zlínský kraj 

Registrační kód zařízení: MZPR98EKB919 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJ4UMA 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJUSDT 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJDFNS 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EK2HPV 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

 4.c 
c) používání vysoce stravitelných anorganických 
fosforečnanů 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Emise ze skladu tuhého 
hnoje 

15.e 
e) uložení na hromadách mimo povrchové nebo 
podzemní vody 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EKB7LK 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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Registrační kód zařízení: MZPR98EJX3BF 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 13.b b) udržování zvířat v čistotě 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 31.a a) odstraňování hnoje s pomocí pásů 

 

Registrační kód zařízení: MZPR98EJCXIK 

 BAT Popis techniky 

Řízení výživy 

3.a a) snížení obsahu hrubých proteinů 

3.b b) vícefázové krmení 

3.c c) přídavek esenciálních aminokyselin 

3.d 
d) používání krmivových přísad omezující celkový 
vyloučený dusík 

4.a a) vícefázové krmení 

4.b 
b) používání krmivových přísad omezujících celkový 
vyloučený fosfor 

Emise pachových látek 
13.b b) udržování zvířat v čistotě 

13.c c) zvyšování výstupní výšky emisí 

Sledování a výpočet emisí 
23 

odhad nebo výpočet emisí amoniaku z celého 
výrobního procesu 

25.c c) odhad s použitím emisních faktorů 

Emise z prostoru pro chov 32.a a) nucené větrání a neprosakující systém napájení 
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