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1

Úvod

Tato rozptylová studie byla zpracována pro posouzení vlivu záměru „Areál Semmelrock“ na imisní zátěž
území.
Záměrem je realizace objektu se čtyřmi nájemními halami na volné ploše jižně od obce Pohořelice při
komunikaci II/395. Haly budou využívány pro skladování a montáž. Součástí záměru je vybudování
související dopravní a technické infrastruktury.
Výpočtově je hodnocen příspěvek ke stávající imisní zátěži u škodlivin NO 2, PM10, PM2,5, benzenu a
benzo(a)pyrenu emitovaných záměrem vyvolanou automobilovou dopravou a zdroji vytápění.
Pozaďová úroveň imisní zátěže v dotčeném území byla vyhodnocena na základě map konstruovaných
ČHMÚ Praha na základě pětiletých průměrů koncentrací hodnocených znečišťujících látek (aktuálně roky
2010 - 2014).
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2

Charakteristika území

Hodnocený záměr je lokalizován jižně od Pohořelic, k.ú. Pohořelice nad Jihlavou (Jihomoravský kraj) na
volné ploše při komunikaci II/395. Nejbližší obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti od cca 700 m
severním a rovněž jihovýchodním směrem od záměru. Umístění hodnoceného záměru je zřejmé z Obr. 1.
Terén v blízkosti záměru je rovinatý (viz Obr. 2). Území je poměrně dobře provětráváno.

Obytná zástavba

Obr. 1

Umístění záměru

Obr. 2

Znázornění reliéfu řešeného území
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3

Metoda výpočtu očekávaného znečištění

3.1

Použitá metodika

Výpočet příspěvku záměru k imisní zátěži byl proveden podle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší
MŽP pro vypracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší. Pro výpočet byla použita referenční metoda výpočtu znečištění ovzduší z bodových, liniových
a plošných zdrojů „SYMOS 97“ aktualizovaná v roce 2013, kdy byl brán zřetel na aktuální legislativu (např.
aktualizované imisní limity) a nové poznatky v oblasti ochrany čistoty ovzduší.
Použitá metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu kouřové vlečky
(statistická teorie turbulentní difúze) a umožňuje výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachem
z bodových, plošných a liniových zdrojů a také výpočet znečištění od většího počtu zdrojů.
Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením a zvyšováním rychlosti větru
s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních koncentrací bere v úvahu
rozložení četností směru větru, rychlosti větru a intenzitu termické turbulence, na kterých závisí rychlost
rozptylu znečišťujících látek v atmosféře. Protože intenzita termické turbulence je přímo závislá na teplotní
stabilitě atmosféry, je nejdůležitějším klimatickým vstupním údajem větrná růžice rozlišená podle rychlosti
větru a teplotní stability atmosféry. Větrná růžice obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních
směrů pro různé typy rozptylových podmínek.
Výpočty se provádějí pro 5 tříd stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi)
-1
-1
-1
a 3 třídy rychlosti větru (slabý vítr 1,7 m.s , střední vítr 5 m.s , silný vítr 11 m.s ). V praxi se může
vyskytnout 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem pro výpočet
znečištění ovzduší, obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních směrů pro těchto 11 různých typů
rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro každou třídu stability atmosféry.
Do metodiky byl dále doplněn postup pro výpočet počtu dní překračujících 24hodinový limit (VoL)
suspendovaných částic PM10:
𝑉𝑜𝐿 = 𝑎 + 𝑏 × (1 − 𝑒𝑥𝑝 (− (𝐼𝐻𝑟 − 𝑑 × ln (1 − √2⁄2) − 𝑐) /𝑑))

2

-3

kde IHr je průměrná roční imisní koncentrace suspendovaných částic PM 10 [μg·m ] a konstanty a, b, c, d
nabývají hodnot a = 0,5155; b = 348,8097; c = 63,8863; d = 41,1309.

3.2

Použité imisní limity

Pro vyhodnocení výsledků výpočtu byly použity imisní limity příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb. (Tab. 1).
Tab. 1

Legislativní imisní limity zvolených škodlivin

Znečišťující látka

Doba průměrování

Oxid dusičitý
Oxid dusičitý

1 hodina
1 kalendářní rok

Imisní limit
200 μg.m

Přípustná četnost překročení za
kalendářní rok

-3

18

40 μg.m

-3

35

PM10

24 hodin

50 μg.m

-3

PM10

1 kalendářní rok

40 μg.m

-3

-

25 μg.m

-3

-

PM2,5

1 kalendářní rok

-3

-

-3

-

Benzen

1 kalendářní rok

5 μg.m

Benzo(a)pyren

1 kalendářní rok

1 ng.m
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4

Vstupní data

4.1

Definice zájmového území

Zájmové území je vymezeno obdélníkem o rozměrech 1800 x 1600 m orientovaným podle zeměpisných
souřadnic. Tento prostor zahrnuje potenciálně dotčenou část území. Podrobněji je vymezení zájmového
území zřejmé z Obr. 3, kde je taktéž patrné umístění záměru.

Obr. 3

Vymezení zájmového území včetně umístění záměru
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Data o zdrojích znečišťování ovzduší

4.2

4.2.1 Bodové zdroje
4.2.1.1 Vytápění
Vytápění hal bude zajištěno teplovzdušnými plynovými jednotkami typu SAHARA o celkovém tepelném
příkonu 1665 kW. Vytápění administrativních vestavků a příprava TUV se předpokládá plynovými
kondenzačními kotli (4 x 32 kW). Celková maximální hodinová spotřeba zemního plynu dle projektové
3 -1
3
dokumentace bude činit cca 200 m .h , roční spotřeba 327 400 m zemního plynu.
Na základě výpočtu s použitím emisních faktorů dle Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují
emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., předpokládáme maximální množství
škodlivin emitovaných ze spalování zemního plynu na úrovních shrnutých v tabulce Tab. 2.
Maximální hodnoty emisí znečišťujících látek z vytápění

Tab. 2

g.h

-1

kg.rok

-1

NOx

CO

225

9,5

370

15,7

Spaliny budou odcházet výduchy na střeše objektu.
4.2.1.2 Technologie
Hala A – provozní sklad dopravní firmy
V hale A projektovaného objektu bude umístěn provozní sklad, který bude zajišťovat podpůrné skladovací
činnosti pro dopravní firmu působící v okolním regionu. Bude využíván zákazníky, kteří nemají dostatečné
vlastní skladovací kapacity. Skladované materiály budou paletovány na standardních transportních
dřevěných paletách. V provozu nebudou instalovány technologické zdroje emisí do ovzduší.
Hala B – distribuční sklad eshopu pro autodíly
V hale B bude situován sklad a distribuční provoz firmy zabývající se dovozem a distribucí sortimentu
náhradních dílů automobilové techniky a vybavení autoservisů. V této části řešeného objektu rovněž
nebudou provozovány technologické zdroje emisí do ovzduší.
Hala C – montážní provoz pro elektrorozvaděče
V této části objektu bude probíhat výroba/montáž silových rozvaděčů dle zákaznických specifikací. Výroba a
kompletace budou zajišťovány z nakupovaných typových rozvaděčových skříní a standardizovaného
vnitřního vybavení. Při montáži jsou uplatňovány zejména technologické operace ruční montáže za pomocí
elektrického a pneumatického nářadí a nástrojů, v menší míře se využívají jednoduché dílenské stroje a
zařízení – stojanové vrtačky, dvoukotoučové brusky, ruční a hydraulické lisy, jednoúčelové montážní
přípravky atp.
Předpokládá se instalace obráběcího zařízení o celkovém elektrickém příkonu 25-30 kW. Emise z obrábění
budou vypouštěny do vnitřního prostředí haly a bude tak nutné dodržet hygienický limit pro kovový prach
3
10 mg/m . Celkový příkon elektrických svářeček a pájecích souprav nepřekročí 55 kW. Znečištěný vzduch
bude rovněž vyfukován do vnitřního prostředí haly, přičemž bude dodržen hygienický limit na svářečské
3
dýmy 5 mg/m . Takto znečištěný vzduch bude vypouštěn do venkovního prostoru stavební
vzduchotechnikou.
Pro čištění výrobků, opravy nátěrů a případné lepení dílů budou v provozu používány rozpouštědlové
přípravky. Převážná většina těkavých látek bude uvolňována během procesu čištění výrobků, které bude
obvykle aplikováno pomocí nástřiku čistícího rozpouštědla na znečištěný povrch a odstraněním znečištění
pomocí čistících utěrek nebo hader. Emise z používaných rozpouštědlových přípravků budou uvolňovány do
vnitřního prostředí výrobní haly, odkud budou do venkovního prostředí odváděny stavební
vzduchotechnikou.
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Projektované objemy ročních spotřeb rozpouštědlových přípravků v daném provozu jsou uvedeny
v následující tabulce:
Tab. 3

Spotřeba rozpouštědlových přípravků

Název položky

Spotřeba
[kg/rok]

Rozpouštědlové čistící
přípravky

Podíl VOC
[%]

Druh VOC

Celkové množství VOC
[kg/rok]

150

100%

Na bázi směsi
alkoholů,
rafinérských
produktů,…

150

Nátěrové hmoty a ředidla
pro opravu povlaků
povrchových úprav

8 (barvy)

80%

7 (ředidla)

Lepidla Loctite, Henkel,….

5

6,4

100%

nafta, xylen,
etylbenzen, etanol

80%

směsi rozpouštědel

4

Celkem

7

167,4

Jedná se o jednosměnný provoz (tj. 2000 h ročně). Při středním odsávaném výkonu navrhované VZT v hale
3
3
o objemu cca 5 000 m /h pak bude koncentrace emisí VOC na výstupu činit cca 16,7 mg VOC/m , což je cca
3
13,4 mg TOC/m .
Vzhledem k uvedeným parametrům se v rámci provozu v hale C jedná o nevýznamné technologické zdroje
emisí do ovzduší, které nebyly do výpočtu rozptylové studie zahrnuty.
Hala D – sklad drogistického zboží a kosmetiky
Do haly D bude umístěn skladovací provoz distributora pracích, desinfekčních, kosmetických a hygienických
přípravků pro použití v domácnostech i v průmyslu, zemědělství a ve službách. Do provozu bude vstupovat
vyráběný tovar ze specializovaných produkčních provozů výrobce z tuzemska a některých jeho zahraničních
poboček. V této části řešeného objektu nebudou provozovány technologické zdroje emisí do ovzduší.

4.2.2 Liniové zdroje
Doprava skladovaného vstupního materiálu, komponent, dílů a hotových výrobků v projektovaném objektu
bude zajišťována nákladními automobily, případně dodávkami. Frekvence nákladní i osobní dopravy
uvažovaná ve výpočtu je uvedena v následující tabulce.
Tab. 4

Intenzita dopravy vyvolaná provozem jednotlivých hal (počet vozidel v jednom směru za 24h)
Velkoobjemové
nákladní automobily

Nákladní automobily
do 3,5 t

Dodávky

Osobní vozidla

Hala A (sklad)

6

8

4

25

Hala B (sklad)

10

20

8

25

Hala C (montáž)

4

5

10

25

Hala D (sklad)

10

17

8

25

Celkem

30

50

30

100

Pro zásobování objektu slouží manipulační plochy podél severní a jižní fasády objektu. Pro parkování
osobních vozidel bude u objektu realizováno celkem 88 parkovacích míst.
4.2.2.1 Použité emisní faktory
Pro výpočet emisí vybraných škodlivin produkovaných motory vozidel byly využity emisní faktory získané
pomocí programu MEFA 13 doporučeného Ministerstvem životního prostředí. Výpočet emisních
charakteristik je založen na kombinaci statické a dynamické složky dopravního proudu. Ve výpočtu
je uvažováno se statickými i dynamickými aspekty složení vozového parku jak osobních, tak nákladních
vozidel s různým proběhem jednotlivých skupin vozidel. Měrné emise jsou závislé na rychlosti a plynulosti
dopravního proudu, sklonu daného úseku komunikace a kategorii vozidel. Program při výpočtu rovněž
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zohledňuje studené starty vozidel a resuspenzi prachových částic (tj. emise prachových částic
deponovaných na povrchu vozovky a znovu zvířených do ovzduší vlivem turbulentního proudění vyvolaného
projíždějícím vozidlem). Pro konkrétní rok je v programu implementováno složení vozového parku podle
splnění normy EURO. Emisní faktory ze spalování pohonných hmot při plynulosti provozu 2 a sklonu
vozovky 0 % pro vozový park ve výpočtovém roce 2017 uvádí pro osobní vozidla tabulka Tab. 5, pro
nákladní vozidla tabulka Tab. 6.
Emisní faktory osobních vozidel pro výpočtový rok 2017

Tab. 5

rychlos
t
km.h

NOX

-1

PM10

PM2,5
-1

benzen

-1

BaP
-1

[g.km .voz ]

80

0,405

0,028

0,021

0,007

4,317

40

0,378

0,037

0,024

0,010

4,488

20

0,466

0,040

0,027

0,017

4,697

5

0,696

0,071

0,053

0,041

4,816

Emisní faktory nákladních vozidel pro výpočtový rok 2017

Tab. 6

rychlos
t
km.h

-1

[µg.km . voz ]

NOX

-1

PM10

PM2,5
-1

benzen

-1

BaP
-1

[g.km .voz ]

-1

[µg.km . voz ]

80

2,748

0,297

0,233

0,015

17,964

40

4,050

0,473

0,371

0,022

18,109

20

5,584

0,721

0,579

0,033

18,965

5

6,488

0,898

0,726

0,041

19,348

Výpočet sekundární emise prašnosti z povrchu vozovek vychází z prediktivních vzorců respektované
metodiky agentury U. S. Environmental Protection Agency, přesněji z dokumentu Emission Factor
Documentation For AP-42, Section 13.2.1. Výsledný emisní faktor silně závisí na postupu stanovení hodnoty
sL (silt load - množství prachu na vozovce). Metodika AP-42 obsahuje tabelární doporučené hodnoty, které
se mění podle intervalů intenzity dopravy na komunikaci. Jejich nevýhodou jsou však skokové změny na
hranicích těchto intervalů. Aby hodnoty sL v závislosti na intenzitě dopravy neklesaly skokově (jak navrhuje
metodika AP-42), nýbrž pozvolně, doporučuje se použití modifikovaného postupu (Souhrnná metodika pro
hodnocení vlivů provozu silničních komunikací na obyvatele v jejich okolí), u něhož byly zadané hodnoty
proloženy regresními křivkami. Stanovení produkce emisí částic uvolněných do ovzduší v důsledku tzv.
resuspenze částic bylo tedy do programu MEFA 13 implementováno s modifikací zpracovanou po dohodě s
MŽP a ŘSD ČR. Modifikace spočívá v plynulém proložení doporučených hodnot množství prachu na
vozovce tak, aby se emise mezi intervaly intenzit dopravy skokově neměnily. Regresní křivky, které jsou
doporučeny používat při výpočtu, nabývají hodnot jednotlivých sL v závislosti na intenzitě dopravy a ukazuje
je Obr. 4.
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Obr. 4

Závislost množství prachu na vozovce na intenzitě dopravy

Výpočet průměrné roční hodnoty emisního faktoru E je proveden na základě váženého průměru emisních
faktorů pro letní a zimní období. Rovnice pro výpočet průměrné hodnoty emisního faktoru E je pak
následující:
𝐸 = (𝑠𝐿0,91 × 𝐿 + 𝑠𝐿0,91 × 𝑍 × 𝑚)/12 × 𝑘 × (𝑊 × 1,1)1,02 × (1 − 𝑃/4𝑁)
kde:
E
sL
Z
L
m
k
W
P
N

-1

průměrný emisní faktor [g.km ujetý vozidlem]
množství prachových částic o velikosti menší než 75 μm usazených na povrchu vozovky v letním
-2
období [g.m ]
počet měsíců s tuhými srážkami
odpovídá 12 – Z
multiplikátor pro zimní období
-1
koeficient pro danou velikostní skupinu částic [g.km ujetý vozidlem]
průměrná hmotnost vozidel [t]
počet dnů s měřitelnými srážkami
celkový počet dnů

Hodnoty násobitele „k“ nabývají pro jednotlivé frakce hodnot 0,15 pro frakci PM 2,5 a 0,62 pro frakci PM10.
4.2.2.2 Vyčíslení emisí
Základní parametry výpočtu emisí v programu MEFA 13, které následně vstupují do modelového výpočtu
v programu Symos 97´ jsou následující:
► rychlost vozidel

veřejné komunikace
50 km/h
► areálová komunikace
20 km/h
► parkování
10 km/h
► plynulost jízdy
1-4
► sklon vozovky
0%
► skladba vozového parku
doporučená skladba odpovídající roku 2017
►
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Primární emise ze spalování pohonných hmot jsou závislé na rychlosti dopravního proudu a kategorii
vozidel. Je možné je exaktně vyčíslit pro záměrem vyvolanou dopravu, nicméně mnohem větší vliv mají tzv.
sekundární emise, které vznikají při resuspenzi prachových částic z vozovky. Tyto emise jsou zcela zásadně
závislé na stávajícím zatížení komunikací, na kterých se záměrem vyvolaná doprava bude pohybovat, proto
není možné celkové emise vyvolané záměrem jednoduše vyčíslit. Na některých úsecích totiž platí, že s další
vzrůstající intenzitou dopravy dochází k mnohem nižší pravděpodobnosti usazení prašných částic na
vozovce (viz závislost zobrazená na Obr. 4) a tudíž můžeme dokonce očekávat i nižší měrné emise na jedno
vozidlo. Z konzervativních důvodů nebyl tento pokles emisí v modelu zohledněn, jedná se tedy o nejhorší
možný scénář, který reálně ani nemusí nastat.
Z tohoto důvodu v následující Tab. 7 přikládáme měrné emisní faktory na vybraných úsecích dotčených
komunikací, a to jak pro stávající stav, tak pro výhledový stav po zprovoznění záměru.
Tab. 7

Měrné emisní faktory na vybraných úsecích dotčených komunikací
NOx

Úsek

PM10

PM2,5

Benzen

Stav

Výhl.

Stav

Výhl.

Stav

Výhl.

Stav

Výhl.

BaP
Výhl.

Stav
-5

5,8.10

-5

9,4.10

-5

8,3.10

[kg/km.den]

II/352

2,57

2,87

3,06

3,11

0,85

0,88

0,025

0,028 5,5.10

[kg/km.den]

I/52

9,18

9,43

2,47

2,51

1,02

1,04

0,085

0,087 9,2.10

[kg/km.den]

I/53

7,08

7,12

2,93

2,92

1,038

1,037

0,064

0,065 8,3.10

-5

-5

-5

Výpočet primárních a sekundárních emisí z pohybu vozidel po parkovišti a manipulačních plochách je
mnohem jednodušší vzhledem k tomu, že na těchto plochách se v současné době nepohybují žádná vozidla
a není tedy třeba vyčíslovat stávající emise.
Emise jednotlivých znečišťujících látek z manipulačních ploch uvádí Tab. 8.
Tab. 8

Emise z provozu v areálu záměru

Areálová
doprava

Znečišťující
látka

NOx

PM10

PM2,5

Benzen

Benzo(a)pyren

g/den

193

515

137

2,8

7,0.10

kg/rok

48

130

34

0,7

1,8.10
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4.3

Poloha výpočtových bodů

Výpočet byl proveden pro pravidelnou síť referenčních bodů vzdálených od sebe 50 m. Poloha referenčních
bodů je graficky znázorněna na Obr. 5.
Ve všech bodech pravidelné sítě byl výpočet prováděn ve výšce 1 m nad terénem.

Obr. 5

Výpočtová síť v okolí záměru
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Meteorologická data

4.4

Pro výpočet byla použita podrobná větrná růžice vytvořená ČHMÚ Praha, oddělením modelování a expertíz,
platná ve výšce 10 m nad zemí.
Souhrn této růžice je uveden v tabulce Tab. 9, grafické znázornění na Obr. 6:
Tab. 9
m.s

-1

Souhrn větrné růžice
S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

klid

1,7

2,8

3

3,6

6

3,3

4,2

5,5

2,7

8

5,0

5

5,8

6,3

11,2

6,4

6,6

10,1

6,9

0

11,0

0,2

0,2

0,1

0,8

0,3

0,2

0,4

0,4

0

součet

8

9

10

18

10

11

16

10

8

S
25%
SZ

20%

SV

15%
10%
5%
Z

V

0%

JZ

JV

J
Obr. 6

Grafické znázornění větrné růžice
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5

Hodnocení stávající úrovně znečištění a analýza
modelové výhledové imisní situace

Pro popis pozaďové úrovně imisní zátěže byly využity údaje z map znečištění konstruovaných v síti 1x1 km,
které představují pětileté klouzavé průměry koncentrací znečišťujících látek dle skutečnosti za roky 2010 –
2014 (ČHMÚ Praha).
S ohledem na úroveň stávající imisní zátěže a na množství emisí produkovaných záměrem jsou oxid dusičitý
NO2, prašné částice frakce PM10 i PM2,5, benzen a benzo(a)pyren rozhodnými škodlivinami, u nichž může
nejdříve nastat dosažení či překročení imisního limitu. Pro tyto škodliviny jsou zpracovány i modelové
výpočty příspěvku posuzovaného záměru k imisní zátěži dotčeného území.

5.1

Oxid dusičitý (NO2)

5.1.1 Analýza stávající imisní situace
Průměrné roční koncentrace NO2
Dle pětiletých klouzavých průměrů lze v okolí hodnoceného záměru očekávat hodnoty průměrné roční
-3
-3
koncentrace na úrovni do 21,6 µg.m , tedy do 54 % imisního limitu (LV = 40 µg.m ). Podrobné zobrazení
průměrných ročních koncentrací v území je znázorněno na Obr. 7.

Obr. 7

-3

Průměrné roční koncentrace NO2 [µg.m ]
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Maximální krátkodobé koncentrace NO2
V hodnocené lokalitě neprobíhá sledování kvality ovzduší v rámci měřicích stanic imisního monitoringu.
Vzhledem ke spolehlivě podlimitním průměrným ročním koncentracím NO2 předpokládáme i maximální
hodinovou koncentraci NO2 podlimitní.

5.1.2 Vyhodnocení výhledové imisní situace
Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci NO2 způsobený provozem hodnocených
-3
-3
zdrojů může po realizaci záměru dosahovat do 0,15 µg.m , tedy cca 0,4 % imisního limitu (LV = 40 µg.m ).
Nejvyšší hodnoty jsou dosahovány v prostoru vjezdu do areálu. V širším území dosahuje příspěvek
-3
hodnocených zdrojů hodnot nižších, u nejbližší obytné zástavby méně než 0,015 µg.m .
Pole rozložení vypočítaných příspěvků k průměrné roční koncentraci NO2 je zřejmé z Obr. 8.

Obr. 8

-3

Příspěvek k imisní zátěži oxidem dusičitým - průměrné roční koncentrace [µg.m ]

Při uvažování pozaďové imisní zátěže v tomto prostoru na úrovni odpovídající uvedeným pětiletým
průměrům tedy nepředpokládáme zásadní změnu průměrných ročních koncentrací NO2 v dotčeném území
oproti stávajícímu stavu. V území lze očekávat průměrné roční koncentrace nadále spolehlivě na podlimitní
úrovni.
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Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace NO 2
Nejvyšší vypočtený příspěvek ke krátkodobé imisní koncentraci NO 2 způsobený provozem hodnocených
-3
zdrojů může po realizaci záměru dosahovat cca do 2 µg.m , tedy cca 1 % hodnoty imisního limitu
-3
(LV = 200 µg.m ). Nejvyšší hodnoty jsou dosahovány v omezeném prostoru opět v blízkosti vjezdu do
areálu. V širším území dosahuje příspěvek k maximální hodinové koncentraci NO2 hodnot nižších, u nejbližší
-3
obytné zástavby do 1 µg.m .
Pole rozložení přírůstků ke krátkodobé imisní koncentraci NO 2 je zřejmé z Obr. 9.

Obr. 9

-3

Příspěvek k imisní zátěži oxidem dusičitým – maximální hodinové koncentrace [µg.m ]

Ani v případě maximálních hodinových koncentrací NO 2 tedy nepředpokládáme v důsledku realizace
hodnoceného záměru dosažení ani překročení příslušného imisního limitu ve výhledovém stavu.
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5.2

Tuhé znečišťující látky frakce PM10 a PM2,5

5.2.1 Analýza stávající imisní situace
Průměrné roční koncentrace PM10
Dle pětiletých klouzavých průměrů lze v okolí hodnoceného záměru očekávat hodnoty průměrné roční
-3
-3
koncentrace na úrovni do cca 26,3 µg.m , tedy cca 66 % imisního limitu (LV = 40 µg.m ). Podrobné
zobrazení průměrných ročních koncentrací v území je znázorněno na Obr. 10.

-3

Obr. 10 Průměrné roční koncentrace PM10 [µg.m ]

Amec Foster Wheeler s.r.o. / C2048-16-0/Z02

www.amecfw.cz

20 / 32

Maximální krátkodobé (24hodinové) koncentrace PM10
-3

36. nejvyšší denní koncentrace se v okolí záměru pohybuje na úrovni do cca 47,9 µg.m , tedy cca 96 %
-3
hodnoty imisního limitu (LV = 50 µg.m ). Podrobné zobrazení maximálního denního zatížení v území je
znázorněno na Obr. 11.

-3

Obr. 11 36. nejvyšší denní koncentrace PM10 [µg.m ]

Dle Programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu CZ06Z Jihovýchod (dále jen PZKO) mají na emisích
tuhých částic frakce PM10 v ORP Pohořelice nejvýznamnější podíl mobilní zdroje (cca 75 % emisí). K imisní
zátěži v dotčeném území částečně přispívá vlivem proudění a topografie rovněž dálkový přenos znečištění
jednak z aglomerace Brno a jednak z Polska a Moravskoslezského kraje.
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Průměrné roční koncentrace PM2,5
Dle pětiletých klouzavých průměrů lze v okolí hodnoceného záměru očekávat hodnoty průměrné roční
-3
-3
koncentrace na úrovni do 20,4 µg.m , tedy na úrovni do 82 % hodnoty imisního limitu (LV = 25 µg.m ).
Podrobné zobrazení průměrných ročních koncentrací v území je znázorněno na Obr. 12.

-3

Obr. 12 Průměrné roční koncentrace PM2,5 [µg.m ]

Dle PZKO v ORP Pohořelice mají z emisního hlediska tuhých částic frakce PM2,5 dominantní podíl rovněž
mobilní zdroje (cca 79 % emisí).
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5.2.2 Vyhodnocení výhledové imisní situace
Průměrné roční koncentrace PM10
Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci PM10 způsobený provozem hodnocených
-3
-3
zdrojů může dosahovat cca do 0,6 µg.m , tedy cca 1,5 % imisního limitu (LV = 40 µg.m ). Nejvyšší hodnoty
jsou dosahovány v prostoru vjezdu. Mimo areál záměru dosahuje příspěvek hodnocených zdrojů hodnot
-3
podstatně nižších, u nejbližší obytné zástavby do 0,01 µg.m .
Pole rozložení vypočítaných příspěvků k průměrné roční koncentraci PM10 je zřejmé z Obr. 13.

-3

Obr. 13 Příspěvek k imisní zátěži tuhými látkami frakce PM 10 – průměrné roční koncentrace [µg.m ]

Při uvažování pozaďové imisní zátěže v tomto prostoru na úrovni uvedených pětiletých průměrů tedy
nepředpokládáme vlivem provozu řešeného záměru významnou změnu imisní zátěže dotčeného území
-3
tuhými částicemi frakce PM10 ani dosažení či překročení příslušného imisního limitu (LV = 40 µg.m ).
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Maximální krátkodobé (24hodinové) koncentrace PM10
Nejvyšší vypočtený příspěvek ke krátkodobé denní imisní koncentraci PM 10 způsobený provozem záměru
-3
-3
dosahuje do cca 4 µg.m , tedy cca 8 % imisního limitu (LV = 50 µg.m ). Četnost dosažení maximálního
příspěvku je ve skutečnosti velmi nízká a dochází k ní v omezeném prostoru vjezdu do areálu. V ostatních
částech zájmového území je příspěvek ke krátkodobé denní koncentraci nižší, u nejvíce dotčené obytné
-3
zástavby cca do 0,5 µg.m .
Pole rozložení příspěvku hodnocených zdrojů ke krátkodobé imisní koncentraci PM10 je zřejmé z Obr. 14.

-3

Obr. 14 Příspěvek k imisní zátěži tuhými látkami frakce PM 10 – maximální denní koncentrace [µg.m ]

Krátkodobá koncentrace tuhých látek frakce PM10 závisí ve značné míře na aktuálních meteorologických a
rozptylových podmínkách (četnost inverzí a jejich délka, větrná eroze, délka bezesrážkového období,
přízemní mlhy, nadregionální charakter epizod zvýšení imisní zátěže, apod.). Toto krátkodobé imisní
působení velmi kolísá v souvislosti s aktuální klimatickou situací a necharakterizuje tedy v takové míře
působení zdrojů. Proto je vhodné zohledňovat především koncentrace s dobou průměrování 1 kalendářní
rok, které podléhají mnohem menším výkyvům a jsou tedy stabilnějším ukazatelem zhoršené kvality ovzduší.
Při uvažování pozaďové imisní zátěže v řešeném prostoru na stejné úrovni jako u výše zmíněných pětiletých
průměrů nepředpokládáme navýšení počtu dní překračujících 24hodinový limit nad povolenou mez (dle
metodiky pro výpočet počtu dní překračujících 24hodinový limit suspendovaných částic uvedené v kapitole
3.1) vlivem hodnoceného záměru.
I přes nízký imisní vliv samotného záměru budou dodržována preventivní opatření k eliminaci prašnosti
vlivem provozu posuzovaného záměru. Tato opatření jsou uvedena v kapitole 5.6.
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Průměrné roční koncentrace PM2,5
Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční imisní koncentraci PM2,5 způsobený provozem záměru může
-3
-3
dosahovat do 0,15 µg.m , tedy cca 0,6 % imisního limitu (LV = 25 µg.m ). Nejvyšší hodnoty jsou
dosahovány v prostoru vjezdu. V širším území je příspěvek k průměrné roční koncentraci výrazně nižší,
-3
u nejbližší obytné zástavby nepřesahuje 0,005 µg.m .
Pole rozložení vypočítaných příspěvků k průměrné roční koncentraci PM2,5 je zřejmé z Obr. 15.

-3

Obr. 15 Příspěvek k imisní zátěži tuhými látkami frakce PM 2,5 – průměrné roční koncentrace [µg.m ]

Při uvažování pozaďové imisní zátěže v tomto prostoru na stejné úrovni jako u výše zmíněných pětiletých
průměrů nepředpokládáme v dotčeném území vlivem záměru zásadní změnu imisní zátěže ani tuhými
látkami frakce PM2,5 ani překročení příslušného imisního limitu.
I přes relativně málo významný vliv záměru na imisní situaci budou vzhledem k imisní zátěži území
dodržována preventivní opatření k eliminaci prašnosti vlivem provozu posuzovaného záměru. Tato opatření
jsou uvedena v kapitole 5.5.
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5.3

Benzen

5.3.1 Analýza stávající imisní situace
Dle pětiletých klouzavých průměrů lze v okolí hodnoceného záměru očekávat hodnoty průměrné roční
-3
-3
koncentrace na úrovni do 1,7 µg.m , tedy cca 34 % imisního limitu (LV = 5 µg.m ).
Podrobné zobrazení průměrných ročních koncentrací v území je znázorněno na Obr. 16.

-3

Obr. 16 Průměrné roční koncentrace benzenu [µg.m ]
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5.3.2 Vyhodnocení výhledové imisní situace
Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční koncentraci benzenu způsobený provozem hodnocených
-3
-3
zdrojů může dosahovat do cca 0,003 µg.m , tedy do 0,06 % imisního limitu (LV = 5 µg.m ). Nejvyšší
příspěvek je očekáván v prostoru vjezdu, v širším okolí záměru vychází příspěvky průměrné roční
-3
koncentrace nižší. U nejvíce dotčené obytné zástavby dosahují cca do 0,0002 µg.m .
Pole rozložení vypočítaných příspěvků k průměrné roční koncentraci benzenu je zřejmé z Obr. 8.

-3

Obr. 17 Příspěvek k imisní zátěži benzenem - průměrné roční koncentrace [µg.m ]

S ohledem na úroveň pozaďové imisní zátěže provoz záměru zásadním způsobem nezmění zatížení
zájmového území benzenem ani nezpůsobí dosažení či překročení příslušného imisního limitu.
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5.4

Benzo(a)pyren

5.4.1 Analýza stávající imisní situace
Dle pětiletých klouzavých průměrů lze v okolí hodnoceného záměru očekávat hodnoty průměrné roční
-3
-3
koncentrace na úrovni do 0,86 ng.m , tedy na úrovni do 86 % hodnoty imisního limitu (LV = 1 ng.m ).
Podrobné zobrazení průměrných ročních koncentrací v území je znázorněno na Obr. 18.

-3

Obr. 18 Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu [ng.m ]

Dle PZKO téměř má na emisích benzo(a)pyrenu v ORP Pohořelice významný vliv jak doprava (47 %),
tak lokální zdroje vytápění (53 %). I v případě této škodliviny má na imisní zátěž území částečně vliv dálkový
transport znečištění. Za předpokladu realizace komplexního souboru opatření navržených v PZKO lze
výhledově očekávat snižování imisní zátěže území benzo(a)pyrenem.
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5.4.2 Vyhodnocení výhledové imisní situace
Nejvyšší vypočtený příspěvek k průměrné roční koncentraci benzo(a)pyrenu způsobený provozem
-3
-3
hodnocených zdrojů může dosahovat do cca 0,008 ng.m , tj. do 0,08 % imisního limitu (LV = 1 ng.m ).
Nejvyšší příspěvek je očekáván opět v prostoru vjezdu, v širším okolí záměru vychází příspěvky průměrné
-3
roční koncentrace nižší. U nejvíce dotčené obytné zástavby dosahují do cca 0,0002 ng.m .
Pole rozložení vypočítaných příspěvků k průměrné roční koncentraci benzo(a)pyrenu je zřejmé z Obr. 19.

-3

Obr. 19 Příspěvek k imisní zátěži benzo(a)pyrenem - průměrné roční koncentrace [ng.m ]

S ohledem na úroveň pozaďové imisní zátěže provoz záměru zásadním způsobem nezmění zatížení
zájmového území benzo(a)pyrenem ani nezpůsobí dosažení či překročení imisního limitu.
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5.5

Kompenzační opatření

Povinnost uložení kompenzačních opatření vyplývá z §11, odst. (5) zákona č. 201/2012 Sb. v platném znění:
„Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo
vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) došlo v oblasti jejich vlivu na úroveň
znečištění k překročení některého z imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok uvedeného v
bodech 1 a 3 přílohy č. 1 k tomuto zákonu nebo je jeho hodnota v této oblasti již překročena, lze vydat
souhlasné závazné stanovisko podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm. b) pouze při současném
uložení opatření zajišťujících alespoň zachování dosavadní úrovně znečištění pro danou znečišťující látku
(dále jen „kompenzační opatření“). Kompenzační opatření se u stacionárního zdroje označeného ve sloupci
B v příloze č. 2 pro danou znečišťující látku neuloží, pokud pro ni zdroj nemá stanoven specifický emisní limit
v prováděcím právním předpisu. Kompenzační opatření se dále neukládají u stacionárního zdroje nebo
pozemní komunikace, jejichž příspěvek vybrané znečišťující látky k úrovni znečištění nedosahuje hodnoty
stanovené prováděcím právním předpisem.“
S ohledem na fakt, že hodnocené zdroje nespadají do tohoto výčtu zdrojů, povinnost kompenzačních
opatření není pro tento záměr uložena.
I přes nízký imisní příspěvek záměru budou dodržovány následující preventivní opatření k eliminaci
prašnosti vlivem dopravního provozu v areálu záměru:
► pravidelné čištění komunikací, parkoviště a manipulačních ploch,
► očista komunikací po skončení zimního období za účelem odstranění posypového materiálu.
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6

Závěr

Záměr „Areál Semmelrock“ zásadním způsobem neovlivní imisní zatížení hodnoceného území. Nejvyšší
přírůstky k pozaďovým koncentracím sledovaných znečišťujících látek byly zjištěny zejména v prostoru
vjezdu do areálu záměru.
Vypočtený maximální příspěvek záměru k průměrné roční koncentraci NO2 dosahuje do 0,4 % příslušného
imisního limitu. Nejvyšší vypočtený příspěvek ke krátkodobé imisní koncentraci oxidu dusičitého může
za nejnepříznivějších rozptylových podmínek dosahovat v omezeném prostoru do 1 % imisního limitu, jeho
trvání je přitom omezeno na velmi krátký časový interval. S ohledem na stávající úroveň imisní zátěže
nepředpokládáme zásadní změnu zatížení zájmového území oxidem dusičitým ani překročení imisního limitu
pro roční průměrné ani maximální hodinové koncentrace NO 2 v důsledku realizace záměru.
Vypočtené nejvyšší příspěvky k průměrné roční imisní koncentraci tuhých znečišťujících látek frakce PM10
dosahují do 1,5 % hodnoty imisního limitu. Včetně započtené předpokládané pozaďové imisní zátěže
nepředpokládáme dosažení hodnot imisního limitu pro průměrnou roční koncentraci PM 10. Četnost dosažení
maximální krátkodobé koncentrace je velmi nízká, dochází k ní pouze ve velmi omezeném prostoru.
Nepředpokládáme proto ani navýšení četnosti překračování imisního limitu pro denní koncentrace tuhých
látek frakce PM10 vlivem záměru nad zákonem stanovený limit.
Po realizaci záměru nepředpokládáme významnou změnu zatížení území ani překročení imisního limitu ani
u tuhých znečišťujících látek frakce PM2,5 - maximální příspěvek záměru k průměrné roční koncentraci činí
cca 0,6 %.
Vypočtené maximální příspěvky k průměrné roční imisní koncentraci benzenu dosahují rovněž nízkých
hodnot (do 0,06 % hodnoty imisního limitu), které nezpůsobí významnou změnu imisní zátěže území ani
dosažení či překračování stanoveného imisního limitu.
Výpočtově byl rovněž hodnocen příspěvek k pozaďové imisní koncentraci benzo(a)pyrenu. V případě této
škodliviny dosahuje nejvyšší příspěvek hodnocených zdrojů do cca 0,8 % hodnoty imisního limitu a vlivem
záměru nepředpokládáme v dotčeném území významnou změnu stávajícího zatížení benzo(a)pyrenem ani
vznik nadlimitních stavů.
Vzhledem k celkové bilanci spotřeb VOC lze dle zkušenosti s obdobnými provozy očekávat imisní příspěvek
-3
-3
záměru k maximální hodinové koncentraci VOC v řádu desítek µg.m (resp. desetin µg.m v případě
průměrných ročních koncentrací), tedy výrazně nižší, než jsou hodnoty čichového prahu, referenčních
koncentrací, hodnoty PEL, resp. hodnoty NPK-P používaných VOC. V budoucnu tedy nepředpokládáme
vznik zdravotních problémů či obtěžování dotčených obyvatel zápachem v důsledku realizace uvedeného
záměru.
Závěrem lze konstatovat, že hodnocené zdroje znečišťování ovzduší nebudou v dotčeném území
způsobovat významnou změnu kvality ovzduší, ani vznik nadlimitních stavů.

V Brně 29. 8. 2016
Zpracoval:

...…………………………………………….
RNDr. Tomáš Bartoš, Ph.D.
držitel autorizace ke zpracování rozptylových studií
dle zákona. č. 86/2002 Sb. (201/2012 Sb.)
MŽP č.j. 1703/780/10/KS
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Použité zdroje informací

Informace poskytnuté objednatelem rozptylové studie.
Program zlepšování kvality ovzduší zóna CZ06Z Jihovýchod (MŽP, květen 2016).
Internetové zdroje
http://www.mapy.cz
http://geoportal.gov.cz
http://portal.chmi.cz
http://scitani2010.rsd.cz
Emission Factor Documentation For AP-42. Dostupné z: www.epa.gov
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