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Prohlášení 
Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na program 
SYMOS 97, verze 2006 (Verze: 6.0.3680.23440) na základě registrační karty z měsíce února 
2003. 

 

Zpracovatel rozptylové studie je držitelem Osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových 
studií č.j. 2143/820/08/DK, udělené Ministerstvem životního prostředí ČR. 

1. Úvod 
Předmětem rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži související s uvažovaným 
záměrem „ Skládka Uhy – IV etapa, rozšíření skládky odpadů a kompostárna“. 

Kapacita stávající skládky S-OO3 Uhy I - III etapa bude v roce 2012 prakticky vyčerpána a 
v rámci regionu by tak došlo k významnému poklesu skládkovací kapacity. Skládka bude 
využívat v maximální možné míře i stávající objekty současné skládky, přívody energií a 
příjezdovou a vnitroareálovou komunikaci. Skládka je umístěna do území, ve kterém již byla 
ukončena těžba písku, jedná se tudíž o zpětné zaplnění zemníku pískovny.  

Kromě zabezpečené plochy pro ukládání odpadů bude v rámci záměru vytvořena i zabezpečená 
plocha pro ukládání biologicky rozložitelných odpadů – kompostárna, včetně potřebných ploch 
pro následnou přípravu kompostů a ploch pro zřízení mezideponií vstupního a výstupního 
materiálu. 

Výpočet znečištění příspěvků k imisní zátěži byl pro posuzovaný záměr proveden pro 
následující látky:  

Tuhé znečišťující látky vyjádřené jako frakce PM10 – volba této znečišťující látky souvisí 
s emisemi z  plošných a liniových zdrojů, které  souvisejí s vlastním záměrem skládky 
v posuzované lokalitě a s  vyvolanou dopravou. 
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NO2 a benzen - volba těchto znečišťujících látek souvisí s emisemi z  plošných a liniových 
zdrojů souvisejících s dopravou související s hodnoceným záměrem. 

Materiál je zpracován jako jeden z podkladů pro dokumentaci dle  zákona č.100/2001 Sb. 
v platném znění. 

 
 
2. Řešené varianty, výpočtová síť a výpočtové body 
Řešené varianty 

Výpočet imisní zátěže je řešen v následujících variantách: 

VARIANTA 1 – Stávající stav 
Tato varianta vyhodnocuje stávající příspěvky provozu skládky k imisní zátěži v rámci 
schválené I. až III. etapy. Je zohledněno ukládání odpadů v prostoru schválené I. až III. etapy, 
vyvolaná doprava související s tímto provozem a kogenerační jednotka v uvažovaných 
parametrech stávajícího provozu. 

VARIANTA 2 – Příspěvky záměru 
Tato varianta vyhodnocuje IV. etapu rozšíření sládky (I. až III. etapa nebude provozována)  
včetně nově navrhované  kompostárny.  Je řešen prostor skládky ve IV. etapě (tedy přemístění 
plošného zdroje z prostoru schválené I. až III. etapy),  nově vyvolaná doprava související 
s provozem kompostárny (což v podstatě představuje absolutní navýšení dopravy v porovnání 
se stávající generovanou dopravou skládky)  včetně nového plošného zdroje kompostárny a u 
kogenerační jednotky je uvažováno úměrné navýšení jejího provozu. Tato varianta představuje 
nové příspěvky záměru s tím, že výpočet je na straně bezpečnosti výpočtu, protože emise 
z plošného zdroje skládky uvažovaného v rámci IV. etapy jsou v zásadě shodné s emisemi 
v rámci schválené I. až III. etapy, pouze se mění lokalizace tohoto plošného zdroje .  

VARIANTA 3 – Výsledný stav 
Tato varianta vyhodnocuje cílový stav, který je představován celkovou vyvolanou dopravou 
související se záměrem  včetně navrhované kompostárny. Plošné zdroje jsou uvažovány v ploše 
IV. etapy, v prostoru kompostárny, dále  je zohledněna celková doprava  související 
s obslužností skládky jakož i doprava související s provozem kompostárny. U kogenerační 
jednotky je uvažován cílový stav, který uvažuje v počátečním stavu její využívání jako pro 
ukončené skládkování v rámci schválené I. až III. etapy, tak i pro projednávanou IV. etapu. 

 

 

 

 

Situace záměru je patrná z následujícího obrázku:
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Výpočtová síť a výpočtové body 
Výpočet byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 50 m, která představuje celkem      
4 941 výpočtových bodů v síti (1 – 4 941) a pro vybrané  objekty obytné zástavby, které 
mohou být ovlivněny hodnoceným záměrem (5 001 – 5 005). 

Ve výpočtové síti je použito hodnoty L hodnoty rovné 1,6 m – dýchací zóna člověka. 
V následující tabulce jsou uvedeny souřadnice bodů mimo výpočtovou síť: 

CB X Y Z L 
5001 -749905 -1020121 226,3 9,0 
5002 -750033 -1020050 217,0 4,0 
5003 -750116 -1020157 216,6 4,0 
5004 -748179 -1020988 213,3 8,0 
5005 -748034 -1020239 217,9 4,0 

 
Výškové členění, výpočtová síť a body mimo výpočtovou síť jsou patrné z následujících 
podkladů. 
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Body mimo výpočtovou síť – širší vztahy 
 

 
 

 

 

 

 

VB 5001 VB 5002 

VB 5004 

VB 5005 

VB 5003 
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Oblast výpočtových bodů 5001 - 5003 
 

 
 

 

 

 

VB 5001 VB 5002 VB 5003 
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Oblast výpočtového bodu 5004 a 5005 

 
 

VB 5004 VB 5005 
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Výpočtové body mimo výpočtovou síť 

  
VB 5001 VB 5002 

  
VB 5003 VB 5004 

 

 

VB 5005  
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3. Vstupní podklady pro výpočet 
3.1. Použité emisní faktory pro liniové zdroje 
Pro vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži  související s dopravou bylo pracováno s  emisními 
faktory, které jsou komentovány v následující části rozptylové studie. V souladu s novými 
legislativními opatřeními MŽP ČR vydalo jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, 
aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy 
či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory určeny 
pomocí programu MEFA v.06. Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen 
PC program MEFA v.06 (Mobilní Emisní FAktory, verze 2006). Tento uživatelsky jednoduchý 
program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (µg/km – g/km) pro všechny 
základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i 
alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na 
hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových 
vozidel. Program MEFA  umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum 
znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky rizikové pro 
lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní 
organické sloučeniny, které představují hlavní prekurzorytvorby přízemního ozónu a 
fotooxidačního smogu (alkeny). Jedná se o následující sloučeniny:  

 
Anorganické sloučeniny Organické sloučeniny 
oxidy dusíku (NOx) 
oxid dusičitý (NO2) 
oxid siřičitý (SO2) 
oxid uhelnatý (CO) 
tuhé znečišťující látky (PM, PM10) 

 

suma uhlovodíků (CxHy) 
methan 
propan 
1,3-butadien 
styren 
benzen 
toluen 
formaldehyd 
acetaldehyd 
benzo(a)pyren 

Program MEFA v. 06 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00 autorským 
kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité výpočetní vztahy 
vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice. Při 
konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a ověřených emisních dat vozidel 
z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla využita databáze HBEFA -„Handbook 
Emission Factors for Road Transport“, která představuje oficiální datový podklad pro výpočet 
emisí z dopravy ve Spolkové republice Německo a ve Švýcarsku. Získané údaje byly dále 
doplněny s využitím dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména výsledků 
emisních testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže 
postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (jedná se zejména o nákladní 
vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou hmotností vozidla), 
poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku v České republice a 
středoevropském regionu. Rovněž v případě organických látek, které nejsou v emisích 
standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné podklady pro vypracování 
matematických závislostí modelujících výsledné hodnoty emisních faktorů v závislosti na 
jízdním režimu, kategorii motorového vozidla a druhu použitého paliva. Na některé 
z prezentovaných emisních faktorů pro organické sloučeniny (např. benzo(a)pyren, styren, 1,3-
butadien) je proto nutné nahlížet jako na kvalifikované odhady. Matematické vztahy pro 
výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla budou průběžně zpřesňovány v návaznosti na 
vývoj stavu poznání v této problematice a následně bude upravován i program pro jejich 
výpočet.  
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Problematika sekundární emise 

Hodnota sekundární emise z dopravy vyjadřuje množství částic, které jsou vlivem pohybu 
automobilů zvednuty z povrchu vozovky a rozptýleny v přízemní vrstvě atmosféry. Sekundární 
prašnost je obecně závislá na mnoha parametrech  a její hodnota je zatížena velkou mírou 
nejistoty. Hlavní parametry ovlivňující sekundární prašnost jsou intenzita depozice, typ 
povrchu vozovky a jeho narušení, typ vozidla, počet náprav a aktuální rozptylové podmínky. 
Všechny komunikace uvažované ve vytvořeném regionálním modulu mají asfaltový povrch 
s běžnou mírou opotřebení. Hodnota sekundární  emise PM10 byla přebrána ze studie vykonané 
pro centrální část Brna v roce 2005. Hodnota sekundární emise PM10 byla ve shodě s US EPA. 
stanovena 0,01958 g/vozokilometr. Hodnota sekundární emise není závislá na sklonu vozovky 
a byla považována za konstantu pro všechny komunikace zahrnuté v modelu. 
Zdroj: Prašnost z dopravy a její vlivy na imisní zatížení ovzduší suspendovanými částicemi 
           Výroční zpráva za rok 2005, kód projektu 1F54H/098/520,  
          Centrum dopravního výzkumu, odp. řešitel Ing. Vladimír Adamec, CSc. 

 
Ve výpočtu použité emisní faktory jsou sumarizovány v následujících tabulkách: 

pozn.: SP = sekundární prašnost 

  Emisní faktor (g/km) 

plynulost 3 EURO4 NOx Benzen PM10 PM10 + SP 
20 km/h OA benzin 0.1514 0.0028 0.0007 0.02028 
  OA diesel 0.4043 0.0012 0.0250 0.04458 
  TNA 3.2305 0.0169 0.1675 0.18708 
40 km/h OA benzin 0.1376 0.0022 0.0006 0.02018 
  OA diesel 0.2787 0.0008 0.0248 0.04438 
  TNA 2.1029 0.0101 0.0979 0.11748 
50 km/h OA benzin 0.1332 0.0021 0.0007 0.02028 
  OA diesel 0.2489 0.0006 0.0260 0.04558 
  TNA 1.7747 0.0088 0.0852 0.10478 
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3.2. Emise z provozu skládkové techniky 
Z hlediska emisí je uvažováno se spotřebou 15 l nafty na motohodinu pro skládkové 
mechanismy. Jako průměrná emise při spotřebě jednoho litru nafty je uvažováno s emisí 11,23 
g NOx, 0,006 g benzenu a 1,038 g PM10. 

3.3. Emise PM10 ze skládkové techniky 
 
Ke stanovení této emise bylo použito stanovení celkové emise PM10  na základě „Stanovení 
emisních faktorů pro TZL u prašných plošných zdrojů a technologií, které emise TZL na 
plošných zdrojích snižují; DEAL, s.r.o.; Praha 2008; publikované na: 
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/stanoveni_emisnich_faktoru_pro_tzl/$FILE/OOO
-STUDIE_emisni_faktory_TZL-20090114.pdf „ 

a to dle následujícího postupu: 

Manipulace s materiálem: 

 

 

 
 

 
Na základě odborného odhadu větrné růžice pro předmětnou lokalitu je stanovena průměrná 
rychlost větru jako: 

3,241 m.s-1 

 

 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/stanoveni_emisnich_faktoru_pro_tzl/
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3.4. Vstupní podklady pro výpočet 
Záměr představuje ovlivnění imisní zátěže emisemi z bodových, plošných a liniových zdrojů 
znečištění ovzduší.  
 
3.4.1. Vstupní podklady pro výpočet ve Variantě 1 – stávající stav 
Tato varianta vyhodnocuje stávající příspěvky provozu skládky k imisní zátěži. 
Bodové zdroje  

Kogenerační jednotka MOBIL TBG 350 je středním zdrojem znečišťování ovzduší. Jmenovitý 
tepelný výkon je 480 kW, jmenovitý elektrický výkon je 341 kW. Množství spalovaných 
skládkových plynů se pohybuje v rozmezí cca 1 – 1,2 milionu m3/rok. Provozovatelem 
kogenerační jednotky je A.S.A., spol. s r.o.  

Autorizované měření emisí provedla dne 13.11.2008 firma DETEKTA Brno, protokol o 
autorizovaném měření č. 346/2008. Dle výsledků z tohoto protokolu byla v době měření 
průměrná spotřeba bioplynu 142,3 m3/hod a obsah metanu byl 32,1 %. Zjištěné hmotnostní 
koncentrace a hmotnostní toky jednotlivých znečišťujících látek a další potřebné údaje pro 
výpočet imisních koncentrací jsou uvedeny v tabulce: 

Veličina  Jednotka  Hodnota  
Množství spalin m3/hod   792 
Teplota spalin 0C   415 
Hmotnostní koncentrace TZL mg/m3       5,2 
Hmotnostní koncentrace SO2 mg/m3   356 
Hmotnostní koncentrace NOx mg/m3   220 
Hmotnostní koncentrace CO mg/m3   642 
Hmotnostní tok TZL g/hod       4 
Hmotnostní tok SO2 g/hod   262 
Hmotnostní tok NOx g/hod   162 
Hmotnostní tok CO g/hod   472 
Průměr výduchu m       0,2 
Výška výduchu m       6 

Plošné  zdroje  

Nákladní automobily v prostoru skládky 

Skládka je otevřena v pracovní dny pondělí – pátek od 6 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 
hodin.  V tuto dobu se uskuteční i veškeré pohyby motorových vozidel. Vzhledem 
k omezenému provozu v sobotu je pro přepočet na denní pohyby uvažováno s 267 dny 
provozu skládky. 

Jak vyplývá z příslušné části předkládaného oznámení, obslužnost skládky ve stávajícím stavu 
zabezpečuje ročně celkem 61 920 pohybů TNA a 8010 pohybů OA. 

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje nákladních automobilů byl pro volnoběh použit 
předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při 
uvažovaném pohybu  TNA/den  a době volnoběhu 30 sekund a při použití výše uvedených 
emisních faktorů lze sumarizovat následující hmotnostní toky znečišťujících látek: 

 NOx Benzen PM10 

  g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 
Plocha skládky III 0.0095524 0.3782735 0.100999 5.036E-05 0.0019944 0.000532505 0.000494 0.019562 0.0052231 

 Sekundární prašnost PM10 +  sekundární prašnost  

  g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1    
Plocha skládky III 6.477E-05 0.002565 0.0006848 0.0005588 0.022127 0.0059079    
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Skládkovací technika 

Bilance emisí z provozu skládkovacích mechanismů vychází ze spotřeb nafty pro mechanizaci 
na skládce.  

Za plošný zdroj je třeba považovat i emise ze spalování motorové nafty, kterou spotřebují 
stavební mechanizmy při hutnění a úpravách tělesa skládky. Při uváděné spotřebě motorové 
nafty 30 m3/rok a průměrné spotřebě 15 l motorové nafty na jednu hodinu provozu buldozeru 
(kompaktoru) tj. po dobu cca 8 hodin denně, 2 000 hod/rok jsou při použití emisních faktorů 
hmotnostní toky znečišťujících látek vzniklé spálením tohoto množství nafty uvedeny 
v následující tabulce: 

  NOx Benzen PM10 
  g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 

Plocha skládky III 0,04381 1.26179 0.3369 0,0000234 0,00068 0.00018 0,004049 0,116629 0,03114 

Těleso skládky I. – III. etapa 

Těleso skládky je dle klimatických podmínek periodicky vlhčeno rozlivem průsakové vody 
z jímky průsakových vod. V souladu s provozním řádem skládky má aktivní plocha skládky 
(sektor) pro ukládání odpadů rozměry cca 50 x 50 m, tj. 2 500 m2. Ročně se na skládku ukládá 
cca 80 000 tun odpadů,které mohou být zdrojem prašnosti z celkového objemu 208 000 tun 
ročně ukládaných odpadů. 

Emisní faktor dle tabulky XII„Stanovení emisních faktorů pro TZL u prašných plošných zdrojů 
a technologií, které emise TZL na plošných zdrojích snižují; DEAL, s. r.o.; Praha 2008; 
publikované na  

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/stanoveni_emisnich_faktoru_pro_tzl/$FILE/OOO
-STUDIE_emisni_faktory_TZL-20090114.pdf „je uvažováno s průměrnou vlhkostí 
skládkovaného materiálu cca 3%, průměrná rychlost větru v lokalitě je 3,241 m/s, emisní 
faktor poté vychází 0,694 kg/t . 

Roční emise pak vychází 55,540 t.  
PM10   

  g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 

manipulace s materiálem při skládkování 1,761 152,165 55,540 

Liniové  zdroje  

Areál skládky je přístupný ze silnice I/16 v úseku Velvary – Nová Ves a následným odbočením 
na silnici II/616 vedoucí z Velvar přes obec Uhy do Podhořan a v opačném směru od 
Podhořan do obce Uhy. Na silnici II/616 se napojuje účelová komunikace na skládku. Tato 
účelová komunikace je společná i pro aktivity firmy KÁMEN Zbraslav, a.s.  

Dle sdělení oznamovatele (na základě evidence příjmu odpadů) dojelo v roce 2009 na skládku 
30 960 TNA, které dovezly celkem 208 041 tun odpadů. Průměrné vytížení vozidla je cca 6,72 
tun/vozidlo. V těchto údajích je podchycen jak dovoz odpadů, tak i dovoz materiálu pro 
technické zabezpečení skládky. Z výsledků provozní evidence odpadů za rok 2009 z hlediska 
původců odpadů zadal oznamovatel následné směrové rozložení dopravy: Cca 30% přijíždí na 
skládku po silnici II/616 od západu, tj. přes obec Uhy a cca 70 % vozidel přijíždí na skládku po 
silnici II/616 od východu, tj. od Podhořan. Veškerá vozidla po odbočení ze silnice II/616 
projedou po vnitroaerálové účelové komunikaci přes váhu na těleso III etapy skládky. Délka 
této komunikace je cca 1 500 m.  

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/stanoveni_emisnich_faktoru_pro_tzl/
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Dle sdělení oznamovatele přijíždí do areálu skládky v průměru denně cca 15 OA, rozložení 
pohybů těchto vozidel na silnici II/616 je přibližně rovnoměrné. Vzdálenost ze silnice II/616 po 
vnitroareálové účelové komunikaci na parkoviště OA je cca 400 m. 

Skládka je otevřena v pracovní dny pondělí – pátek od 6 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 
hodin. V tuto dobu se uskuteční i veškeré pohyby motorových vozidel. Vzhledem 
k omezenému provozu v sobotu je pro přepočet na denní pohyby uvažováno s 267 dny 
provozu skládky.     

Na základě výše uvedených údajů jsou v následující tabulce vyčísleny roční a denní pohyby 
(příjezdy a odjezdy) motorových vozidel. 

Nákladní doprava 
Komunikace  Pohyby TNA/rok Pohyby TNA/den 
II/616 od Uhy 18 576   70 
II/616 od Podhořan 43 344 162 
Účelová komunikace 61 920 232 

Osobní doprava 
II/616 od Uhy 4 005 15 
II/616 od Podhořan 4 005 15 
Účelová komunikace 8 010 30 

Výše uvedené dopravě na řešených komunikačních úsecích odpovídají následující bilance emisí: 

úsek NOx Benzen PM10 

 Varianta 1 g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok 
Účelová 

komunikace 4.585E-05 0.756547 0.201998 2.417E-07 0.0039888 0.001065 2.371E-06 0.039124 0.0104461 
II/616 od 
Podhořan 2.082E-05 0.3434848 0.0917104 1.007E-07 0.0016622 0.0004438 9.691E-07 0.0159898 0.0042693 

II/616 od Uhy 7.685E-06 0.1268055 0.0338571 3.879E-08 0.00064 0.0001709 3.698E-07 0.006101 0.001629 

 
úsek Sekundární prašnost PM10 + sekundární prašnost  

 Varianta 1 g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok    
Účelová 

komunikace 3.109E-07 0.00513 0.0013697 2.682E-06 0.044254 0.0118158    
II/616 od 
Podhořan 2.1E-07 0.0034657 0.0009253 1.179E-06 0.0194555 0.0051946    

II/616 od Uhy 1.009E-07 0.0016643 0.0004444 4.706E-07 0.0077653 0.0020733    

 

Řešené úseky jsou patrné z následujícího obrázku: 
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úsek 2 od Podhořan úsek 3 od Uh úsek 3 účelová 
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3.4.2. Vstupní podklady pro výpočet ve Variantě 2 – příspěvky záměru 
Tato varianta vyhodnocuje IV. etapu, tedy rozšíření sládky v rámci IV. etapy (I. až III. etapa 
nebude provozována)  včetně nově navrhované  kompostárny.  Tato varianta vyhodnocuje 
pouze nové zdroje emisí (doprava a navýšení provozu kogenerační jednotky), respektive 
přemístění plošných zdrojů emisí ( lokalizací skládky ve IV. etapě). 
Bodové zdroje  

Pro vyhodnocení hmotnostních toků znečišťujících látek z kogenerační jednotky je uvažován 
z hlediska emisí nejméně příznivý stav, tj. že kogenerační jednotka bude provozována na plný 
výkon, který je dle výrobce charakterizován množstvím spalovaného bioplynu ve výši 198 
m3/hod. Stanovení hmotnostních toků emisí vychází ze stávajícího autorizovaného měření, 
které bylo provedeno při spotřebě 142,3 m3/hod a nové hmotnostní toky byly úměrně 
(198/142,3) navýšeny. Výsledky jsou uvedeny v tabulce:   

Veličina  Jednotka Stávající stav Příspěvek  záměru Cílový stav 
Množství spalin m3/hod               792                310              1 102 
Teplota spalin 0C               415                415                 415 
Hmotnostní tok TZL g/hod                   4                    1,6                     5,6 
Hmotnostní tok SO2 g/hod                262                103                 365 
Hmotnostní tok NOx g/hod                162                  63                 225 
Hmotnostní tok CO g/hod                472                185                 657 
Průměr výduchu m                    0,2                    0,2                     0,2 
Výška výduchu m                    6                    6                     6 

pozn.: v této variantě výpočtů příspěvku záměru jsou zohledněny údaje uvedené ve sloupci „příspěvek záměru“  

Plošné  zdroje  

Nákladní automobily v prostoru kompostárny 

Provozem IV etapy skládky nedojde k významnějším změnám v nákladní dopravě, nenavyšuje 
se roční množství ukládaných odpadů. Rovněž tak se nepředpokládají ani změny ve 
směrovém rozložení této dopravy, nemění se svozové oblasti. Otevřením IV etapy skládky se 
sníží stávající vzdálenost účelové komunikace (odbočení z II/616 – skládka) ze stávajících cca 
1500 m na 900 m.  

Intenzita osobní dopravy zůstane rovněž přibližně na stávající úrovni, nárůst 1 pracovníka je 
z hlediska bilance dopravy zcela nevýznamný.  

Nárůst nákladní dopravy bude spojen s provozem kompostárny. Pro dovoz 35 000 tun 
odpadů/rok a 90 000 tun zeminy/rok se předpokládá příjezd 6 067 TNA (tedy 12 134 
pohybů). Vyvolané nároky na tuto dopravu jsou uvedeny v tabulce: 

Odpad nebo zemina Prům. vytížení TNA Množství tun/rok Počet TNA/rok 
Kaly z ČOV 22 tun 30 000 1 364 
Biolog. rozlož. odpady 3,65 tun 5 000 1 370 
Zemina  27 tun 90 000 3 333 
CELKEM - 125 000 6 067 

Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje nákladních automobilů byl pro volnoběh použit 
předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při 
uvažovaném pohybu  TNA/den  a době volnoběhu 30 sekund a při použití výše uvedených 
emisních faktorů lze sumarizovat následující hmotnostní toky znečišťujících látek: 

 NOx Benzen PM10 

  g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 
kompostárna 0.0020395 0.0807625 0.0215636 1.067E-05 0.0004225 0.000112808 0.0001057 0.0041875 0.0011181 

 Sekundární prašnost PM10 +  sekundární prašnost  

  g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1    
kompostárna 1.236E-05 0.0004895 0.0001307 0.0001181 0.004677 0.0012488    
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Skládkovací technika 

Bilance emisí z provozu skládkovacích mechanismů vychází ze spotřeb nafty pro mechanizaci 
na skládce. Z hlediska bilancí nedojde ke změně, změní se však umístění plošného zdroje. 
který bude v prostoru IV. etapy skládky.  

Za plošný zdroj je třeba považovat i emise ze spalování motorové nafty, kterou spotřebují 
stavební mechanizmy při hutnění a úpravách tělesa skládky. Při uváděné spotřebě motorové 
nafty 30 m3/rok a průměrné spotřebě 15 l motorové nafty na jednu hodinu provozu buldozeru 
(kompaktoru) tj. po dobu cca 8 hodin denně, 2 000 hod/rok jsou při použití emisních faktorů 
hmotnostní toky znečišťujících látek vzniklé spálením tohoto množství nafty uvedeny 
v následující tabulce: 

  NOx Benzen PM10 
  g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 

Plocha skládky IV 0,04381 1.26179 0.3369 0,0000234 0,00068 0.00018 0,004049 0,116629 0,03114 

 
Těleso skládky IV.  etapa 

Těleso skládky je dle klimatických podmínek periodicky vlhčeno rozlivem průsakové vody 
z jímky průsakových vod.  V souladu s provozním řádem skládky má aktivní plocha skládky 
(sektor) pro ukládání odpadů rozměry cca 50 x 50 m, tj. 2 500 m2. Ročně se na skládku 
ukládá cca 80 000 tun odpadů,které mohou být zdrojem prašnosti z celkového objemu 
208 000 tun ročně ukládaných odpadů. 

Emisní faktor dle tabulky XII„Stanovení emisních faktorů pro TZL u prašných plošných 
zdrojů a technologií , které emise TZL na plošných zdrojích snižují; DEAL, s. r.o.; Praha 
2008; publikované na:  
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/stanoveni_emisnich_faktoru_pro_tzl/$FILE/OO
O-STUDIE_emisni_faktory_TZL-20090114.pdf „ je uvažováno s průměrnou vlhkostí 
skládkovaného materiálu cca 3%, průměrná rychlost větru v lokalitě je 3,241 m/s, emisní 
faktor poté vychází 0,694 kg/t . 

Roční emise potom činí  55,540 t.  
PM10   

  g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 

manipulace s materiálem při skládkování 1,761 152,165 55,540 

Kompostárna 

Nový zdroj. Plocha pro kompostování a výrobu substrátu a manipulační plocha jsou dle 
klimatických podmínek periodicky zkrápěny průsakovou vodou ze záchytné jímky. Dle 
projektové dokumentace bude celková plocha (manipulační a kompostovaní plocha) cca 
6 050 m2. Ročně se zde uloží maximálně 35 000 tun odpadů a 90 000 tun zeminy. Veškerý 
vznikající kompost bude využit pouze pro rekultivaci skládky. 

Emisní faktor dle tabulky XII„Stanovení emisních faktorů pro TZL u prašných plošných 
zdrojů a technologií, které emise TZL na plošných zdrojích snižují; DEAL, s..r.o.; Praha 
2008; publikované na 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/stanoveni_emisnich_faktoru_pro_tzl/$FILE/OO
O-STUDIE_emisni_faktory_TZL-20090114.pdf „ je uvažováno s průměrnou vlhkostí 
skládkovaného materiálu cca 3% a pro zeminu 3,4%, průměrná rychlost větru v lokalitě je 
3,241 m/s. 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/stanoveni_emisnich_faktoru_pro_tzl/
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/stanoveni_emisnich_faktoru_pro_tzl/
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Roční emise pak činí 76,738 t.  
  PM10 
  g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 

manipulace s odpadem 0,771 66,572 24,299 
manipulace se zeminou 1,663 143,670 52,440 

celkem 2,433 210,242 76,738 

Liniové  zdroje  

Pro příjezd vozidel na kompostárnu bude využívána stávající účelová vnitroareálová 
komunikace. Vzdálenost účelové komunikace (odbočení z II/616 – kompostárna) bude cca 
1450 m. Z hlediska směrového rozložení této dopravy předpokládá oznamovatel přibližně 
shodné rozložení jako u dovozu odpadů na skládku, tj. cca 30% bude přijíždět na 
kompostárnu po silnici II/616 od západu, tj. přes obec Uhy a cca 70 % vozidel bude přijíždět 
na skládku po silnici II/616 od východu, tj. od Podhořan. Dovoz odpadů a zeminy do 
kompostárny se předpokládá pouze v pracovní dny (pondělí – pátek) v době od 6 do 18 
hodin.   

Na základě výše uvedených údajů jsou v následující tabulce vyčísleny roční a denní pohyby 
(příjezdy a odjezdy) motorových vozidel na kompostárnu. 

Nákladní doprava 
Komunikace  Pohyby TNA/rok Pohyby TNA/den 
II/616 od Uhy 3 640 15 
II/616 od Podhořan 8 494 34 
Účelová komunikace - kompostárna 12 134 49 

Výše uvedené dopravě na řešených komunikačních úsecích odpovídají následující bilance 
emisí: 

úsek NOx Benzen PM10 

příspěvek g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok 
Účelová 

komunikace - 
kompostárna 9.594E-06 0.1582945 0.0422646 5.019E-08 0.0008281 0.0002211 4.974E-07 0.0082075 0.0021914 

II/616 od 
Podhořan 4.333E-06 0.0714986 0.0190901 2.081E-08 0.0003434 9.169E-05 2.017E-07 0.0033286 0.0008887 

II/616 od Uhy 1.613E-06 0.0266205 0.0071077 8E-09 0.000132 3.524E-05 7.745E-08 0.001278 0.0003412 

 
úsek Sekundární prašnost PM10 + sekundární prašnost  

příspěvek g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok    
Účelová 

komunikace - 
kompostárna 5.815E-08 0.0009594 0.0002562 5.556E-07 0.0091669 0.0024476    

II/616 od 
Podhořan 4.035E-08 0.0006657 0.0001777 2.421E-07 0.0039943 0.0010665    

II/616 od Uhy 1.78E-08 0.0002937 7.842E-05 9.525E-08 0.0015717 0.0004196    

 

Situaci úseků dokladuje následující obrázek: 
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3.4.3. Vstupní podklady pro výpočet ve Variantě 3 – výsledný stav 
Tato varianta vyhodnocuje cílový stav, který je představován celkovou vyvolanou dopravou 
související se záměrem.  

Bodové zdroje  

Pro vyhodnocení hmotnostních toků znečišťujících látek z kogenerační jednotky je uvažován 
z hlediska emisí nejméně příznivý stav, tj. že kogenerační jednotka bude provozována na plný 
výkon, který je dle výrobce charakterizován množstvím spalovaného bioplynu ve výši 198 
m3/hod. Stanovení hmotnostních toků emisí vychází ze stávajícího autorizovaného měření, 
které bylo provedeno při spotřebě 142,3 m3/hod a nové hmotnostní toky byly úměrně 
(198/142,3) navýšeny. Výsledky jsou uvedeny v tabulce:   

Veličina  Jednotka Stávající stav Příspěvek  záměru Cílový stav 
Množství spalin m3/hod               792                310              1 102 
Teplota spalin 0C               415                415                 415 
Hmotnostní tok TZL g/hod                   4                    1,6                     5,6 
Hmotnostní tok SO2 g/hod                262                103                 365 
Hmotnostní tok NOx g/hod                162                  63                 225 
Hmotnostní tok CO g/hod                472                185                 657 
Průměr výduchu m                    0,2                    0,2                     0,2 
Výška výduchu m                    6                    6                     6 

pozn.: v této variantě výpočtů příspěvku záměru jsou zohledněny údaje uvedené ve sloupci „cílový stav“  

Plošné  zdroje  

Nákladní automobily v prostoru kompostárny a skládky IV. etapy 

Dopravní obslužnost po realizaci záměru je dána součtem dopravy na IV etapu skládky a 
dopravou na kompostárnu. Bilance osobní dopravy se oproti stávajícímu stavu nezmění. 
Pohyby motorových vozidel na jednotlivých komunikacích ve výsledném stavu představují 
74 054 pohybů TNA a 8010 pohybů OA. 
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Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje nákladních automobilů byl pro volnoběh použit 
předpoklad : 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při 
uvažovaném pohybu  TNA/den  a době volnoběhu 30 sekund a při použití výše uvedených 
emisních faktorů lze sumarizovat následující hmotnostní toky znečišťujících látek: 

 NOx Benzen PM10 

  g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 
Skládka IV. etapa 

+ kompostárna 0.0115918 0.459036 0.1225626 6.103E-05 0.0024169 0.000645312 0.0005997 0.0237495 0.0063411 
 Sekundární prašnost PM10 +  sekundární prašnost  

  g.s-1 kg.den-1 t. rok-1 g.s-1 kg.den-1 t. rok-1    
Skládka IV. etapa 

+ kompostárna 7.713E-05 0.0030545 0.0008155 0.0006769 0.026804 0.0071567    

Skládkovací technika 
Emise ze skládkovací techniky jsou shodné jako ve variantě 2. 

Těleso skládky IV  etapa 
Emise z tělesa skládky jsou shodné jako ve variantě 2. 

Kompostárna 
Emise z tělesa skládky jsou shodné jako ve variantě 2. 

Liniové  zdroje  

Dopravní obslužnost po realizaci záměru je dána součtem dopravy na IV etapu skládky a 
dopravou na kompostárnu. Bilance osobní dopravy se oproti stávajícímu stavu nezmění. 
Pohyby motorových vozidel na jednotlivých komunikacích jsou uvedeny v tabulce: 

Nákladní doprava 
Komunikace  Pohyby TNA/rok Pohyby TNA/den 
II/616 od Uhy 22 216   85 
II/616 od Podhořan 51 838 196 
Účelová komunikace sjezd 74 054 281 
Účelová komunikace  - kompostárna  12 134 49 
Účelová komunikace – váha 61 920 232 
Účelová komunikace - skládkování 30 960 116 

Osobní doprava 
II/616 od Uhy 4 005  15 
II/616 od Podhořan 4 005  15 
Účelová komunikace sjezd 8 010  30 
Účelová komunikace  - kompostárna  0 0 
Účelová komunikace – váha 8 010  30 
Účelová komunikace - skládkování 0 0 

Výše uvedené dopravě na řešených komunikačních úsecích odpovídají následující bilance 
emisí: 

úsek NOx Benzen PM10 
 Varianta 3 g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok 
Účelová 
komunikace sjezd 5,544E-05 0,914842 0,244263 2,919E-07 0,004817 0,001286 2,869E-06 0,047332 0,012638 
Účelová 
komunikace  - 
kompostárna  9,594E-06 0,158295 0,042265 5,019E-08 0,000828 0,000221 4,974E-07 0,008208 0,002191 
Účelová 
komunikace – váha 4,585E-05 0,756547 0,201998 2,417E-07 0,003989 0,001065 2,371E-06 0,039124 0,010446 
Účelová 
komunikace - 
skládkování 2,293E-05 0,378274 0,100999 1,209E-07 0,001994 0,000533 1,186E-06 0,019562 0,005223 
II/616 od Podhořan 2,515E-05 0,414983 0,110801 1,216E-07 0,002006 0,000536 1,171E-06 0,019318 0,005158 

II/616 od Uhy 9,299E-06 0,153426 0,040965 4,679E-08 0,000772 0,000206 4,472E-07 0,007379 0,001970 

 
 
 

úsek Sekundární prašnost PM10 + sekundární prašnost 
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 Varianta 3 g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok 
Účelová komunikace 
sjezd 3,691E-07 0,006089 0,001626 3,238E-06 0,053421 0,014263 
Účelová komunikace  
- kompostárna  5,815E-08 0,000959 0,000256 5,556E-07 0,009167 0,002448 
Účelová komunikace 
– váha 3,109E-07 0,005130 0,001370 2,682E-06 0,044254 0,011816 
Účelová komunikace - 
skládkování 1,555E-07 0,002565 0,000685 1,341E-06 0,022127 0,005908 

II/616 od Podhořan 2,504E-07 0,004131 0,001103 1,421E-06 0,023450 0,006261 

II/616 od Uhy 1,187E-07 0,001958 0,000523 5,659E-07 0,009337 0,002493 

 

Situaci úseků dokladuje následující obrázek: 
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4. Imisní limity 
Pokud bereme v úvahu příslušné  Nařízení vlády k  zákonu o ovzduší ve vztahu 
k vyhodnocovaným škodlivinám, potom dle tohoto NV č. 597/2006 Sb. je nezbytné 
respektovat dále uvedené imisní limity: 
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5. Metodika výpočtu 
5.1. Použitá větrná růžice 
Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3 rychlosti 
větru zpracovaný ČHMÚ. Základní parametry této růžice jsou prezentovány v následující 
tabulce a v grafu generované programem SYMOS97’ verze 2006: 
 

UHY - větrná růžice 
 

STABILITNÍ RŮŽICE  RYCHLOSTNÍ RŮŽICE 
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Protože je výpočtová síť v souřadném systému JTSK, je použito stočení větrné růžice o 8,0o. 
Toto natočení větrné růžice k souřadnému systému je dokladováno následujícím 
kartogramem:  
 

 



32 

 
5.2. Metodika výpočtu rozptylové studie 
V roce 1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty znečištění 
ovzduší ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 ve věstníku MŽP, 
částka 3. Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice SYMOS'97 byly přizpůsobené 
tehdy platné legislativě, aby byly na minimum omezené problémy s používáním metodiky 
v praxi a aby výsledky byly přímo srovnatelné s platnými imisními limity a přípustnými 
koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší. V souvislosti se vstupem ČR do EU se 
legislativa v oboru životního prostředí přizpůsobuje platným evropským předpisům a proto 
v ní vznikají změny, na které musí reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést 
i nadále k výsledkům snadno použitelným v běžné praxi. Tuto možnost poskytuje upravená 
metodika SYMOS 97, verze 2006. 

Hlavní změny metodiky zahrnuté v programu jsou: 
- stanovení imisních koncentrací pro některé znečišťující látky jako hodinových průměrných hodnot 

koncentrací 
- stanovení imisních koncentrací  pro některé znečišťující látky jako denních průměrných hodnot 

(PM10  a SO2 ) nebo 8-hodinových průměrných hodnot koncentrací 
- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx ) 
      nový výpočet frakce spadu prachu - PM10 

 
SYMOS 97 v 2006 je programový systém pro  modelování  znečištění ze stacionárních 
zdrojů. Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS umožňuje: 
Ø výpočet znečistění ovzduší plynnými látkami z bodových (typ zdroje 1),   plošných (typ zdroje 2) a 

liniových zdrojů (typ zdroje 3) 
Ø výpočet znečistění od velkého počtu zdrojů (teoreticky neomezeného) 
Ø stanovit charakteristiky znečistění v husté síti referenčních bodů (až 30000 referenčních bodů) a 

připravit tímto způsobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledků výpočtů 
Ø brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability mezní vrstvy 

ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského 

Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů pro 
hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve 
vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní střech budov. 
Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění pod inverzní vrstvou ve 
složitém terénu a při bezvětří. 

Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu mezi 
zdrojem a referenčním bodem. Pro výpočet vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu 
v požadované oblasti o libovolné velikosti buňky. Do výpočtu může být zahrnut vliv 
převýšení v malých vzdálenostech - v řadě případů je nutno počítat znečistění i v malých 
vzdálenostech od komína, kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální výšky. V metodice je 
zahrnut tvar křivky, po které stoupají exhalace, a lze tedy počítat koncentrace i ve velmi malé 
vzdálenosti od zdroje. 

Vyskytuje-li se několik komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou vzájemně 
ovlivňovat, celkové převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtovém modelu jsou zahrnuty vztahy, 
kterým se toto zvýšení vypočte. Korekce efektivní výšky na vliv terénu – v případě pokud 
mezi zdrojem a referenčním bodem je terén zvýšený, tak se předpokládá, že kouřová vlečka 
vystupuje podél svahů vzhůru. 
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Znečisťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou 
z atmosféry odstraňovány. Jedná se buď o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální 
procesy se dále dělí na mokrou a suchou depozici, podle způsobu, jakým jsou příměsi 
odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu, 
mokrá depozice je vychytávání těchto látek padajícími srážkami a vymývání oblačné vrstvy. 
Model uvažuje průměrnou dobu setrvání látky v atmosféře, kterou je možno stanovit pro 
řadu látek. Pro první přiblížení se látky dělí do tří kategorií a výsledná koncentrace se 
vypočítá zahrnutím korekce na depozici a transformaci podle daných vztahů pro danou 
kategorii znečišťující látky. Jednotlivé znečisťující látky lze  rozdělit do těchto tří kategorií: 
Kategorie Průměrná doba setrvání v atmosféře 
I 20 h 
II 6 dní 
III 2 roky 

Následuje  rozdělení základních znečišťujících látek dle kategorií: 
Znečišťující látka Kategorie 
oxid siřičitý II 
oxidy dusíku II 
oxid dusný III 
amoniak II 
sirovodík I 
oxid uhelnatý III 
oxid uhličitý III 
metan III 
vyšší uhlovodíky III 
chlorovodík I 
sirouhlík II 
formaldehyd II 
peroxid vodíku I 
dimetyl sulfid I 

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší na horách – 
v atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění z nízkých zdrojů nemůže dostat. 
Model obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost výskytu horní hranice inverze, které 
jsou odvozeny z aerologických měření teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na 
meteorologické stanici Praha-Libuš. 

Pro výpočet ročních průměrů se pro každý zdroj udává také relativní roční využití 
maximálního výkonu. 

Výpočet koncentrací z plošných zdrojů – postupuje se tak, že plošný zdroj se rozdělí na 
dostatečný počet čtvercových plošných elementů. Velikost elementů se volí v závislosti na 
vzdálenosti nejbližšího referenčního bodu. Pokud plošný zdroj nebo jeho element tvoří část 
obce se zástavbou a lokálními topeništi tak se za efektivní výšku dosazuje střední výška 
budov v daném elementu zvýšená o 10 m. 

Výpočet koncentrací z liniových zdrojů – liniovými zdroji se rozumí zejména silnice 
s automobilovým provozem. Stejně jako u plošných zdrojů koncentraci od liniového zdroje 
vypočítáme tak, že liniový zdroj rozdělíme na dostatečný počet délkových elementů. 

K výpočtu průměrných ročních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou větrnou růžici, 
tj. stanovit četnosti výskytu směru větru pro každý azimut od 0° do 359° při všech třídách 
stability a třídách rychlosti větru. Vstupní větrná růžice obsahuje relativní četnosti 
v procentech pro 8 základních směrů větru a četnosti bezvětří ve všech třídách stability. Při 
vytváření podrobné větrné růžice se lineárně interpoluje mezi těmito hodnotami. Program 
umožňuje provádět výpočty nejen po 1°(předvolená hodnota), ale i po 0.5°, 3°, 5° a nebo je 
možné zvolit krok výpočtu vlastní, přičemž jeho hodnota musí být v rozsahu 0,5° – 45° a 
musí dělit číslo 45 beze zbytku. Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho 
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roku . Pozornost je třeba věnovat tomu, zda jsou údaje z té které meteorologické nebo 
klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpočtu. Posouzení této reprezentativnosti 
je však záležitost značně komplikovaná, závisí nejen na topografii terénu a vzdálenosti stanice 
od místa výpočtu, ale i na typu klimatických oblastí a je zcela v kompetenci ČHMÚ. 

Jako nejdůležitější klimatický vstupní údaj se zadává větrná růžice rozlišená podle rychlosti 
větru a teplotní stability atmosféry. Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti: 
Třída větru Třída rychlosti větru 
slabý vítr 1.7 m/s 
střední vítr 5.0 m/s 
silný vítr 11.0 m/s 
Pozn.: Rychlostí větru se přitom rozumí rychlost zjišťovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad 
zemí. 

Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující v atmosféře teplotní 
zvrstvení. Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší: 
Třída stability Název Popis třídy stability 
I. superstabilní silné inverze,velmi špatné podmínky rozptylu 
II. stabilní běžné inverze,špatné podmínky rozptylu 

III. izotermní Slabé inverze,izotermie nebo malý kladný teplotní gradient 
často se vyskytující mírně zhoršené rozptylové podmínky 

IV. normální indiferentní teplotní zvrstvení, běžný případ dobrých rozptylových podmínek 
V. konvektivní labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl znečišťujících látek 

Ne všechny rychlosti větru se vyskytují za všech tříd stability atmosféry. V praxi dochází 
k výskytu 11 kombinací tříd stability a tříd rychlosti větru. Větrná růžice, která je vstupem 
pro výpočet znečištění ovzduší, tedy obsahuje relativní četnosti směru větru z 8 základních 
směrů pro těchto 11 různých rozptylových podmínek a kromě toho četnost bezvětří pro 
každou třídu stability atmosféry. 
rozptylová podmínka třída stability rychlost větru 
1 I 1,7 
2 II 1,7 
3 II 5 
4 III 1,7 
5 III 5 
6 III 11 
7 IV 1,7 
8 IV 5 
9 IV 11 
10 V 1,7 
11 V 5 

Program  je určen také pro výpočet koncentrací pevných znečisťujících látek. Do výpočtu je 
v tomto případě zahrnuta pádová rychlost prašných částic, vstupními údaji se zadává 
rozložení velikosti prašných částic (velikost částice a její četnost). 

Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy oxidů 
dusíku označené jako NOx. Pro tuto sumu byl stanovený imisní limit a zároveň jako NOx byly  
(a dodnes jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní faktory z průmyslu, energetiky 
i z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena zejména dvěmi složkami, a to NO a NO2. Nová 
legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve vztahu k ochraně ekosystémů, ale zavádí nově 
imisní limit pro NO2 ve vztahu k ochraně zdraví lidí, zřejmě proto, že pro člověka je NO2 
mnohem toxičtější než NO. Problém spočívá v tom, že ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při 
spalovacích procesech) je společně s horkými spalinami emitován převážně NO, který teprve 
pod vlivem slunečního záření a ozónu oxiduje na NO2, přičemž rychlost této reakce značně 
závisí na okolních podmínkách v atmosféře. Protože předpokládáme, že vstupem do výpočtu 
zůstanou emise NOx, je nutné upravit výpočet tak, aby jednak poskytoval hodnoty 
koncentrací NO2 a jednak zahrnoval rychlost konverze NO na NO2 v závislosti na 
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rozptylových podmínkách. Podle dostupných informací obsahují průměrné emise NOx pouze 
10 % NO2 a celých 90 % NO. Pro popis konverze NO na NO2 je v metodice proveden 
podrobný popis. Pro představu, jak bude vypadat podíl  c/c0, tj. jakou část z původní 
koncentrace NOx bude tvořit NO2 v závislosti na třídě stability ovzduší a vzdálenosti od 
zdroje, byly vypočtené hodnoty  c/c0 uspořádané do tabulky. Pro rychlost větru byla použita 
nejnižší hodnota z třídních rychlostí podle metodiky SYMOS a to 1,7 m/s. 

podíl koncentrací NO2 / NOx třída stability 
vzdálenost 1 km vzdálenost 10 km vzdálenost 100 km 

I 0,149 0,488 0,997 
II 0,156 0,532 0,999 
III 0,174 0,618 1,000 
IV 0,214 0,769 1,000 
V 0,351 0,966 1,000 

Z tabulky je zřejmé, že na velkých vzdálenostech se všechen NO transformuje na NO2, ale ve 
vzdálenosti 1 km budou koncentrace NO2 dosahovat pouze hodnot 15 - 35 % původně 
vypočtených koncentrací NOx. Při vyšších rychlostech větru bude tento podíl ještě nižší. 

Údaje o referenčních bodech 
Pro každý referenční bod, pro který se počítá znečištění ovzduší, je nutné znát tyto údaje: 
1. Název referenčního bodu (není povinné, ale u samostatných referenčních bodů užitečné). 
2. Poloha referenčního bodu, tj. souřadnice xr, yr [m] ve zvolené souřadné síti. 
3. Nadmořská výška terénu zr [m] v místě referenčního bodu. 
4. Pokud je referenční bod umístěn jinde než v úrovni terénu, (např. na budově), pak jeho 
výšku l nad terénem (výšku budovy). 

Údaje o topografii terénu 
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu mezi 
zdrojem a referenčním bodem. V případě, že terén mezi zdrojem a referenčním bodem není 
rovinný, je třeba mít informace o jeho tvaru. 

V praxi se výpočty provádějí obvykle v pravidelné nebo nepravidelné síti referenčních bodů. 
Z údajů o jejich poloze a nadmořských výškách terénu v jejich místě se vyhodnocuje tvar a 
charakteristiky terénu ve sledované oblasti. Přesnost výpočtu profilu terénu mezi zdrojem a 
referenčním bodem závisí na dostatečné hustotě referenčních bodů v síti. Hustotu sítě 
referenčních bodů je proto nutné volit takovou, aby postihla všechny podstatné terénní útvary 
v daném území. 

Mezi zdrojem a nejbližším referenčním bodem se předpokládá rovinný terén bez jakýchkoliv 
významných terénních útvarů. Naopak, pokud chceme podrobněji popsat terén mezi zdrojem 
a nějakým referenčním bodem, je nutné zvolit mezi nimi několik dalších referenčních bodů. I 
v tomto případě je výhodné znát nadmořské výšky nikoliv jen na spojnici mezi zdrojem z 
referenčním bodem, ale v síti bodů rozložených kolem této spojnice. 

Údaje pro výpočet znečištění v zástavbě 

Při výpočtu znečištění ovzduší v terénu zastavěném budovami se referenční body umísťují na 
budovách, tj. na horních hranách jejich fasád. Je vhodné umístit některé referenční body na 
nejvyšší budovy v okolí zdroje (zdrojů). 

U podrobných výpočtů v malých vzdálenostech a při stanovování potřebných výšek komínů 
(výduchů) je nutné kromě výšek budov ležících v okolí zdroje znát rovněž jejich rozmístění a 
půdorysné rozměry. Tyto údaje lze odečíst z podrobných map. 

Nařízením vlády byly stanovené imisní limity pro SO2 a jemnou frakci prachu PM10 jako 
průměrné denní hodnoty. Pro výpočet denních průměrů koncentrací však již nelze využít 
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postupy z výpočtů krátkodobých koncentrací, protože během 24 hodin se obvykle výrazně 
změní rozptylové podmínky v atmosféře. Průměrné denní koncentrace je ale možné určit na 
základě vypočtených maximálních hodinových koncentrací, známe-li souvislost mezi nimi. 

Vztah mezi průměrnými denními koncentracemi a maximálními hodinovými hodnotami 
koncentrací lze odvodit z výsledků měření koncentrací SO2 a PM10 na měřicích stanicích 
v ČR za období let 1999 - 2001. Následující obrázky ukazují souvislost mezi naměřenými 
hodinovými maximy a denními průměry (hodnoty jsou uvedené v µg/m3 ):  
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Protože výpočtem je potřeba stanovit maximální hodnoty průměrných denních koncentrací na 
základě nejvyšších hodinových hodnot, byly k uvedeným souborům dat zkonstruované 
obalové křivky, na obrázcích jsou uvedené červenou čarou. Označíme-li  Ch  maximální 
hodinovou koncentraci a  Cd  nejvyšší průměrnou denní koncentraci, pak tyto křivky mají 
následující matematické vyjádření: 

Pro SO2: 
 
  Cd  =  0,867 . Ch   pro  Ch ≤ 160 µg/m3 
  Cd  =  78,129 . ln Ch  -  257,8  pro  Ch > 160 µg/m3 
 
 
Pro PM10: 
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Cd  =  0,808 . Ch   pro  Ch ≤ 350 µg/m3 
  Cd  =  220,35 . ln Ch  -  1008  pro  Ch > 350 µg/m3  
Tyto rovnice se použijí pro výpočet denních maxim a počtu dní s denní koncentrací vyšší než 
stanovená hodnota následujícím způsobem: 
 

a) Výpočet maximálních denních koncentrací 

Postup je stejný jako při výpočtu maximálních krátkodobých koncentrací až po načítání 
hodinových hodnot koncentrací od jednotlivých zdrojů pro daný směr větru, třídu stability a 
rychlost větru. Při tomto načítání se v každém kroku celková získaná hodinová koncentrace 
přepočte na denní koncentraci podle rovnic uvedených v předchozí části (toto má význam 
pouze pro výpočet doby překročení). Přepočtením výsledné hodinové hodnoty (po načtení 
koncentrací od všech zdrojů připadajících pro daný azimut větru v úvahu) získáme pro každý 
směr větru, třídu stability a rychlost větru výslednou "denní" koncentraci Cdφj , se kterou 
dále zacházíme stejně jako v případě hodinových hodnot. To znamená, že se z těchto hodnot 
vybere jednak maximální koncentrace Cdj pro každou přípustnou kombinaci třídy stability a 
třídy rychlosti větru (celkem 11 hodnot) a jednak nejvyšší koncentrace Cdmax bez ohledu na 
třídu stability a rychlost větru. Tyto hodnoty budou mít význam maximálních průměrných 
denních koncentrací, pokud by podmínky, za kterých mohou nastat, trvaly celý den. 

b) Výpočet počtu případů překročení stanovených hodnot za rok 

Postup je obdobný jako při výpočtu doby překročení zvolených koncentrací. Během načítání 
hodinových hodnot koncentrací od jednotlivých zdrojů pro daný směr větru, třídu stability a 
rychlost větru se v každém kroku celková získaná hodinová koncentrace přepočte na denní 
koncentraci podle rovnic uvedených v předchozí části, jak již bylo uvedeno v předchozím 
odstavci. Po každém načtení a přepočtu se testuje, zda vypočtená "denní" hodnota již 
překročila nebo ještě nepřekročila zvolenou hodnotu  cR.  Další postup je zcela shodný 
s výpočtem doby překročení u hodinových hodnot, pouze s tím rozdílem, že se použijí 
"denní" hodnoty. Výsledná doba překročení stanovených koncentrací (např. imisního limitu) 
bude i nadále vycházet v hodinách za rok. Je tedy nutné ji přepočíst na dny za rok, aby bylo 
možné výsledek srovnat s limitem pro počet výskytů denní koncentrace vyšší než imisní limit. 
Pokud vyjde doba překročení nižší než 24 hodin za rok, bude se předpokládat, že k výskytu 
nadlimitní hodnoty dojde v průměru jednou za více let, nepřímo úměrně vypočtenému počtu 
hodin. 
 
 
 
 
6. Vyhodnocení pozadí  
 
6.1 Dle nejbližších stanic AIM 
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Imisní pozadí  NO2 

Rok: 2008 

Kraj:  Středočeský 

Okres:  Mělník 

Látka: NO2-oxid dusičitý 

Jednotka:  µg/m3 

Hodinové LV :  200,0 

Hodinové MT :  20,0 

Hodinové TE :  18 

Roční LV : 40,0 

Roční MT : 4,0 

  
Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty 

Max.  19 MV  VoL  50% Kv  Max.   95% Kv  50% Kv  X1q  X2q  X3q  X4q  X  S  N  KMPL  
Organizace: 

Staré č. ISKO 
Lokalita  

Typ m.p. 
Metoda 

Datum Datum VoM 98% Kv  Datum   98% Kv  C1q  C2q  C3q  C4q  XG  SG  dv  

100,9 90,0 0 20,4 74,0 ~ 45,9 21,5 33,6 19,9 17,1 25,7 24,0 12,00 331 SVELA  
 

347819 

ČESRAF 
792 

Veltrusy 

Automatizovaný měřicí program  
CHLM 

 20.02. 08.03. 0 69,0 09.01. ~ ~ 63,2 80 82 84 85 21,5 1,59 7 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~   29,5 34,3  ~ 151 SMEZM 
 

39269 

ZÚ 
465 

Mělník-ZÚ 

Manuální měřicí program  
TLAM 

 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 25 65 61 ~ ~ 91 

 

Imisní pozadí  PM10 

 Rok: 2008 

Kraj:  Středočeský 

Okres:  Mělník 

Látka: PM10-částice PM10 

Jednotka:  µg/m3 

Denní LV : 50,0 

Denní MT : 0,0 

Denní TE : 35 

Roční LV : 40,0 

Roční MT : 0,0 
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Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty 

Max.   95% Kv  50% Kv  Max.  36 MV  VoL  50% Kv X1q  X2q  X3q X4q  X  S  N  KMPL  
Organizace: 

Staré č. ISKO 
Lokalita  

Typ m.p. 
Metoda 

Datum  99.9% Kv  98% Kv  Datum Datum VoM 98% Kv C1q  C2q  C3q C4q  XG  SG  dv  

420,0 ~ 32,6 10,9 65,2 22,1 2 12,0  13,1 13,4 11,6 13,8 8,09 328 SVELA  
 

347825 

ČESRAF 
792 

Veltrusy 

Automatizovaný měřicí program  
RADIO 

 03.07. ~ 208,9 48,1 11.02. 11.08. 2 39,0 64 87 88 89 12,1 1,64 13 

                  

~ ~ ~ ~ 113,0 37,0 15 20,0 31,8 21,3 16,1 27,8 24,2 15,68 251 SMEZM 
 

40228 

ZÚ 
465 

Mělník-ZÚ 

Manuální měřicí program  
GRV 

 ~ ~ ~ ~ 12.02. 13.11. 15 72,0 63 61 66 61 20,4 1,79 5 

                  

 

Imisní pozadí  benzenu 

 Rok: 2008 

Kraj:  Středočeský 

Okres:  Mělník 

Látka: BZN-benzen 

Jednotka:  µg/m3 

Roční LV : 5,0 

Roční MT : 2,000 

  
Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty 

Max.   95% Kv  50% Kv  Max.   95% Kv  50% Kv  X1q  X2q  X3q X4q  X  S  N  KMPL  
Organizace: 

Staré č. ISKO 
Lokalita  

Typ m.p. 
Metoda 

Datum  99.9% Kv  98% Kv  Datum   98% Kv  C1q  C2q  C3q  C4q  XG  SG  dv  

19,1 ~ 5,6 0,9 8,9 ~ 4,5 1,0 2,4 1,0 0,7 2,1 1,6 1,50 331 SVELA  
 

347834 

ČESRAF 
792 

Veltrusy 

Automatizovaný měřicí program  
GC-FID 

 31.12. ~ 14,8 8,0 12.02. ~ ~ 6,5 80 82 84 85 1,1 2,22 7 
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6.2. Vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na základě dat 
za rok 2008 
 

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2008 

Český hydrometeorologický ústav - Úsek ochrany čistoty ovzduší 

Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší z hlediska ochrany zdraví 
Pro vymezení zón a aglomerací se zhoršenou kvalitou ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o 
sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, bylo provedeno pro jednotlivé stanice vyhodnocení 
překračování imisních limitů pro roční průměrné koncentrace PM10, NO2, olova, benzenu, 
četnosti překračování 8hodinových limitů CO, četnosti překračování denních limitů pro PM10 a 
SO2, četnosti překračování hodinových imisních limitů pro SO2 a NO2. Dále bylo vyhodnoceno 
překračování cílových imisních limitů pro roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu, 
kadmia, arsenu a niklu a četnosti překračování 8hodinových limitů troposférického ozonu. 

Popsanými postupy mapování byly připraveny mapy územního rozložení příslušných 
charakteristik kvality ovzduší, jak pro překročení imisních limitů, tak i pro překročení cílových 
imisních limitů. Oblasti s hodnotami imisních charakteristik většími než příslušné imisní (cílové) 
limity (červeně, případně hnědě vyznačené oblasti pro překročení limitu včetně meze tolerance) 
tak vymezují oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Následující tabulka shrnuje seznam oblastí 
České republiky, kde byla podle výsledku mapování rozložení imisních charakteristik 
překročena v roce 2008 úroveň imisních limitů a zvlášť cílových imisních limitů pro ochranu 
zdraví lidí s uvedením procent překročení příslušného území.  

Překročení imisního limitu (LV) a cílového imisního limitu (TV) v rámci zón/aglomerací 
a obcí s rozšířenou působností České republiky (bez přízemního ozonu), % plochy 
územního celku, 2008 

PM10 PM10 NO2 Benzen As Cd BaP 

Zóna/ 
aglomerace 

Obce s rozšířenou 
působností roční 

průměr 
>40 µg.m-3 

36. max. 24h 
průměr 

>50 µg.m-3 

roční 
průměr 

>40 µg.m-3 

roční 
průměr 

>5 µg.m-3 

Souhrn překročení 
LV roční 

průměr 
>6 ng.m-3 

roční 
průměr 

>5 ng.m-3 

roční 
průměr 

>1 ng.m-3  

Souhrn překročení 
TV 

 Praha  –  1.8  8.7  –  9.9  4.2  –  77.4  78.5 
Praha 

 aglomerace  –  1.80  8.70  –  9.85  4.16  –  77.37  78.54 

Česká 
republika    0.44  2.94  0.08  0.02  3.04  0.2  0.005  3.6  3.7 

Další tabulka pak sumarizuje za rok 2008 oblasti překročení imisních limitů zvýšených o meze 
tolerance pro ochranu zdraví lidí.  

Překročení LV+MT v rámci zón/aglomerací a obcí s rozšířenou působností České 
republiky, % plochy územního celku, 2008 

Zóna/aglomerace  Obce s rozšířenou působností 
 NO2 

roční průměr  
> 44 µg.m-3 

 Souhrn 

 Praha  5.7  5.7 
Praha 

   5.65  5.65 

Česká republika    0.04  0.04 

Tabulky ukazují procenta překročení příslušných imisních limitů, resp. cílových imisních limitů 
pro odpovídající území pro jednotlivé komponenty a imisní charakteristiky a v souhrnu jsou 
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pak uvedeny oblasti, ve kterých je překročen alespoň jeden imisní limit, resp. cílový imisní limit 
některé z komponent. Procenta překročení uvedená v souhrnu v prvé tabulce odpovídají 
procentům území uvedeného administrativního celku, ve kterém je překročen aspoň jeden 
imisní limit z uvedeného souboru limitů pro ochranu zdraví lidí. Následující mapa znázorňuje 
vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům. 

 

Další mapa znázorňuje vymezení oblastí s překročením cílových imisních limitů pro ochranu 
zdraví lidí bez zahrnutí přízemního ozonu. 
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Poslední mapa pak znázorňuje vymezení oblastí s překročením cílových imisních limitů pro 
ochranu zdraví lidí se zahrnutím přízemního ozonu. 

 

Následující tabulka pak obsahuje seznam administrativních celků, kde byl překročen cílový 
imisní limit O3 pro ochranu zdraví v rámci oblastí České republiky a % plochy překročení 
daného územního celku. Troposférický ozon je uveden v samostatném přehledu, protože je 
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zřejmé, že opatření pro snížení koncentrací překračujících cílový imisní limit, případně 
dlouhodobé imisní cíle pro ozon, má smysl přijímat na regionální a národní úrovni.  

Překročení cílového imisního limitu O3 pro ochranu zdraví v rámci zón/aglomerací a 
obcí s rozšířenou působností České republiky, % plochy územního celku, 2008 

O3 

Zóna/aglomerace Obce s rozšířenou působností 
max. denní 8h klouzavý průměr 

(> 120 µg.m-3) 

 Praha  32.9 
Praha 

 aglomerace  32.90 

Česká republika    93.76 

 
Následující kartogramy dokladují vztah výpočtové oblasti posuzovaného záměru k oblastem se 
zhoršenou kvalitou ovzduší z hlediska ochrany zdraví a z hlediska ochrany ekosystémů a 
vegetace stanovených na základě dat ČHMÚ v roce 2008.  
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7. Výsledky výpočtů  
 
 
Výsledky výpočtů modelových koncentrací pomocí programu SYMOS97‘ verze 2006 jsou 
sumarizovány v tabulkách a mapových zobrazeních jednotlivých polutantů a charakteristik, a to 
jak pro body ve zvolené výpočtové síti, tak následně i pro body mimo tuto výpočtovou síť. 

Obsah tabulek pro jednotlivé počítané polutanty jsou následující:  

 
 

Polutant Hodnocená charakteristika 
NO2 Aritmetický průměr /1 rok 

Aritmetický průměr / 1 h 
PM10 Aritmetický průměr /1 rok 

Aritmetický průměr / 24 h 
benzen Aritmetický průměr /1 rok 

 
 
Veškeré příspěvky k imisní zátěži sledované škodliviny jsou v následujících tabulkách uvedeny 
v µg.m-3. 
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7.1. Příspěvky k imisní zátěži ve Variantě 1 

Výpočtová síť      

Varianta škodlivina Charakteristika min max      

NO2 Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,005478 0,732984      

NO2 Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,198349 5,847374      
PM10 + 
sek.prašnost Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,008455 9,500048      
PM10 + 
sek.prašnost Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,368275 39,472174      
PM10 + 
sek.prašnost 

Doba překročení hraniční koncentrace 50 µg.m-3 (hod.rok-

1) 0,000000 0,000000      

Varianta 1 Benzen Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,000048 0,011031      

          

          

Body mimo síť 

Varianta škodlivina Charakteristika 5001 5002 5003 5004 5005 min max 

NO2 Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,053640 0,041748 0,030840 0,020703 0,050733 0,020703 0,053640 

NO2 Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 1,688200 1,148510 0,914681 0,645243 1,007320 0,645243 1,688200 
PM10 + 
sek.prašnost Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,209040 0,142334 0,128630 0,053051 0,056129 0,053051 0,209040 
PM10 + 
sek.prašnost Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 6,177813 4,384167 3,989129 2,191533 2,622529 2,191533 6,177813 
PM10 + 
sek.prašnost 

Doba překročení hraniční koncentrace 50 µg.m-3 (hod.rok-

1) 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

Varianta 1 Benzen Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,001092 0,001002 0,000525 0,000330 0,001770 0,000330 0,001770 
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7.2. Příspěvky k imisní zátěži ve Variantě 2 
 
 

Výpočtová síť      

Varianta škodlivina Charakteristika min max      

NO2 Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,002154 0,512952      

NO2 Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,120872 5,911560      
PM10 + 
sek.prašnost Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,026060 20,485453      
PM10 + 
sek.prašnost Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,954945 89,238385      
PM10 + 
sek.prašnost 

Doba překročení hraniční koncentrace 50 µg.m-3 (hod.rok-

1) 0,000000 27,210590      

Varianta 2 Benzen Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,000018 0,006663      

          

          

Body mimo síť 

Varianta škodlivina Charakteristika 5001 5002 5003 5004 5005 min max 

NO2 Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,020262 0,015633 0,012465 0,009399 0,015213 0,009399 0,020262 

NO2 Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,967374 0,754884 0,610376 0,459099 0,654962 0,459099 0,967374 
PM10 + 
sek.prašnost Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,314779 0,250902 0,220021 0,225215 0,176552 0,176552 0,314779 
PM10 + 
sek.prašnost Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 11,206664 9,462789 8,002612 6,991124 6,913246 6,913246 11,206664 
PM10 + 
sek.prašnost 

Doba překročení hraniční koncentrace 50 µg.m-3 (hod.rok-

1) 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

Varianta 2 Benzen Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,000282 0,000255 0,000147 0,000111 0,000405 0,000111 0,000405 
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7.3. Příspěvky k imisní zátěži ve Variantě 3 
 
 

Výpočtová síť      

Varianta škodlivina Charakteristika min max      

NO2 Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,006744 0,580986      

NO2 Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,223199 6,098192      
PM10 + 
sek.prašnost Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,026630 20,490416      
PM10 + 
sek.prašnost Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 0,960844 89,283936      
PM10 + 
sek.prašnost 

Doba překročení hraniční koncentrace 50 µg.m-3 (hod.rok-

1) 0,000000 27,233873      

Varianta 3 Benzen Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,000057 0,008400      

          

          

Body mimo síť 

Varianta škodlivina Charakteristika 5001 5002 5003 5004 5005 min max 

NO2 Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,061191 0,048483 0,035298 0,026112 0,062241 0,026112 0,062241 

NO2 Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 1,591209 1,150079 0,892038 0,707065 1,154032 0,707065 1,591209 
PM10 + 
sek.prašnost Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,321423 0,256837 0,223144 0,227312 0,187062 0,187062 0,321423 
PM10 + 
sek.prašnost Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 11,308666 9,551644 8,036358 7,013970 7,020030 7,013970 11,308666 
PM10 + 
sek.prašnost 

Doba překročení hraniční koncentrace 50 µg.m-3 (hod.rok-

1) 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

Varianta 3 Benzen Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,001248 0,001173 0,000597 0,000411 0,002157 0,000411 0,002157 
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8. Závěr 
Předmětem rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži související s uvažovaným 
záměrem „ Skládka Uhy – IV etapa, rozšíření skládky odpadů a kompostárna“. 

Kapacita stávající skládky S-OO3 Uhy I - III etapa bude v roce 2012 prakticky vyčerpána a 
v rámci regionu by tak došlo k významnému poklesu skládkovací kapacity. Skládka bude 
využívat v maximální možné míře i stávající objekty současné skládky, přívody energií a 
příjezdovou a vnitroareálovou komunikaci. Skládka je umístěna do území, ve kterém již byla 
ukončena těžba písku, jedná se tudíž o zpětné zaplnění zemníku pískovny.  

Kromě zabezpečené plochy pro ukládání odpadů bude v rámci záměru vytvořena i zabezpečená 
plocha pro ukládání biologicky rozložitelných odpadů – kompostárna, včetně potřebných ploch 
pro následnou přípravu kompostů a ploch pro zřízení mezideponií vstupního a výstupního 
materiálu. 

Výpočet znečištění příspěvků k imisní zátěži byl pro posuzovaný záměr proveden pro 
následující látky:  

Tuhé znečišťující látky vyjádřené jako frakce PM10 – volba této znečišťující látky souvisí 
s emisemi z  plošných a liniových zdrojů, které  souvisejí s vlastním záměrem skládkování 
v posuzované lokalitě a s  vyvolanou dopravou. 

NO2 a benzen - volba těchto znečišťujících látek souvisí s emisemi z  plošných a liniových 
zdrojů souvisejících s dopravou související s hodnoceným záměrem. 

V rámci předkládané rozptylové studie byly řešeny následující varianty: 

VARIANTA 1 – Stávající stav 
Tato varianta vyhodnocuje stávající příspěvky provozu skládky k imisní zátěži v rámci 
schválené I. až III. etapy. Je zohledněno ukládání odpadů v prostoru schválené I. až III. etapy, 
vyvolaná doprava související s tímto provozem a kogenerační jednotka v uvažovaných 
parametrech stávajícího provozu. 

VARIANTA 2 – Příspěvky záměru 
Tato varianta vyhodnocuje IV. etapu rozšíření sládky (I. až III. etapa nebude provozována)  
včetně nově navrhované  kompostárny.  Je řešen prostor skládky ve IV. etapě (tedy přemístění 
plošného zdroje z prostoru schválené I. až III. etapy),  nově vyvolaná doprava související 
s provozem kompostárny (což v podstatě představuje absolutní navýšení dopravy v porovnání 
se stávající generovanou dopravou skládky)  včetně nového plošného zdroje kompostárny a u 
kogenerační jednotky je uvažováno úměrné navýšení jejího provozu. Tato varianta představuje 
nové příspěvky záměru s tím, že výpočet je na straně bezpečnosti výpočtu, protože emise 
z plošného zdroje skládky uvažovaného v rámci IV. etapy jsou v zásadě shodné s emisemi 
v rámci schválené I. až III. etapy, pouze se mění lokalizace tohoto plošného zdroje .  

VARIANTA 3 – Výsledný stav 
Tato varianta vyhodnocuje cílový stav, který je představován celkovou vyvolanou dopravou 
související se záměrem  včetně navrhované kompostárny. Plošné zdroje jsou uvažovány v ploše 
IV. etapy, v prostoru kompostárny, dále  je zohledněna celková doprava  související 
s obslužností skládky jakož i doprava související s provozem kompostárny. U kogenerační 
jednotky je uvažován cílový stav, který uvažuje v počátečním stavu její využívání jako pro 
ukončené skládkování v rámci schválené I. až III. etapy, tak i pro projednávanou IV. etapu. 
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Ve výpočtu z liniových zdrojů emisí byly použity pro vyhodnocení příspěvků z dopravy emisní 
faktory pro rok 2010 dle programu MEFA v. 06 (Mobilní Emisní Faktory, verze 2006), Tento 
program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů pro všechny základní kategorie 
vozidel různých emisních úrovní, Tento program byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP 
VaV/740/3/00, Použité výpočetní vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují 
současný stav znalostí o této problematice. 

K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 v 2006 je programový systém pro  modelování  
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou v oblasti 
ochrany ovzduší. 

V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové 
síti a u bodů mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných 
znečišťujících látek v jednotlivých řešených variantách: 

Výpočtová síť Body mimo síť 
Varianta Charakteristika min max min max 

NO2 Aritmetický průměr 1 rok 0,005478 0,732984 0,020703 0,053640 
NO2 Aritmetický průměr 1 hod 0,198349 5,847374 0,645243 1,688200 
PM10 Aritmetický průměr 1 rok 0,008455 9,500048 0,053051 0,209040 
PM10 Maximální denní průměr /  24 hodin 0,368275 39,472174 2,191533 6,177813 
PM10 Doba překročení hraniční koncentrace 50 µg.m-3 (hod.rok-1) 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

Varianta 1 Benzen Aritmetický průměr 1 rok 0,000048 0,011031 0,000330 0,001770 
NO2 Aritmetický průměr 1 rok 0,002154 0,512952 0,009399 0,020262 
NO2 Aritmetický průměr 1 hod 0,120872 5,911560 0,459099 0,967374 
PM10 Aritmetický průměr 1 rok 0,026060 20,485453 0,176552 0,314779 
PM10 Maximální denní průměr /  24 hodin 0,954945 89,238385 6,913246 11,206664 
PM10 Doba překročení hraniční koncentrace 50 µg.m-3 (hod.rok-1) 0,000000 27,210590 0,000000 0,000000 

Varianta 2 Benzen Aritmetický průměr 1 rok 0,000018 0,006663 0,000111 0,000405 
NO2 Aritmetický průměr 1 rok 0,006744 0,580986 0,026112 0,062241 
NO2 Aritmetický průměr 1 hod 0,223199 6,098192 0,707065 1,591209 
PM10 Aritmetický průměr 1 rok 0,026630 20,490416 0,187062 0,321423 
PM10 Maximální denní průměr /  24 hodin 0,960844 89,283936 7,013970 11,308666 
PM10 Doba překročení hraniční koncentrace 50 µg.m-3 (hod.rok-1) 0,000000 27,233873 0,000000 0,000000 

Varianta 3 Benzen Aritmetický průměr 1 rok 0,000057 0,008400 0,000411 0,002157 

Příspěvky k imisní zátěži u vybraných výpočtových bodů mimo výpočtovou síť je patrný 
z následujícího přehledu: 

Body mimo síť 
Varianta škodlivina Charakteristika 5001 5002 5003 5004 5005 min max 

NO2 Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,053640 0,041748 0,030840 0,020703 0,050733 0,020703 0,053640 
NO2 Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 1,688200 1,148510 0,914681 0,645243 1,007320 0,645243 1,688200 
PM10 + 
sek.prašnost Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,209040 0,142334 0,128630 0,053051 0,056129 0,053051 0,209040 
PM10 + 
sek.prašnost Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 6,177813 4,384167 3,989129 2,191533 2,622529 2,191533 6,177813 
PM10 + 
sek.prašnost Doba překročení hraniční koncentrace 50 µg.m-3 (hod.rok-1) 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Varianta 

1 Benzen Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,001092 0,001002 0,000525 0,000330 0,001770 0,000330 0,001770 

          
Body mimo síť 

Varianta škodlivina Charakteristika 5001 5002 5003 5004 5005 min max 
NO2 Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,020262 0,015633 0,012465 0,009399 0,015213 0,009399 0,020262 
NO2 Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 0,967374 0,754884 0,610376 0,459099 0,654962 0,459099 0,967374 
PM10 + 
sek.prašnost Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,314779 0,250902 0,220021 0,225215 0,176552 0,176552 0,314779 
PM10 + 
sek.prašnost Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 11,20666 9,462789 8,002612 6,991124 6,913246 6,913246 11,206664 
PM10 + 
sek.prašnost Doba překročení hraniční koncentrace 50 µg.m-3 (hod.rok-1) 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Varianta 

2 Benzen Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,000282 0,000255 0,000147 0,000111 0,000405 0,000111 0,000405 

          
Body mimo síť 

Varianta škodlivina Charakteristika 5001 5002 5003 5004 5005 min max 
NO2 Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,061191 0,048483 0,035298 0,026112 0,062241 0,026112 0,062241 
NO2 Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3) 1,591209 1,150079 0,892038 0,707065 1,154032 0,707065 1,591209 
PM10 + 
sek.prašnost Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,321423 0,256837 0,223144 0,227312 0,187062 0,187062 0,321423 

Varianta 
3 

PM10 + 
sek.prašnost Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3) 11,308666 9,551644 8,036358 7,013970 7,020030 7,013970 11,308666 



71 

PM10 + 
sek.prašnost Doba překročení hraniční koncentrace 50 µg.m-3 (hod.rok-1) 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 
Benzen Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 0,001248 0,001173 0,000597 0,000411 0,002157 0,000411 0,002157 

 
 
 
Vyhodnocení výsledků 

Příspěvky k imisní zátěži NO2 

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr ve 
vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu k hodinovému 
aritmetickému průměru.  

Nejbližší monitorovací stanice AIM nesignalizuje překračování imisních limitů pro tuto 
škodlivinu jak z hlediska hodinového aritmetického průměru, tak i z hlediska ročního 
aritmetického průměru. 
Varianta 1 
Tato varianta představuje stávající stav, tudíž lze vyslovit názor, že stávající provoz je 
zohledněn v imisním pozadí zájmového území. Protože však nejbližší stanice AIM nejsou 
v bezprostřední blízkosti hodnoceného záměru, je tato varianta v rozptylové studii 
vyhodnocena, aby byla k dispozici reálná informace o stávajícím příspěvku provozu skládky 
k imisnímu pozadí zájmového území. 

V této řešené variantě představuje stávající provoz skládky příspěvek z hlediska ročního 
aritmetického průměru NO2   ve výpočtové síti koncentrace  do 0,74 µg.m-3, u bodů mimo 
výpočtovou síť do 0,06 µg.m-3 takže při zohlednění pozadí lze vyslovit závěr, že stávající 
provoz skládky nemá významnější podíl na celkovém imisním pozadí zájmového území. 

Příspěvky této varianty  ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru se pohybují  do 5.85 
µg.m-3 ve výpočtové síti a do 1,69 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.  

Uvedené příspěvky jsou součástí stávajícího pozadí zájmového území. 
Varianta 2 
Tuto variantu lze na straně bezpečnosti výpočtu označit jako absolutní příspěvky záměru 
(samozřejmě s vědomím skutečnosti, že plošný zdroj v rámci IV. etapy není z hlediska bilancí 
zcela nový, ale pouze se přemísťuje z prostoru schválené I. až III. etapy do prostoru IV. 
etapy).  

V této variantě  dosahuje  příspěvek posuzovaného záměru  z hlediska ročního aritmetického 
průměru   ve výpočtové síti koncentrací do 0,52 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,02 
µg.m-3. 

Příspěvky posuzovaného záměru ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru se pohybují 
v této variantě  ve výpočtové síti do 5,91 µg.m-3  a do 0,97 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou 
síť. 
Varianta 3 
Tato varianta představuje výsledné příspěvky záměru k imisní zátěži. 

V této variantě  dosahuje  příspěvek posuzovaného záměru  z hlediska ročního aritmetického 
průměru  ve výpočtové síti koncentrací do 0,58 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,07 
µg.m3. 
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Příspěvky posuzovaného záměru ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru se pohybují 
v této variantě  ve výpočtové síti do 6,10 µg.m-3  a do 1,59 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou 
síť.  

Z analýzy příspěvků k imisní zátěži u bodů mimo výpočtovou  síť je zřejmé, že změnou 
v lokalizaci plošných zdrojů dále od obce Uhy dojde k nevýznamným změnám příspěvků 
k imisní zátěži.  
Příspěvky k imisní zátěži PM10 

Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního 
aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom 50 
µg.m-3,  (s možnosti překročení této limitní koncentrace 35 krát za rok). 

Nejbližší stanice AIM nesignalizuje překročení ročního imisního limitu, epizodně v zimních 
měsících dochází k překračování imisního limitu pro 24 hodinový aritmetický průměr. 
Varianta 1 
Tato varianta představuje stávající stav, tudíž lze vyslovit názor, že stávající provoz je 
zohledněn v imisním pozadí zájmového území. Protože však nejbližší stanice AIM nejsou 
v bezprostřední blízkosti hodnoceného záměru, je tato varianta v rozptylové studii 
vyhodnocena, aby byla k dispozici reálná informace o stávajícím příspěvku provozu skládky 
k imisnímu pozadí zájmového území. 

V této řešené variantě představuje stávající provoz skládky příspěvek z hlediska ročního 
aritmetického průměru PM10   ve výpočtové síti koncentrace  do 9,50 µg.m-3 v prostoru 
skládky, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,21 µg.m-3, takže při zohlednění pozadí lze vyslovit 
závěr, že stávající provoz skládky má určitý  podíl na celkovém imisním pozadí zájmového 
území. 

Příspěvky této varianty  ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru se pohybují  do 
39,49 µg.m-3 ve výpočtové síti v prostoru skládky a do 6,17 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou 
síť.  

Uvedené příspěvky jsou součástí stávajícího pozadí zájmového území. 
Varianta 2 
Tuto variantu lze na straně bezpečnosti výpočtu označit jako absolutní příspěvky záměru 
(samozřejmě s vědomím skutečnosti, že plošný zdroj v rámci IV. etapy není z hlediska bilancí 
zcela nový, ale pouze se přemísťuje z prostoru schválené I. až III. etapy do prostoru IV. 
etapy).  

V této řešené variantě představuje provoz skládky příspěvek z hlediska ročního aritmetického 
průměru PM10  ve výpočtové síti koncentrace  do 20,49 µg.m-3 v prostoru skládky, u bodů 
mimo výpočtovou síť do 0,31 µg.m-3, takže lze vyslovit závěr, že  provoz skládky nebude mít  
významnější podíl   na imisním pozadí u nejbližších obytných objektů. 

Příspěvky této varianty  ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru se pohybují  do 
89,24 µg.m-3 ve výpočtové síti v prostoru skládky  s dobou překročení  27,21 hod./rok  a do 
11,20 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.  
Varianta 3 

Tato varianta představuje výsledné příspěvky záměru k imisní zátěži. 

V této řešené variantě představuje provoz skládky příspěvek z hlediska ročního aritmetického 
průměru PM10  ve výpočtové síti koncentrace  do 20,50 µg.m-3 v prostoru skládky, u bodů 
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mimo výpočtovou síť do 0,32 µg.m-3, takže lze vyslovit závěr, že  provoz skládky nebude mít 
významnější podíl   na imisním pozadí u nejbližších obytných objektů. 

Příspěvky této varianty  ve vztahu k 24 hodinovému aritmetickému průměru se pohybují  do 
89,29 µg.m-3 ve výpočtové síti v prostoru skládky  s dobou překročení  27,23 hod./rok  a do 
11,20 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.  
Příspěvky k imisní zátěži benzenu 

Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu 
pro roční aritmetický průměr benzenu 5 µg.m-3.  

Nejbližší stanice AIM nesignalizuje překročení ročního imisního limitu; tuto stanici však nelze 
považovat za reprezentativní, současně však nelze předpokládat, že by v zájmovém území bylo 
imisní pozadí benzenu vyšší než uvádějí údaje monitorovací stanice. 

Varianta 1 
V této řešené variantě představuje stávající provoz skládky příspěvek z hlediska ročního 
aritmetického průměru benzenu  ve výpočtové síti  do 0,011 µg.m-3 v prostoru skládky, u bodů 
mimo výpočtovou síť do 0,0017 µg.m-3, takže při zohlednění pozadí lze vyslovit závěr, že 
stávající provoz skládky má určitý  podíl na celkovém imisním pozadí zájmového území. 

Varianta 2 
V této řešené variantě představuje provoz skládky příspěvek z hlediska ročního aritmetického 
průměru benzenu ve výpočtové síti do 0,007 µg.m-3 v prostoru skládky, u bodů mimo 
výpočtovou síť do 0,0004 µg.m-3, takže lze vyslovit závěr, že  provoz skládky nebude mít 
významnější podíl na imisním pozadí u nejbližších obytných objektů. 

Varianta 3 
V této řešené variantě představuje provoz skládky příspěvek z hlediska ročního aritmetického 
průměru benzenu  ve výpočtové síti koncentrace  do 0,009 µg.m-3 v prostoru skládky, u bodů 
mimo výpočtovou síť do 0,0021 µg.m-3, takže lze vyslovit závěr, že  provoz skládky nebude 
mít  významnější podíl   na imisním pozadí u nejbližších obytných objektů. 

Z analýzy příspěvků k imisní zátěži u bodů mimo výpočtovou  síť je zřejmé, že změnou 
v lokalizaci plošných zdrojů dále od obce Uhy dojde k nevýznamným poklesům příspěvků 
k imisním příspěvkům  benzenu v obci Uhy, naopak dojde vzhledem k navýšení dopravy 
k nevýznamným příspěvkům při průjezdu místní části Hleďsebe. 
 

Vyhodnocení synergických vlivů 
Kromě IV. etapy skládky je v zájmovém území uvažován  i záměr „Terénní úprava pískovny 
Uhy“. Na tento záměr bylo vypracováno oznámení podlimitního záměru dle přílohy č.3a 
zákona č.100/2001 Sb. v platném znění: 
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Součástí tohoto oznámení podlimitního záměru byla i rozptylová studie. Z této rozptylové 
studie byly pro potřeby hodnocení vlivů na veřejné zdraví generovány pro zvolené body mimo 
výpočtovou síť příspěvky záměru „Terénní úpravy – pískovna Uhy“ ve vztahu k ročnímu 
aritmetickému průměru  a dále byl proveden součet příspěvků k ročnímu aritmetickému 
průměru tohoto záměru s variantami řešenými v rámci předkládané dokumentace, včetně 
zhodnocení pozadí. Výsledky jsou sumarizovány  pro jednotlivé řešené  škodliviny 
v následujících tabulkách s tím, že je proveden součet ročních aritmetických průměrů  řešeného 
záměru „Terénní úpravy – pískovna Uhy“ a příspěvky ve variantně 2  předkládaného záměru,  
kdy příspěvky v této variantě lze považovat za absolutní nové příspěvky v rámci 
předkládaného záměru: 

NO2 Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 
bod Varianta 2 úprava pískovny pozadí celkem 
5001 0,021 0,039 24,000 24,060 
5002 0,016 0,029 24,000 24,045 
5003 0,013 0,039 24,000 24,052 
5004 0,009 0,025 24,000 24,034 
5005 0,015 0,026 24,000 24,041 

 
PM10 + sek.prašnost Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 

bod Varianta 2 úprava pískovny pozadí celkem 
5001 0,315 0,032 13,800 14,147 
5002 0,251 0,023 13,800 14,073 
5003 0,220 0,032 13,800 14,052 
5004 0,225 0,021 13,800 14,046 
5005 0,177 0,028 13,800 14,005 

 
Benzen Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3) 

bod Varianta 2 úprava pískovny pozadí celkem 
5001 0,0003 0,0009 1,6000 1,6012 
5002 0,0003 0,0007 1,6000 1,6010 
5003 0,0002 0,0009 1,6000 1,6011 
5004 0,0001 0,0006 1,6000 1,6007 
5005 0,0004 0,0006 1,6000 1,6010 



77 

Výše uvedené součty ročních aritmetických průměrů, souvisejících s absolutními příspěvky 
posuzovaného záměru a se záměrem plánovaných terénních úprav jsou podkladem pro studii 
hodnocení vlivů na veřejné zdraví. Tato studie je samostatnou přílohou předkládané 
dokumentace. 
 


