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1.

Zadání rozptylové studie

Rozptylová studie byla vypracována jako podklad pro oznámení záměru „Zahloubení
kamenolomu Zahrádka na ložisku stavebního kamene v DP Zahrádka“.
Záměrem je zahloubení kamenolomu Zahrádka v dobývacím prostoru Zahrádka na
výhradním ložisku stavebního kamene (spilit-metabazalt) Zahrádka (č. ložiska 3069600) o
dvě etáže (V. a VI. etáž), na úroveň 465 m n.m.
Plocha předpokládané V. etáže je 102 573 m2 a plocha VI. etáže 83 084 m2.
Způsob těžby zůstane zachován, samotná těžba bude i nadále prováděna s primárním
rozpojováním horniny za pomoci trhacích prací a sekundárním rozpojováním technologií
bourací koule. Zachována zůstane též technologie úpravy.
Roční kapacita těžby činí 500 000 t/rok.
Pro účely rozptylové studie je uvažována expedice ve výši 500 000 t/rok.
Kamenolom Zahrádka je zařazen jako stacionární zdroj znečišťování ovzduší vyjmenovaný
v příloze č. 2 k zákonu, kód 5.11. Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných
nerostných surovin, zpracování kamene, paliv, nebo jiných nerostných surovin (především
těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování
umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu,
recyklační linky stavebních hmot, o projektované kapacitě vyšší než 25 m3/den.
Kamenolom Zahrádka, jakožto zdroj znečišťování ovzduší, je provozován na základě
Povolení Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 19.10.2016 (č.j. ŽN/16200/16).
V povolení provozu zdroje znečišťování ovzduší je uvedena roční těžba kameniva cca
500 000 t/rok.
Ve schváleném provozním řádu (č.j. ŽN/16200/16) je uvedena projektovaná výrobní
kapacita ve výši 500 000 t/rok.
V rozptylové studii byla posouzená předkládaná maximální roční kapacita těžby a
expedice kameniva ve výši 500 000 t/rok.
V rozptylové studii byly hodnoceny emise TZL (částice PM10 a PM2.5) z těžby a úpravy
kameniva.
Do výpočtů byla zahrnuta také resuspenze (opětovné zvíření) prachu. Dále byly hodnoceny
emise znečišťujících látek (benzo(a)pyren, benzen, NO2, částice PM10 a PM2.5) ze
spalování motorové nafty v motorech mechanizace a nákladních vozidlech používaných
pro převoz rubaniny a expedici kameniva.
Zadavatelem rozptylové studie je Mgr. Jiří Bělohlávek, Bylany 66, 284 01 Kutná Hora.
Zpracovatel rozptylové studie je autorizovanou osobou dle zákona o ochraně ovzduší (viz
osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií).
Rozptylová studie je matematickým modelováním rozptylu znečišťujících látek v okolí
zdrojů a v rámci rozptylové studie byly vypočteny imisní příspěvky posuzovaného záměru
ke znečištění ovzduší v okolí.
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2.

Použitá metodika výpočtu

Výpočet byl proveden podle metodiky SYMOS´97 - Systém modelování stacionárních
zdrojů, kterou vydal ČHMÚ Praha v roce 1998. Tato metodika je založena na předpokladu
Gaussovského profilu koncentrací kouřové vlečky. SYMOS´97 patří dle přílohy č. 6
vyhlášky č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu
informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, a popis případů
jejich použití mezi referenční modely pro zpracování rozptylových studií podle § 11 odst. 9
zákona.
Oblast použití: Městské oblasti nad úrovní střech budov a venkovské oblasti (všechny
zdroje znečišťování).
Velikost výpočetní oblasti: do 70 km od zdroje znečišťování.
Model SYMOS´97 není vhodný pro znečišťující látky s krátkou dobou setrvání v
atmosféře, sekundární nebo rychle reagující znečišťující látky (např. troposférický ozon
nebo sekundární částice), ani pro zjištění pozaďových úrovní znečištění způsobených
vzdálenějšími zdroji znečišťování. Mezi sekundární znečišťující látky s krátkou dobou
setrvání v atmosféře patří i NO2, který nejčastěji vzniká v atmosféře oxidací NO. Pro tuto
látku však model SYMOS´97 obsahuje speciální modul pro výpočet.
Model musí být používán v aktuální verzi programu a v souladu s manuálem k dané verzi.
Pro výpočet rozptylové studie byla použita verze modelu 2013 (číslo klíče: 2131213691),
která umožňuje výpočet maximálních krátkodobých (hodinových, denních) a průměrných
ročních imisních koncentrací znečišťujících látek, které se ve zvolených bodech mohou
vyskytnout v daných třídách stability a při různých rychlostech a směrech větru, dále doby
překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů a jejich násobků) za
rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném
místě.
Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením a zvyšováním
rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení bere
v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru. Výpočty se provádějí pro pět tříd
stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a 3 třídy rychlosti
větru. Charakteristika tříd stability a výskyt tříd rychlosti větru vyplývají z následující
tabulky (tabulka č. 1):
Tabulka č. 1: Třídy stability atmosféry
Třída
stability

Rozptylové podmínky

Výskyt tříd rychlosti
větru (m/s)

I

Silná inverze, velmi špatný rozptyl

1,7

II

Inverze, špatný rozptyl

1,7

5

III

Slabá inverze nebo malý vertikální gradient teploty,
mírně zhoršené rozptylové podmínky

1,7

5

11

IV

Normální stav atmosféry, dobrý rozptyl

1,7

5

11

V

Labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl

1,7

5
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Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s měnící se výškou nad
zemí. Vzrůstá-li teplota s výškou, těžší studený vzduch zůstává v nižších vrstvách
atmosféry a tento fakt vede k útlumu vertikálních pohybů v ovzduší a tím
k nedostatečnému rozptylu znečišťujících látek, nastává inverze (I. a II. třída stability).
Inverze se vyskytují převážně v zimní polovině roku, kdy se zemský povrch intenzivně
ochlazuje. V důsledku nedostatečného slunečního záření mohou inverze trvat i několik dní.
V letní polovině roku se inverze vyskytují pouze v ranních hodinách. Výskyt inverzí je
dále omezen na dobu s menší rychlostí větru. Silný vítr vede k velké mechanické
turbulenci v ovzduší, která má za následek normální pokles teploty s výškou a rozrušení
inverzí.
Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III. a IV., kdy dochází
buď k nulovému (III. třída) nebo mírnému (IV. třída) poklesu teploty s výškou. Mohou se
vyskytovat za jakékoli rychlosti větru, při silném větru obvykle nastávají podmínky ve IV.
třídě stability.
V. třída stability popisuje rozptylové podmínky při silném poklesu teploty s výškou. Za
těchto situací dochází k silnému vertikálnímu promíchávání v atmosféře, protože lehčí
vzduch směřuje od země vzhůru a těžší studený klesá k zemi, což vede k rychlému
rozptylu znečišťujících látek. Výskyt těchto podmínek je omezen na letní půlrok a
slunečná odpoledne, kdy v důsledku přehřátého zemského povrchu se silně zahřívá i
přízemní vrstva ovzduší.
Vzhledem k pootočení systému JTSK oproti severu bylo v rozptylové studii uvažováno
s příslušným úhlem natočením větrné růžice (o 8,7 viz následující obrázek).
Obrázek č. 1: Stočení větrné růžice (JTSK)
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3.

Vstupní údaje

3.1.

Umístění záměru

Kamenolom Zahrádka se nachází v Plzeňském kraji, na katastrálních územích Radimovice
u Všerub, Hůrky u Zahrádky, Zahrádka u Všerub a Mostice.
Kraj: Plzeňský kraj CZ032
Obec: Zahrádka [ZÚJ 578827]
k.ú.:

Zahrádka u Všerub [790176]
Hůrky u Zahrádky [790150]
Mostice [790168]

Všeruby [ZÚJ 559628]
k.ú.:

Radimovice u Všerub [787361]

Název a číslo ložiska: Zahrádka (č. ložiska 3069600)
Kamenolom Zahrádka se nalézá v Plzeňském kraji cca 20 km od Plzně. Ložisko leží
v katastrálních územích Zahrádka u Všerub, Hůrky u Zahrádky, Mostice a Radimovice u
Všerub.
Lom se rozkládá na převážně zalesněném svahu kóty Orné.
Umístění záměru je znázorněno na obrázcích č. 2 a 3.
Obrázek č. 2: Umístění záměru v základní mapě

záměr
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Obrázek č. 3: Umístění záměru v leteckém snímku

DP Zahrádka
půdorys plochy zahloubení
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3.2

Údaje o zdrojích

3.2.1. Popis technologického vybavení zdroje a souvisejících technologií
Záměrem je pokračování těžby ve stávajícím dobývacím prostoru zahloubením V. a VI.
těžebním řezem až na úroveň 465 m n.m.
Záměrem nedojde k navýšení průměrné těžby ani k plošnému rozšíření lomu. Postup
k otvírce etáží pod současnou bází lomu bude volen tak, aby zůstal zachován systém jímání
důlních vod a jejich čerpání a aby dopravní cesty plně odpovídaly parametrům
používaných mechanizmů a osvědčeným způsobům dobývání clonovými odstřely.
Sklon dílčích etáží zůstane zachován, generální sklon svahu bude po zahloubení cca 36°.
Základní komunikace do VI. etáže bude volena podle postupu jednotlivých etáží.
Dobývací metoda, úprava suroviny
Jako základní dobývací metoda bude na ložisku Zahrádka použita metoda clonových
odstřelů, kdy rozfárání jednotlivých etáží je provedeno tak, aby byla optimalizovaná výška
jednotlivých etáží mezi 15 a 17 metry. Generální sklon svahu etáží je 45°, šířka lávek se
předpokládá 6,5 m. Clonové odstřely jsou dvou, tří a čtyřřadé a jsou prováděny podle
generálního projektu schváleného státní báňskou správou. Pro snížení hluku při těžbě je
fragmentace velkých kusů horniny prováděna ocelovou koulí. Trhací práce malého rozsahu
tak nejsou téměř prováděny.
Rypadly je odstřelená hornina nakládána do dumprů a odvážena upravenými lomovými
cestami k násypce primárního drtiče (samostatná stavba).
Primární drtič
Primární drtič tvoří ocelová uzavřená konstrukce, obsahující 3 technologické stupně.
V prvním stupni je umístěn deskový podavač, vibrační odhliňovač, vstup kameniva do
drtiče a vyvýšený ovládací velín obsluhy. V druhém je umístěno samotné tělo celého drtiče
Metso Nordberg C 145 JAW. Poslední stupeň umístěný ve spodní části konstrukce sestává
z vibračního podavače kameniva a pasových dopravníků. Jedná se o odpadový dopravník
pro odvod odpadu z odhliňovače, dále krátký vynášecí pas kameniva ze spodní části drtiče
a dlouhý haldovací dopravník na meziskládku kameniva. Z meziskládky je kamenivo
odebíráno zespodu podavači a vedeno na celek technologické linky.
Technologická linka
Technologická linka je tvořená třemi stupni drcení, obsahuje drtiče, dopravní pásy, třídiče,
zásobní sila pro nadrcené kamenivo, odtahovací ventilátory, odsávací stanice s plošnými
filtry, ocelové násypky.
Pozn.: v rámci evidence zdroje znečišťování ovzduší jsou stupně drcení v rámci tohoto
celku opětovně značeny od počátku.
První část technologické linky tvoří kuželové drtiče Svedala H36 a Nordberg G3812, dále
3 vibrační třídiče se sítováním pro jednotlivé frakce, 6 sil pro uložení vytříděné frakce a
pasové dopravníky.
Druhou část technologické linky tvoří kuželové drtiče Sandvik H 4800 a PSP ODV 800,
dále 4 vibrační třídiče se síťováním pro jednotlivé frakce, 7 sil pro uložení vytříděné frakce
a pasové dopravníky.
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Mobilní linka
V lomu budou též využívány zejména z důvodů krátkodobého vyrovnání poptávky
(odbytových potřeb), ale též např. k zajištění výroby v případě odstávky stabilního
zařízení, mobilní drtící a třídící jednotky (tak jako doposud).
Mobilní linka se skládá z násypky, primárního drtiče a primárního třídiče.
Ke snižování prašnosti je mobilní linka vybavena zkrápěním.
Roční množství kameniva zpracovaného na mobilní lince činí dle poskytnutých podkladů
50 000 t za rok z celkového množství 500 000 t za rok.
Skrývkové práce nebudou prováděny, v prostoru zahloubení byly již skrývky v minulosti
provedeny.
Opatření ke snižování prašnosti
Podrobný přehled opatření ke snižování prašnosti je uveden ve schváleném provozním
řádu pro kamenolom Zahrádka.
K zachycování TZL, které vznikají v okolí jednotlivých technologických zařízení linky při
technologiích úpravy kameniva, slouží plošné filtry, jehož výrobcem je firma DISA GmbH
a na několika místech instalované skrápění.
Primární drtič
Celý prostor primárního drtiče je uzavřen montovanou konstrukcí a odsáván do komínu
1 (výduch 001).
Další odsávání do výduchu 001 je umístěno na krátkém vynášecím pasu při výstupu
kameniva z drtiče.
Technická data odlučovače č. 001
Odsávané množství vzdušiny

23 000 Nm3/h

Filtrační médium

syntetická vlákna

Celková filtrační plocha

935 m2

Rok výroby

2005

Výrobce

DISA GmbH

Typ

FS 722/21, 25/175

Technologická linka
Systém odsávání technologické linky (primární, sekundární a terciární části) je řešen
v prvním kroku zakrytováním celé technologie v horní (třídiče) a boční části (drtiče) sil
montovanou konstrukcí, která je celá odsávána.
Druhou částí je napojení odsávacího systému na jednotlivé stroje.
Kuželové drtiče mají přivedeno odsávání v horní části dávkování kameniva a v dolní části
výstupu kameniva na odpadovém pásu.
Třídiče mají hlavní odsávání nad celým tělem, dále v boční části nad sítem a spodní části u
výstupu kameniva do sila.
Každé silo má také umístěno odsávání na horní hraně pro odvedení prachu vznikajícího při
plnění a dále na výstupu materiálu ze sila na vynášecím pasu. Vně je umístěno několik
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dopravníkových pásů, které mají po celé délce mechanické zakrytování zabraňující
prašnosti při dopravě nebo při nepříznivých povětrnostních podmínkách.
U pásů určených pro nakládku je zakrytí spojeno s odsáváním celé délky na přepadech a
v posledním kroku u přepadu u nakládacího tubusu.
Celý systém je potrubím napojen na hlavní odtahový ventilátor umístěný na skladovacím
sile odvedeného prachu.
Vyčištěná vzdušina je odváděna komínem 2 (výduch 002).
Technická data odlučovače č. 002
Odsávané množství vzdušiny

105 000 Nm3/h

Filtrační médium

syntetická vlákna

Celková filtrační plocha

232 m2

Rok výroby

2005

Výrobce

DISA GmbH

Typ

FS 722/44, 75/665

Obrázek č. 4: Schéma odsávání

Skrápění vodou je používáno při nakládce materiálu. Na hrdle teleskopického tubusu je
nainstalován a při každé nakládce používán prstenec vodních trysek.
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V případě expedice materiálu z meziskládek pomocí kolového nakladače je prašnost
omezována skrápěcí rampou umístěnou před výjezdem z meziskládek.
Pro celý systém skrápění je použita důlní voda ze zahloubení. Čerpadla plní tlakovou
nádobu v technologickém kontejneru a odtud je páteřní rozvod ke skrápění nakládacího
pasu a rampy.
Mobilní linka je vybavena skrápěním (mlžením).
Maximální povolená rychlost v areálu je 20 km/h.
K omezení sekundární prašnosti vznikající v důsledku těžby, provozu a dopravy na
zpevněných účelových komunikacích, manipulačních plochách a na příjezdové
komunikaci, je na provozovně zavedeno skrápění pomocí cisternového vozu MAN a
zametacího a kropícího vozu Avant 528K.
Skrápění je prováděno zejména v klimaticky nepříznivém období (sucho, větrné počasí,
apod.) v takovém intervalu, aby byla vznikající sekundární prašnost minimalizována,
případně k ní nedocházelo vůbec.
Nároky na dopravní infrastrukturu
Expedice kameniva
K expedici budou používány nákladní automobily o nosnosti 10 t (sólo vozidla) a 28,6 t
(soupravy).
Skladba dopravy se předpokládá následující:
 soupravy (průměrný náklad 28,6 t): 90 %
 sólo (průměrný náklad 10 t): 10 %
Při maximální uvažované roční těžbě (500 000 t/rok) se jedná o 83 nákladních aut denně
(166 jízd za den), tj. 63 souprav (28,6 t) a 20 sólo vozů (10 t).
Z toho 85 % (141 jízd NA za den) pojede směrem na obchvat Všerub a 15 % (25 jízd NA
za den aut za den) pojede směrem na Zahrádku.
V tabulce č. 2 jsou vyčísleny intenzity dopravy generované posuzovaným záměrem.
Tabulka č. 2: Intenzity generované dopravy
Roční kapacita těžby

500 000 t

Průměrné denní expedované množství
při 250 dnech expedice

2 000 t

Počet nákladních automobilů/den

83 vozidel

Počet jízd nákladních automobilů/den
z toho po silnici II/2045

166 jízd
směr obchvat Všerub
směr Zahrádka

cca 141 jízd
cca 25 jízd

V tabulce č. 3 je podrobnější členění dopravy generované posuzovaným záměrem.
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Tabulka č. 3: Podrobnější členění generované dopravy
Označení
komunikace

Podíl
[%]

2045

dále směr Plzeň
dále směr Kaznějov

specifikace

Počet jízd za den
souprava

sólo

celkem

85

34

107

141

205

72

29

91

120

205

13

5

16

21

2045

15

6

19

25

dále směr Horní Bělá

204

5

2

6

8

dále směr Karlovy Vary

204

10

4

13

17

100

40

126

166

směr na obchvat Všerub

směr Zahrádka

Celkem
Převoz rubaniny k primárnímu drtiči

Vnitroareálová doprava sloužící k přepravě rubaniny k primárnímu drtiči je zajištěna
terénními nákladními automobily (dumper). Uvažovaný průměrný náklad je 37,5 t.
Z celkové kapacity záměru, která činí 500 000 t kameniva za rok, bude 450 000 t kameniva
za rok převezeno k úpravě na primární drtič. Při uvažovaných 250 pracovních dnech se
jedná o 1 800 t za den. Z toho vyplývá 48 nákladních vozidel za den, tj. 96 jízd nákladních
vozidel za den.
Převoz kameniva na deponie
Pro převoz kameniva od technologické stacionární linky na deponie budou používány
terénní nákladní automobily (dumper). Uvažovaný průměrný náklad je 37,5 t.
Na technologické stacionární lince bude zpracováno maximálně 450 000 t/rok. Kapacita
skladování v silech je 319 500 t/rok, zbývající množství kameniva (130 500 t/rok) bude
převezeno na deponie.
 Deponie 1: 45 000 t/rok (4,8 NA za den)
 Deponie 2: 31 500 t/rok (3,4 NA za den)
 Deponie 3: 31 500 t/rok (3,4 NA za den)
 Deponie 4: 22 500 t/rok (2,4 NA za den)
Mechanizace
Při těžbě, úpravě a expedici je využívána mechanizace vybavená spalovacími motory,
tudíž jsou spotřebovávány pohonné hmoty.
 Pásové rypadlo Hitachi ZX350 - nakládka rubaniny
 Pásové rypadlo Hitachi ZX870 - nakládka rubaniny
 Dumper Komatsu HD 405 - převoz rubaniny
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 Dumper Komatsu HM 350-2 - převoz rubaniny
 Dumper BELL B40 - převoz rubaniny
 Dumper CAT 770 G - převoz rubaniny
 Kolový nakladač Liebherr 580 - nakládka kameniva
 Kolový nakladač Volvo L180H - nakládka kameniva
 Mobilní linka – primární drcení a třídění
 Kropící vůz – snižování prašnosti
Spotřeba paliv (nafty) je uvedena v následující tabulce (tabulka č. 4).
Tabulka č. 4: Spotřeba nafty pro stávající mechanizaci
Spotřeba
[l/MTH]

Spotřeba
[l/den]

Spotřeba
[l/rok]

nakládka rubaniny

23,50

118

22 139

Rypadlo Hitachi ZX870

nakládka rubaniny

61,09

489

110 457

Dumper Komatsu HD 405

převoz rubaniny

21,65

173

40 531

Dumper Komatsu HM 350-2

převoz rubaniny

16,94

203

39 132

Dumper BELL B40

převoz rubaniny

13,31

120

26 614

Dumper CAT 770 G

převoz rubaniny

16,87

169

36 479

Nakladač Liebherr 580

nakládka kameniva

13,28

133

28 048

Nakladač Volvo L180H

nakládka kameniva

15,78

158

36 795

Mobilní linka

třídič a drtič

30,0

240

15 000

Kropící vůz

skrápění

9,0

45

27 000

Označení

Činnost

Rypadlo Hitachi ZX350

Pozn.: výhledově je uvažováno s nahrazení stávajících dumperů stroji CAT 770G.
Nákladní vozidla pro převoz rubaniny a kameniva (dumpery o nosnosti 37,5 t) byla
uvažována v rámci liniových zdrojů.

3.2.2. Návrh zařazení zdrojů znečišťování ovzduší a výběr znečišťujících látek
Kamenolom Zahrádka je zařazen jako stacionární zdroj znečišťování ovzduší vyjmenovaný
v příloze č. 2 k zákonu, kód 5.11. Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných
nerostných surovin, zpracování kamene, paliv, nebo jiných nerostných surovin (především
těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování
umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu,
recyklační linky stavebních hmot, o projektované kapacitě vyšší než 25 m3/den.
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Kamenolom Zahrádka je provozován na základě Povolení Krajského úřadu Plzeňského
kraje ze dne 19.10.2016 (č.j. ŽN/16200/16).
V povolení provozu jsou stanoveny následující specifické emisní limity pro TZL a azbest
na výduších z filtrů odprašovacích zařízení.
Tuhé znečišťující látky (TZL): 30 mg/m3 (koncentrace za obvyklých provozních
podmínek)
Koncentrace respirabilních azbestových vláken:
 20 000 vláken/m3 při zachování Poissonovy hodnoty 27 000 vláken/m3
 1 000 vláken/m3 na hranici provozovny
Měření koncentrace TZL na výduchu 001 a 002
 Protokol o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce č. 102/2
Datum měření: 14.11.2019, Technické služby ochrany ovzduší Česká Lípa s.r.o., Klášterní
466, 470 01 Česká Lípa.
Na výduchu 001 jsou v protokole uvedeny následující hodnoty emisí TZL:
 Koncentrace TZL: 0,6 mg/m3 (koncentrace ve vlhkém plynu za normálních
podmínek)
 Hmotnostní tok TZL: 12,9 g/h
 Měrná výrobní emise TZL: 0,0355 g/t kamene
Na výduchu 002 jsou v protokole uvedeny následující hodnoty emisí TZL:
 Koncentrace TZL: 0,5 mg/m3 (koncentrace ve vlhkém plynu za normálních
podmínek)
 Hmotnostní tok TZL: 52,1 g/h
 Měrná výrobní emise TZL: 0,1432 g/t kamene
Měření respirabilních vláken
Měření respirabilních vláken na výduchu 001 a 002 bylo provedeno 15.11.2019.
 Výduch 001: 1 300 vláken/m3
 Výduch 002: 653 vláken/m3
Měření respirabilních vláken na hranici provozovny bylo provedeno 25.9.2019.
 Hranice provozovny:  120 vláken/m3
Dle poskytnutých podkladů jsou stanovené hodnoty specifických emisních limitů pro TZL
a azbest na výduších z filtrů odprašovacích zařízení a hodnota koncentrace respirabilních
azbestových vláken na hranici provozovny plněny.
Pro posuzovanou technologii platí technické podmínky provozu uvedené ve vyhlášce
č. 415/2012 Sb., v platném znění, přílohy č. 8, bod 4.5.:
Musí být snižovány emise tuhých znečišťujících látek na všech technologických uzlech
včetně skladování a přepravy materiálu, kde dochází k emisím tuhých znečišťujících látek
do ovzduší. Lze použít například:
a) zakrytování třídících a drtících zařízení a všech dopravních cest,
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b) instalaci zařízení k omezování emisí - odprašovací, mlžící, pěnové, skrápěcí zařízení,
c) opatření pro skladování prašných materiálů - uzavřené skladovací prostory, umisťování
venkovních skládek na závětrnou stranu, jejich skrápění a budování zástěn,
d) opatření pro přepravu materiálů - pravidelná očista a skrápění komunikací a
manipulačních ploch, omezení rychlosti pohybu vozidel v areálu zdroje, zakrývání
nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků.
Provozovatel stacionárního zdroje zjišťuje úroveň znečišťování podle § 6 odst. 1 písm. a)
zákona výpočtem. Tímto ustanovením není dotčena povinnost provádět zjišťování úrovně
znečišťování měřením, pokud je tak stanoveno v povolení provozu.
Podrobný popis opatření ke snižování prašnosti je ve schváleném provozním řádu. Výše
v textu jsou uvedena všechna opatření ke snižování prašnosti používaná v posuzované
provozovně.
Možnost kumulace s jinými záměry
Dle poskytnutých podkladů nejsou v okolí záměru připravovány žádné záměry ve smyslu
zákona č. 100/2001 Sb., jejichž vlivy by v kumulaci s vlivy předkládaného záměru byly
významně negativní pro životní prostředí.
Výběr znečišťujících látek
Při těžbě a úpravě kameniva jsou emitovány tuhé znečišťující látky (hodnoceny
koncentrace prachových částic PM10 a PM2.5). Do výpočtů byla zahrnuta také resuspenze
(opětovné zvíření) prachu.
Dále byly hodnoceny emise znečišťujících látek (benzo(a)pyren, benzen, NO2, částice
PM10 a PM2.5) ze spalování motorové nafty v motorech mechanizace a nákladních
vozidlech.
Bodovými zdroji emisí TZL jsou dva výduchy z odprášení primárního drtiče (výduch 001)
a stacionární linky (výduch 002) pro úpravu kameniva.
Liniovými zdroji emisí jsou komunikace používané k transportu rubaniny k primárnímu
drtiči, přesunu kameniva na deponie a expedici kameniva.
Plošnými zdroji prachu jsou plochy, na kterých je prováděna těžba a úprava kameniva,
dále prostor expedice kameniva. Plošným zdrojem prachu jsou rovněž deponie kameniva.
V rámci plošných zdrojů byly uvažovány také emise ze spalování nafty v motorech
obslužné mechanizace a nákladních vozidel.
Emise z těžby a nakládky suroviny a spalování motorové nafty
Ke stanovení množství TZL z těžby byl použit emisní faktor (viz kapitola 3.2.4.)
a maximální roční a denní kapacita těžby (500 000 t/rok a 2 000 t/den).
V prostoru těžby dochází dále ke vzniku prašnosti z nakládky suroviny na nákladní
vozidla, která jsou používaná pro transport rubaniny ke stacionární lince. Ke stanovení
množství TZL z nakládky rubaniny byl použit emisní faktor (viz kapitola 3.2.4.) a
maximální roční a denní kapacita úpravy na stacionární lince (450 000 t/rok a 1 800 t/den).
Ke stanovení množství znečišťujících látek ze spalování motorové nafty při volnoběhu
nákladních vozidel během nakládky rubaniny byly použity emisní faktory z programu
MEFA (viz kapitola 3.2.4.) a předpokládaný počet vozidel (48 NA za den).
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Ke stanovení množství znečišťujících látek ze spalování motorové nafty (rypadlo) byly
použity emisní faktory (viz kapitola 3.2.4.) a předpokládaná spotřeba motorové nafty (viz
tabulka č. 4).
Emise z vykládky rubaniny do stacionární linky
Ke stanovení TZL z vykládky rubaniny do stacionární linky byl použit emisní faktor (viz
kapitola 3.2.4.) a max. roční a denní kapacita úpravy na stacionární lince (450 000 t/rok a
1 800 t/den).
Ke stanovení množství znečišťujících látek ze spalování motorové nafty při volnoběhu
nákladních vozidel během vykládky rubaniny byly použity emisní faktory z programu
MEFA (viz kapitola 3.2.4.) a předpokládaný počet vozidel (48 NA za den).
Emise z vykládky rubaniny do mobilní linky
Ke stanovení množství znečišťujících látek ze spalování motorové nafty (rypadlo) byly
použity emisní faktory (viz kapitola 3.2.4.) a předpokládaná spotřeba motorové nafty (viz
tabulka č. 4).
Ke stanovení TZL z vykládky rubaniny do mobilní linky byl použit emisní faktor (viz
kapitola 3.2.4.) a maximální roční a denní kapacita úpravy na mobilní lince (50 000 t/rok a
800 t/den).
Úprava kameniva na stacionární lince
Ke stanovení množství TZL z úpravy kameniva na stacionární lince byly použity emisní
faktory (viz kapitola 3.2.2.) a maximální roční a denní kapacita úpravy na stacionární lince
(450 000 t/rok a 1 800 t/den).
Úprava kameniva na mobilní lince
Ke stanovení množství TZL z úpravy kameniva na mobilní lince byly použity emisní
faktory (viz kapitola 3.2.4.) a maximální roční a denní kapacita úpravy na mobilní lince
(50 000 t/rok a 800 t/den).
Ke stanovení množství znečišťujících látek ze spalování motorové nafty v mobilní lince
byly použity emisní faktory (viz kapitola 3.2.4.) a předpokládaná spotřeba motorové nafty
(viz tabulka č. 4).
Emise ze skladování a nakládky kameniva u mobilní linky
Pro stanovení resuspendovaného prachu z deponií kameniva byl použit emisní faktor
(souhrn manipulace a skladování v deponiích) z US EPA, Compilation of Air Pollutant
Emission Factors, AP 42 Sections 13. Miscellaneous Sources, 13.2.4. Agreggate Handling
And Sororage Piles a předpokládaná kapacita (50 000 t/rok).
Ke stanovení TZL z nakládky kameniva u mobilní linky byl použit emisní faktor (viz
kapitola 3.2.4.) a maximální roční a denní kapacita úpravy na mobilní lince (50 000 t/rok a
800 t/den).
Ke stanovení množství znečišťujících látek ze spalování motorové nafty (kolový nakladač)
byly použity emisní faktory (viz kapitola 3.2.4.) a předpokládaná spotřeba motorové nafty
(viz tabulka č. 4).
Ke stanovení množství znečišťujících látek ze spalování motorové nafty při volnoběhu
nákladních vozidel během nakládky kameniva byly použity emisní faktory z programu
MEFA (viz kapitola 3.2.4.) a předpokládaný počet vozidel (17 NA za den).
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Skladování a expedice kameniva
Pro stanovení resuspendovaného prachu z deponií kameniva byl použit emisní faktor
(souhrn manipulace a skladování v deponiích) z US EPA, Compilation of Air Pollutant
Emission Factors, AP 42 Sections 13. Miscellaneous Sources, 13.2.4. Agreggate Handling
And Sororage Piles a předpokládaná kapacita skladování na jednotlivých deponiích.
Ke stanovení TZL z nakládky kameniva u stacionární linky byl použit emisní faktor (viz
kapitola 3.2.4.) a maximální roční přesunuté množství kameniva na deponie 1, 2, 3, 4
(130 500 t/rok a 522 t/den). Ke stanovení TZL z vykládky kameniva na deponiích 1, 2, 3,
4 byl použit emisní faktor (viz kapitola 3.2.4.) a maximální roční přesunuté množství
kameniva na deponie 1, 2, 3, 4.
Ke stanovení množství znečišťujících látek ze spalování motorové nafty při volnoběhu
nákladních vozidel během nakládky kameniva u technologické linky a během vykládky
kameniva na deponiích 1, 2, 3, 4 byly použity emisní faktory z programu MEFA (viz
kapitola 3.2.4.) a předpokládaný počet NA (dumper o nosnosti 37,5 t):
 Stacionární linka: celkem přesun 130 500 t/rok (14 NA za den)
 Deponie 1: 45 000 t/rok (4,8 NA za den)
 Deponie 2: 31 500 t/rok (3,4 NA za den)
 Deponie 3: 31 500 t/rok (3,4 NA za den)
 Deponie 4: 22 500 t/rok (2,4 NA za den)
Ke stanovení TZL z nakládky kameniva na expediční nákladní automobily byl použit
emisní faktor (viz kapitola 3.2.4.) a předpokládaná roční kapacita expedice:
 Sila: 319 500 t/rok (25,6 sólo vozidel a 80,2 souprav za den)
 Deponie 1: 45 000 t/rok (3,6 sólo vozidel a 11,3 souprav za den)
 Deponie 2: 31 500 t/rok (2,5 sólo vozidel a 7,9 souprav za den)
 Deponie 3: 31 500 t/rok (2,5 sólo vozidel a 7,9 souprav za den)
 Deponie 4: 22 500 t/rok (1,8 sólo vozidel a 5,7 souprav za den)
Ke stanovení množství znečišťujících látek ze spalování motorové nafty při volnoběhu
nákladních vozidel během expedice kameniva byly použity emisní faktory z programu
MEFA 13 (viz kapitola 3.2.4.) a předpokládaný počet NA (viz výše).
Ke stanovení množství znečišťujících látek ze spalování motorové nafty (kolový nakladač)
byly použity emisní faktory (viz kapitola 3.2.4.) a předpokládaná spotřeba motorové nafty
(viz tabulka č. 4) rozdělená mezi jednotlivé deponie a sila.
Komunikace
Liniovými zdroji emisí jsou lomové komunikace používané pro transport rubaniny z místa
těžby ke stacionární lince, přesun kameniva od stacionární linky na deponie 1, 2, 3, 4 a
komunikace pro převoz kameniva od mobilní linky a jednotlivých deponií a sil.
Pro výpočet emisí z liniových zdrojů použity výše uvedené intenzity dopravy a emisní
faktory z programu MEFA 13 (viz kapitola 3.2.5). Do výpočtu emisí PM10 a PM2.5 byly
vedle sazí emitovaných přímo spalovacími motory do ovzduší (primární prašnost) zahrnuty
také emise částic zvířených projíždějícími automobily (resuspenze). Množství prachu
zvířeného automobily bylo stanoveno výpočtem na základě metodiky US EPA AP-42.
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3.2.3. Emisní parametry bodových zdrojů
Bodovými zdroji jsou dva výduchy z odprášení stacionární linky na úpravu kameniva.
Technologie úpravy kameniva na stacionární lince se dle poskytnutých podkladů skládá ze
dvou částí: „primární drtič“ a „technologická linka“.
Do výduchu 001 je odsávána vzdušina z primárního drtiče (jedná se o odhlinění a hrubé
drcení před vstupem do technologické linky) a do výduchu 002 je odsávána vzdušina z
technologické linky (primární, sekundární a terciární úprava kameniva).
V primárním drtiči bude upraveno maximálně 450 000 t/rok a průměrně 1 800 t/den.
Při výpočtu emisí je potřeba zohlednit fakt, že do jednotlivých technologických uzlů
technologické linky nevstupuje 100 % zpracovávané suroviny, ale že množství suroviny
procházející technologickou linkou se postupně snižuje.
 Primární uzel (drcení, přesypy, třídění): 93 %, tj. 418 500 t/rok
 Sekundární uzel (drcení, přesypy, třídění): 50 %, tj. 225 000 t/rok
 Terciární uzel (drcení, přesypy, třídění): 25 %, tj. 112 500 t/rok
Pro výpočet emisí TZL byly použity emisní faktory pro Kamenolomy a zpracování
kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava a zpracování kameniva - přírodního i
umělého o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den (kód 5.11. přílohy č. 2 zákona,
bod 4.5. vyhlášky) převzaté ze Sdělení odboru ochrany ovzduší, věstník MŽP, ročník
XXIX, listopad 2019, částka 6.
Vlhkost kameniva stanovená vysušením materiálu při 105 °C je dle doplňujících dotazů
nižší než 1,5 %. V tabulce č. 5 jsou uvedeny emisní faktory pro úpravu kameniva na
stacionární lince (suchý materiál).
Tabulka č. 5: Emisní faktory pro stacionární linku (suchý materiál)
Emisní faktor g/t
Technologický proces - zařízení

bez
odlučovače 1)

cyklony,
mlžení 2)

textilní
filtry 3)

Primární drcení (PD)

150

34

4

Primární třídění

140

13

3

Přesypy dopravníků za PD

100

10

3

Sekundární drcení

222

97

8

Sekundární třídění a třídění za každým dalším
stupněm drcení

210

35

4

Přesypy dopravníků za každým dalším stupněm
drcení

150

15

3

Terciární a případný 4.stupeň drcení

930

205

15
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Poznámky:
1)

Lom bez jakéhokoliv odlučování, bez zakrytí technologických celků a dopravních cest.

2)

Lom s cyklony nebo mlžením (resp. jiným rovnocenným zařízením) na zakrytých
technologických celcích.

3)

Lom se zakrytými technologickými celky a tkaninovými nebo jinými rovnocennými
filtry.

Pro výpočet emisí TZL byly použity výše uvedené emisní faktory a maximální roční
množství zpracované suroviny.
Emise TZL byly přepočteny na emise částic PM10 a částic PM2.5.
Pro textilní filtry je v příloze č. 2 metodického pokynu pro vypracování rozptylových studií
uveden podíl částic PM10 v celkových emisích TZL ve výši 85 % a podíl částic PM2.5
v celkových emisích TZL ve výši 60 %.
V tabulce č. 6 jsou uvedeny roční, denní a hodinové emise TZL, PM10 a PM2.5 ze
zpracování suroviny na stacionární lince.
Tabulka č. 6: Emise TZL, PM10 a PM2.5 ze zpracování suroviny na stacionární lince
Výduch 001

Výduch 002

[kg/rok]

[kg/den]

[kg/h]

[kg/rok]

[kg/den]

[kg/h]

TZL

3240

12,960

1,620

10119

40,475

5,059

PM10

2754

11,016

1,377

2754

11,016

1,377

PM2.5

1944

7,776

0,972

1944

7,776

0,972

Parametry obou výduchů (GPS souřadnice a výška) a označení byly převzaty z SPE.
Umístění výduchu 001: 49°52'14,004"N, 13°11'50,49"E.
Umístění výduchu 002 dle SPE: 49°52'14,101"N, 13°11'50,499"E – dle názoru
zpracovatele rozptylové studie jsou v SPE chybně zadány souřadnice výduchu 002,
správné umístění výduchu 002 je: 49°52'14,326"N, 13°11'46,021"E.
V tabulce č. 7 jsou uvedeny emisní parametry bodových zdrojů emisí (odprášení
technologie), které byly použity pro výpočet rozptylové studie.
Výška výduchů byla převzata z SPE, průměr výduchů, rychlost vzdušiny a teploty
vzdušiny z protokolu z autorizovaného měření emisí ze dne 14.11.2019.
Tabulka č. 7: Emisní parametry bodových zdrojů emisí – výduchy 001 a 002
MPM10

MPM2.5

g/s

g/s

001

0,38250

0,27000

002

1,19457

0,84323

výduch

d

v

x

y

m °C

m

m/s

m

m

0,2283

20

8

0,7

16,6

-833151

-1054206

0,2283

20

9

1,35

22,3

-833238

-1054182



H

T
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Vysvětlivky k tabulce č. 7:
MPM10

hmotnostní tok částic PM10

MPM2.5

hmotnostní tok částic PM2.5



roční využití

H

výška ústí výduchu

T

teplota v ústí výduchu

d

průměr ústí výduchu

v

rychlost vzdušiny ve výduchu

x, y

x-ová, y-ová souřadnice výduchu (JTSK)

3.2.3. Emisní parametry plošných zdrojů
Těžba suroviny
V rámci plošného zdroje emisí „Těžba suroviny“ byly uvažovány emise TZL z těžby a
nakládky rubaniny, emise znečišťujících látek ze spalování nafty v rypadle Hitachi ZX870
a nákladních vozidlech.
Umístění zdroje: -832792, -1053860 (JTSK).
Emise prachu z těžby
Maximální roční těžba suroviny činí dle poskytnutých podkladů 500 000 t/rok.
Pro výpočet emisí TZL byly použity emisní faktory pro Kamenolomy a zpracování
kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava a zpracování kameniva - přírodního i
umělého o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den (kód 5.11. přílohy č. 2 zákona,
bod 4.5. vyhlášky) pro suchý materiál převzaté ze Sdělení odboru ochrany ovzduší,
věstník MŽP, ročník XXIX, listopad 2019, částka 6. V tabulce č. 8 jsou uvedeny emisní
faktory pro těžbu a nakládku kamene pro suchý materiál.
Tabulka č. 8: Emisní faktory pro těžbu a nakládku (suchý materiál)
Emisní faktor g/t
Technologický proces - zařízení

bez
odlučovače 1)

cyklony,
mlžení 2)

textilní
filtry 3)

Vrtací práce

10

10

0,4

Nakládka a vykládka rubaniny a kameniva

0,2

0,2

0,2

Poznámky:
1)

Lom bez jakéhokoliv odlučování, bez zakrytí technologických celků a dopravních cest.

2)

Lom s cyklony nebo mlžením (resp. jiným rovnocenným zařízením) na zakrytých
technologických celcích.

3)

Lom se zakrytými technologickými celky a tkaninovými nebo jinými rovnocennými
filtry.
Strana 22 (celkem 62)

Zahloubení kamenolomu Zahrádka na ložisku stavebního
kamene v DP Zahrádka

Rozptylová studie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

Dle poskytnutých podkladů jsou pro vrtací práce, prováděné pro odstřely, používány
výhradně vrtací soupravy s odsáváním a filtry (emisní faktor: 0,4 g/t). Emise TZTL z těžby
pak činí 200 kg/rok.
Z celkové kapacity záměru, která činí 500 000 t kameniva za rok, bude 50 000 t kameniva
za rok zpracováno na mobilní lince, která bude umístěna v místě těžby a 450 000 t
kameniva za rok bude převezeno k úpravě na stacionární linku.
Emisní faktor TZL pro nakládku kameniva činí 0,2 g/t. Emise TZTL z nakládky pak činí
90 kg/rok.
Pro manipulaci s materiálem, mletí, prosívání a sušení materiálu (např. lomy, čištění uhlí)
je v příloze č. 2 metodického pokynu pro vypracování rozptylových studií uveden podíl
částic PM10 v celkových emisích TZL ve výši 51 % a podíl částic PM2.5 v celkových
emisích TZL ve výši 15 %.
V tabulce č. 9 jsou uvedeny roční, denní a hodinové emise TZL, PM10 a PM2.5.
Tabulka č. 9: Emise TZL, PM10 a PM2.5 z těžby kamene a nakládky rubaniny
[kg/rok]

[kg/den]

[g/h]

TZL

290,00

1,160

145

PM10

147,90

0,592

73,950

PM2.5

43,50

0,174

21,750

Emise ze spalování nafty v rypadle Hitachi ZX870
Předpokládaná spotřeba nafty pro rypadla činí dle poskytnutých podkladů 110 457 l/rok,
maximálně 489 l/den a 61,09 l/h.
Pro výpočet emisí ze spalování nafty v dieselových motorech byly použity emisní faktory
z publikace EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, Section 1.A.4 Nonroad mobile sources and machinery (tabulka č. 10).
Tabulka č. 10: Emise ze spalování nafty v rypadle Hitachi ZX870
Látka

Emisní faktor

Emise

[g/t] paliva

[kg/rok]

[g/den]

[g/h]

BaP

0,03

0,00280

0,012396

0,001549

benzen

67,7

6,32

28

3,49

NO2

1 631

153,07

678

85

PM10

2 104

194,70

862

108

PM2.5

2 104

194,70

862

108
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Emise z volnoběhu nákladních automobilů – nakládka rubaniny
Maximální denní počet NA o nosnosti 37,5 t pro odvoz rubaniny ke stacionární lince činí
dle poskytnutých podkladů 48 NA/den.
V rozptylové studii bylo uvažováno s dobou volnoběhu 2 minuty pro jedno vozidlo
(1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km při rychlosti 10 km/h). Pro výpočet emisí byly použity
emisní faktory z programu MEFA 13 (byl uvažován výpočtový rok 2030 a emisní úroveň
EURO 4). Emise znečišťujících látek z volnoběhu nákladních automobilů při nakládce
rubaniny jsou uvedeny v tabulce č. 11.
Tabulka č. 11: Emise z volnoběhu nákladních automobilů – nakládka rubaniny
Látka

Emisní faktor
[g/vozidlo]

Emise
[kg/rok]

[g/den]

[g/h]

1,37774*10-5

0,000331

0,001075

0,000165

benzen

0,0120

0,259

1,152

0,144

NO2

0,2461

5,906

23,63

2,953

PM10

0,1787

4,289

17,155

2,144

PM2.5

0,1337

3,209

12,835

1,604

BaP

Celkový hmotnostní tok z plošného zdroje „Těžba suroviny“
BaP: 0,000476 mg/s
Benzen: 0,0001011 g/s
NO2: 0,024337 g/s
PM10: 0,051049 g/s
PM2.5: 0,036399 g/s
Primární drtič
Technologie úpravy kameniva na stacionární lince je odsávána do dvou zařízení ke
snižování emisí a vyčištěná vzdušina je odváděna výduchy 001 a 002 (viz bodové zdroje
emisí).
V rámci plošného zdroje „Primární drtič“ byly uvažovány emise TZL z vykládky rubaniny
do primárního drtiče a emise znečišťujících látek ze spalování motorové nafty při
volnoběhu nákladních vozidel během vykládky rubaniny.
Umístění zdroje „Primární drtič“: -833121, 1054213 (JTSK).
Emise prachu z vykládky kameniva do primárního drtiče
Z celkové kapacity záměru, která činí 500 000 t kameniva za rok, bude 450 000 t kameniva
za rok převezeno k úpravě na stacionární linku. V rámci plošného zdroje „Primární drtič“
byly uvažovány emise TZL z vykládky rubaniny do primárního drtiče a emise
znečišťujících látek ze spalování motorové nafty při volnoběhu nákladních vozidel během
vykládky rubaniny.
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Emisní faktor TZL pro nakládku/vykládku rubaniny (viz tabulka č. 8) činí 0,2 g/t. Emise
TZTL z vykládky rubaniny pak činí 90 kg/rok.
V tabulce č. 12 jsou uvedeny roční, denní a hodinové emise TZL, PM 10 a PM2.5. Pro
přepočet emisí TZL byl dle metodického pokynu pro vypracování rozptylových studií
uvažován podíl částic PM10 v celkových emisích TZL ve výši 51 % a podíl částic PM2.5
v celkových emisích TZL ve výši 15 %.
Tabulka č. 12: Emise TZL, PM10 a PM2.5 z vykládky rubaniny do primárního drtiče
[kg/rok]

[kg/den]

[g/h]

TZL

90,00

0,3600

0,0450

PM10

45,90

0,1836

0,0230

PM2.5

13,50

0,0540

0,0068

Emise z volnoběhu nákladních automobilů – vykládka rubaniny do primárního drtiče
Maximální denní počet NA o nosnosti 37,5 t pro odvoz rubaniny do primárního drtiče činí
dle poskytnutých podkladů 48 NA/den. V rozptylové studii bylo uvažováno s dobou
volnoběhu 2 minuty pro jedno vozidlo (1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km při rychlosti
10 km/h). Pro výpočet emisí byly použity emisní faktory z programu MEFA 13 (byl
uvažován výpočtový rok 2030 a emisní úroveň EURO 4). Emise znečišťujících látek z
volnoběhu nákladních automobilů při vykládce rubaniny u primárního drtiče jsou uvedeny
v tabulce č. 13.
Tabulka č. 13: Emise z volnoběhu nákladních automobilů – vykládka rubaniny
Látka

Emisní faktor
[g/vozidlo]

Emise
[kg/rok]

[g/den]

[g/h]

1,37774*10-5

0,000331

0,001075

0,000165

benzen

0,0120

0,259

1,152

0,144

NO2

0,2461

5,906

23,63

2,953

PM10

0,1787

4,289

17,155

2,144

PM2.5

0,1337

3,209

12,835

1,604

BaP

Celkový hmotnostní tok z plošného zdroje „Primární drtič“
BaP: 0,0000400 mg/s
Benzen: 0,0000459 g/s
NO2: 0,0008203 g/s
PM10: 0,0069707 g/s
PM2.5: 0,0023207 g/s
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Mobilní linka
Úprava kameniva na mobilní lince
V rámci plošného zdroje emisí „Mobilní linka“ byly uvažovány emise TZL z vykládky
rubaniny a úpravy suroviny, nakládky kameniva, z deponií kameniva a emise
znečišťujících látek ze spalování nafty v mobilní lince, rypadle a nakladači a v nákladních
vozidlech pro expedici kameniva.
Umístění zdroje „Mobilní linka“: -832908, -1053987 (JTSK).
V mobilní lince bude upraveno maximálně 50 000 t/rok a 800 t/den.
Při úpravě suroviny na mobilní lince bude používáno skrápění. Vlhkost kameniva
zpracovaného na mobilní lince stanovená vysušením materiálu při 105 °C je dle
doplňujících dotazů vyšší než 1,5 %.
Pro výpočet emisí TZL byly použity emisní faktory pro Kamenolomy a zpracování
kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava a zpracování kameniva - přírodního i
umělého o projektovaném výkonu vyšším než 25 m3/den (kód 5.11. přílohy č. 2 zákona,
bod 4.5. vyhlášky) pro vlhký materiál převzaté ze Sdělení odboru ochrany ovzduší,
věstník MŽP, ročník XXIX, listopad 2019, částka 6.
V tabulce č. 14 jsou uvedeny emisní faktory pro zpracování kameniva na mobilní lince pro
vlhký materiál (vlhkost: 1,5 – 4 % hm.).
Tabulka č. 14: Emisní faktory pro úpravu kameniva na mobilní lince (vlhký materiál)
Emisní faktor g/t
Technologický proces - zařízení

bez
odlučovače 1)

cyklony,
mlžení 2)

textilní
filtry 3)

Nakládka a vykládka rubaniny a kameniva

0,1

0,1

0,1

Primární drcení (PD)

10

4

2,5

Primární třídění

8

3

2

Přesypy dopravníků za PD

5

3

2

Poznámky:
1)

Lom bez jakéhokoliv odlučování, bez zakrytí technologických celků a dopravních cest.

2)

Lom s cyklony nebo mlžením (resp. jiným rovnocenným zařízením) na zakrytých
technologických celcích.

3)

Lom se zakrytými technologickými celky a tkaninovými nebo jinými rovnocennými
filtry.

Celkový emisní faktor pro úpravu kameniva na mobilní lince pak činí 10,2 g/t. Emise TZL
z úpravy kameniva na mobilní lince pak činí 510 kg/rok.
V tabulce č. 15 jsou uvedeny roční, denní a hodinové emise TZL, PM10 a PM2.5 ze
zpracování suroviny na mobilní lince.
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Pro přepočet emisí TZL byl dle metodického pokynu pro vypracování rozptylových studií
uvažován podíl částic PM10 v celkových emisích TZL ve výši 51 % a podíl částic PM2.5
v celkových emisích TZL ve výši 15 %.
Tabulka č. 15: Emise TZL, PM10 a PM2.5 ze zpracování suroviny na mobilní lince
Mobilní linka
[kg/rok]

[kg/den]

[kg/h]

TZL

510,0

17,0000

1,7000

PM10

260,1

8,670

0,8670

PM2.5

76,5

2,550

0,2550

Emise ze spalování nafty
Předpokládaná spotřeba nafty pro mobilní drtící a třídící linku, pro rypadlo Hitachi ZX350
a pro nakladač činí dle poskytnutých podkladů 43 623 l/rok, 387,1 l/den a 54,406 l/h.
Pro výpočet emisí ze spalování nafty v dieselových motorech byly použity emisní faktory
z publikace EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, Section 1.A.4 Nonroad mobile sources and machinery (tabulka č. 16).
Tabulka č. 16: Emise ze spalování nafty v mobilní lince
Látka

Emisní faktor

Emise

[g/t] paliva

[kg/rok]

[g/den]

[g/h]

BaP

0,03

0,00111

0,009813

0,011519

benzen

67,7

2,50

22

25,99

NO2

1 631

60,45

536

630

PM10

2 104

76,89

682

801

PM2.5

2 104

76,89

682

801

Emise z volnoběhu nákladních automobilů – nakládka kameniva u mobilní linky
Maximální denní počet NA pro odvoz kameniva od mobilní linky činí dle poskytnutých
podkladů 4 sólo vozidla (nosnost 10 t) a 13 souprav (nosnost 28,6 t), tj. 17 NA/den.
V rozptylové studii bylo uvažováno s dobou volnoběhu 2 minuty pro jedno vozidlo
(1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km při rychlosti 10 km/h).
Pro výpočet emisí byly použity emisní faktory z programu MEFA 13 (byl uvažován
výpočtový rok 2030 a emisní úroveň nákladních vozidel expedice EURO 6).
Emise znečišťujících látek z volnoběhu nákladních automobilů při nakládce kameniva u
mobilní linky jsou uvedeny v tabulce č. 17.
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Tabulka č. 17: Emise z volnoběhu nákladních automobilů – nakládka kameniva u
mobilní linky
Látka

Emisní faktor

Emise

[g/vozidlo]

[kg/rok]

[g/den]

[g/h]

BaP

1,37774*10-5

0,000117

0,000468

0,000059

benzen

0,0015

0,011

0,051

0,0064

NO2

0,2810

2,389

9,554

1,194

PM10

0,1201

1,021

4,083

0,510

PM2.5

0,0846

0,719

2,876

0,360

Emise TZL, PM10 a PM2,5 z deponií
Množství resuspendovaného prachu při skladování a manipulaci se sypkými materiály
závisí nejen na jejich celkovém množství (celkový deponovaný objem), ale také na stáří
deponie, vlhkosti sypkého materiálu a zrnitosti materiálu.
Při ukládání materiálu do deponie je potenciál vzniku resuspendovaného prachu největší,
stárnutím deponie se riziko vzniku resuspendovaného prachu výrazně snižuje. Zvýšený
obsah vody v deponii rovněž snižuje riziko vzniku resuspendovaného prachu.
Pro stanovení resuspendovaného prachu z deponií byl použit emisní faktor (souhrn
manipulace a skladování v deponiích) z US EPA, Compilation of Air Pollutant Emission
Factors, AP 42 Sections 13. Miscellaneous Sources, 13.2.4. Agreggate Handling And
Sororage Piles.
Emisní faktor zahrnuje:
 Zakládku sypkého materiálu.
 Provoz mechanismů na skladovací ploše.
 Větrnou erozi skladovaného materiálu a okolního povrchu.
 Nakládku materiálu pro následné využití/přemístění.
Vzorec pro výpočet emisního faktoru:

E

emisní faktor, v kg/t ukládaného materiálu

U

průměrná rychlost větru (dle větrné růžice: 2,5964 m/s)

M

vlhkost deponovaného materiálu (bude prováděno skrápění, uvažováno 4 %)

k

koeficient odpovídající hodnocené frakci (TZL: 0,74; PM10: 0,35; PM2.5: 0,053)
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V tabulce č. 18 jsou uvedeny emisní faktory a roční, denní a hodinové emise TZL, PM10 a
PM2.5 z deponií kameniva.
Tabulka č. 18: Emise TZL, PM10 a PM2.5 z deponií kameniva u mobilní linky
Em. faktor

Emise

[g/t]

[kg/rok]

[kg/den]

[g/h]

TZL

0,630

31,494

0,5039

62,987

PM10

0,298

14,896

0,2383

29,791

PM2.5

0,045

2,256

0,0361

4,511

Celkový hmotnostní tok z plošného zdroje „Mobilní linka“
BaP: 0,000399 mg/s
Benzen: 0,0008663 g/s
NO2: 0,021275 g/s
PM10: 0,275889 g/s
PM2.5: 0,098825 g/s
Expedice
V rámci plošných zdrojů emisí „Expedice“ byly uvažovány emise TZL z nakládky a
vykládky kameniva, emise znečišťujících látek ze spalování nafty v nakladači a
v nákladních vozidlech pro přesun kameniva od linky na deponie, a pro expedici kameniva
a prašnost z deponií kameniva.
Umístění zdroje „Sila“: -833219, -1054159 (JTSK).
Umístění zdroje „Deponie 1“: -833074, -1053915 (JTSK).
Umístění zdroje „Deponie 2“: -833109, -1053788 a -833171, -1053831 (JTSK)
Umístění zdroje „Deponie 3“: -833234, -1054007 (JTSK)
Umístění zdroje „Deponie 4“: -833336, -1053970 (JTSK)
Nakládka kameniva – přesun na deponie
Emisní faktor pro nakládku kameniva (viz výše v textu) činí: 0,2 g/t. Od stacionární linky
bude na jednotlivé deponie přesunuto celkem 130 500 t kameniva za /rok a 522 t/den. Ke
stanovení TZL z nakládky/vykládky kameniva na dumpery byl použit emisní faktor a
maximální roční přesunuté množství kameniva na deponie 1, 2, 3, 4.
Pro přepočet PM10 a PM2.5 byl uvažován podíl částic PM10 v celkových emisích TZL ve
výši 51 % a podíl částic PM2.5 v celkových emisích TZL ve výši 15 %.
 Sila (nakládka): 130 500 t/rok
 Deponie 1 (vykládka): 45 000 t/rok
 Deponie 2 (vykládka): 31 500 t/rok
 Deponie 3 (vykládka): 31 500 t/rok
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 Deponie 4 (vykládka): 22 500 t/rok
V tabulce č. 19 jsou uvedeny roční, denní a hodinové emise TZL, PM10 a PM2,5.
Tabulka č. 19: Emise TZL, PM10 a PM2.5 z nakládky/vykládky kameniva při převozu

PM2.5

PM10
PM2.5

Deponie 2, 3

TZL

[g/h]

[kg/rok]

[g/den]

[g/h]

26,10

104,400

13,050

9,00

36,000

4,500

13,31

53,24

6,656

4,59

18,36

2,295

3,92

15,66

1,958

1,35

5,40

0,675

6,30

25,200

3,150

4,50

18,000

2,250

3,21

12,85

1,607

2,30

9,18

1,148

0,95

3,78

0,473

Deponie 4

Sila

PM10

[g/den]

Deponie 1

TZL

[kg/rok]

0,68

2,70

0,338

Expedice kameniva
Emisní faktor pro nakládku kameniva (viz výše v textu) činí: 0,2 g/t. Ke stanovení TZL
z nakládky kameniva na expediční nákladní automobily byl použit emisní faktor a
předpokládaná roční kapacita expedice:
 Sila: 319 500 t/rok
 Deponie 1: 45 000 t/rok
 Deponie 2: 31 500 t/rok
 Deponie 3: 31 500 t/rok
 Deponie 4: 22 500 t/rok
V tabulce č. 20 jsou uvedeny roční, denní a hodinové emise TZL, PM10 a PM2,5.
Pro přepočet PM10 a PM2.5 byl uvažován podíl částic PM10 v celkových emisích TZL ve
výši 51 % a podíl částic PM2.5 v celkových emisích TZL ve výši 15 %.
Tabulka č. 20: Emise TZL, PM10 a PM2.5 z nakládky kameniva při expedici

PM2.5

PM10
PM2.5

Deponie 2, 3

TZL

[g/h]

[kg/rok]

[g/den]

[g/h]

63,90

255,600

31,950

11,511

46,05

5,756

32,59

130,36

16,295

5,445

21,78

2,722

9,59

38,34

4,793

0,824

3,30

0,412

3,273

13,09

1,636

0,386

1,54

0,193

1,548

6,19

0,774

0,182

0,73

0,091

0,234

0,94

0,117

Deponie 4

Sila

PM10

[g/den]

Deponie 1

TZL

[kg/rok]

0,028

0,11

0,014
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Emise ze spalování nafty v nakladači
Celková předpokládaná spotřeba nafty pro oba nakladače (celková expedice kameniva je
500 000 t/rok) činí dle poskytnutých podkladů 64 843 l/rok, 291 l/den a 29,06 l/h, z toho
pro nakladač u mobilní linky (50 000 t/rok, tj. 10 % z celkové expedice) bylo uvažováno
6 484 l/rok, 29,1 l/den a 2,906 l/h.
Zbývající spotřeba nafty pro nakladače byla tedy rozdělena mezi jednotlivá místa expedice
dle poměru expedice na deponii k celkovému expedovanému množství kameniva.
Pro výpočet emisí ze spalování nafty v dieselových motorech byly použity emisní faktory
z publikace EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, Section 1.A.4 Nonroad mobile sources and machinery (tabulka č. 21).
Tabulka č. 21: Emise ze spalování nafty v nakladači při expedici
[kg/rok]

[g/den]

[g/h]

1,05*10-3 4,71*10-3 4,71*10-4

BaP

10,64

1,062

57,420

257,69

25,733

PM10

73,036

327,77

32,732

PM2.5

73,036

327,77

32,732

Sila

2,370

1,04*10-4 4,65*10-4 4,64*10-5

BaP

PM10
PM2.5

0,234

1,049

0,105

5,661

25,406

2,537

7,201

32,315

3,227

7,201

32,315

3,227

[g/h]
6,63*10-5

0,334

1,498

0,150

8,087

36,294

3,624

10,287

46,164

4,610

10,287

46,164

4,610

7,40*10-5 3,32*10-4

Deponie 4

NO2

Deponie 2, 3

benzen

[g/den]

1,48*10-4 6,64*10-4

Deponie 1

benzen
NO2

[kg/rok]

3,23*10-5

0,167

0,749

0,0748

4,044

18,15

1,812

5,143

23,08

2,305

5,143

23,08

2,305

Emise z volnoběhu nákladních automobilů – přesun kameniva na deponie
Předpokládaný počet NA pro přesun kameniva (130 500 t/rok) na deponie 1, 2, 3, 4 je při
250 provozních dnech v roce 14 NA za den (dumper o nosnosti 37,5 t).
Ke stanovení množství znečišťujících látek ze spalování motorové nafty při volnoběhu
nákladních vozidel během nakládky kameniva u technologické linky a během vykládky
kameniva na deponiích 1, 2, 3, 4 byly použity emisní faktory z programu MEFA (viz
tabulka č. 13) a předpokládaný počet NA (dumper o nosnosti 37,5 t):
 Technologická linka: nakládka 130 500 t/rok (14 NA za den)
 Deponie 1: vykládka 45 000 t/rok (4,8 NA za den)
 Deponie 2: vykládka 31 500 t/rok (3,4 NA za den)
 Deponie 3: vykládka 31 500 t/rok (3,4 NA za den)
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 Deponie 4: vykládka 22 500 t/rok (2,4 NA za den)
V rozptylové studii bylo uvažováno s dobou volnoběhu 2 minuty pro jedno vozidlo
(1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km při rychlosti 10 km/h).
Pro výpočet emisí byly použity emisní faktory z programu MEFA 13 (byl uvažován
výpočtový rok 2030 a emisní úroveň EURO 4).
Emise znečišťujících látek z volnoběhu nákladních automobilů při přesunu kameniva na
deponie jsou uvedeny v tabulce č. 22.
Tabulka č. 22: Emise z volnoběhu NA – přesun kameniva od sil na deponie
[kg/rok]

[g/den]

[g/h]

9,64*10-4 3,86*10-4 4,82*10-5

BaP

0,3360

0,0420

1,723

6,891

0,861

PM10

1,251

5,004

0,625

PM2.5

0,936

3,744

0,468

Sila

0,0756

2,34*10-4 9,37*10-5 1,17*10-5

BaP

PM10
PM2.5

0,0184

0,0816

0,0102

0,418

1,673

0,209

0,304

1,215

0,152

0,227

0,909

0,114

[g/h]
1,65*10-5

0,0259

0,1152

0,0144

0,591

2,363

0,295

0,429

1,716

0,214

0,321

1,284

0,160

1,65*10-4 6,61*10-4

Deponie 4

NO2

Deponie 2, 3

benzen

[g/den]

3,31*10-4 1,32*10-4

Deponie 1

benzen
NO2

[kg/rok]

8,27*10-6

0,0130

0,0576

0,072

0,295

1,181

0,148

0,214

0,858

0,107

0,160

0,642

0,080

Emise z volnoběhu nákladních automobilů – expedice
Předpokládaný počet NA pro celkovou expedici kameniva (500 000 t/rok) je 20 sólo
vozidel a 63 souprav za den (celkem 83 NA za den), z toho 50 000 t/rok je expedováno od
mobilní linky (2 sólo vozidla a 6,5 souprav za den).
Ke stanovení množství znečišťujících látek ze spalování motorové nafty při volnoběhu
nákladních vozidel během expedice kameniva byly použity emisní faktory z programu
MEFA a předpokládaný průměrný počet vozidel expedice za den:
 Sila: 319 500 t/rok (12,8 sólo vozidel a 40 souprav za den)
 Deponie 1: 45 000 t/rok (1,8 sólo vozidel a 5,7 souprav za den)
 Deponie 2: 31 500 t/rok (1,25 sólo vozidel a 4 soupravy za den)
 Deponie 3: 31 500 t/rok (1,25 sólo vozidel a 4 soupravy za den)
 Deponie 4: 22 500 t/rok (0,9 sólo vozidel a 2,8 souprav za den)
V rozptylové studii bylo uvažováno s dobou volnoběhu 2 minuty pro jedno vozidlo
(1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km při rychlosti 10 km/h).
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Pro výpočet emisí byly použity emisní faktory z programu MEFA 13 (byl uvažován
výpočtový rok 2030 a emisní úroveň EURO 6).
Emise znečišťujících látek z volnoběhu nákladních automobilů při expedici kameniva jsou
uvedeny v tabulce č. 23.
Tabulka č. 23: Emise z volnoběhu NA – expedice kameniva od sil a deponií
[kg/rok]

[g/den]

[g/h]

3,64*10-4 1,46*10-3 1,82*10-4

BaP

0,1587

0,0198

7,432

29,730

3,716

PM10

3,177

12,707

1,588

PM2.5

2,238

8,951

1,119

Sila

0,0357

3,58*10-5 1,43*10-4 1,79*10-5

BaP

PM10
PM2.5

0,0035

0,0156

0,0020

0,731

2,922

0,365

0,312

1,249

0,156

0,220

0,880

0,110

[g/h]
2,57*10-5

0,0050

0,0224

0,0028

1,047

4,187

0,523

0,447

1,789

0,224

0,315

1,261

É,158

2,58*10-5 1,03*10-4

Deponie 4

NO2

Deponie 2, 3

benzen

[g/den]

5,13*10-5 2,05*10-4

Deponie 1

benzen
NO2

[kg/rok]

1,29*10-5

0,0025

0,0113

0,0014

0,527

2,108

0,263

0,225

0,901

0,113

0,159

0,635

0,079

Emise TZL, PM10 a PM2,5 z deponií
Maximální roční výše expedice činí 500 000 t/rok, z toho 50 000 t/rok bude expedováno od
mobilní linky (viz výše v textu).
Pro stanovení resuspendovaného prachu z deponií kameniva byly použity emisní faktory:
 TZL: 0,630 g/t
 PM10: 0,298 g/t
 PM2,5: 0,045 g/t
Podrobný postup výpočtu emisních faktorů je výše v textu a předpokládaná kapacita
skladování na jednotlivých deponiích:
 Sila: 319 500 t/rok
 Deponie 1: 45 000 t/rok
 Deponie 2: 31 500 t/rok
 Deponie 3: 31 500 t/rok
 Deponie 4: 22 500 t/rok
V tabulce č. 24 jsou uvedeny emisní faktory a roční, denní a hodinové emise TZL, PM10 a
PM2.5 z deponií kameniva.
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Tabulka č. 24: Emise TZL, PM10 a PM2.5 z deponií

PM2.5

PM10
PM2.5

Deponie 2, 3

TZL

[g/h]

[kg/rok]

[g/den]

[g/h]

201,24

804,98

100,62

28,344

113,38

14,172

95,183

380,73

47,592

13,406

53,62

6,703

14,413

57,65

7,207

2,030

8,12

1,015

19,841

79,36

9,921

14,172

56,69

7,086

9,384

37,54

4,692

6,703

26,81

3,352

1,421

5,68

0,711

Deponie 4

Sila

PM10

[g/den]

Deponie 1

TZL

[kg/rok]

1,015

4,06

0,508

Celkový hmotnostní tok z plošného zdroje „Expedice“
Celkový hmotnostní tok znečišťujících látek z jednotlivých plošných zdrojů „Expedice“ je
v tabulce č. 25.
Tabulka č. 25: Hmotnostní tok znečišťujících látek z jednotlivých plošných zdrojů
„Expedice“
Látka

Sila

Deponie 1

Deponie 2

Deponie 3

Deponie 4

[g/s]

[g/s]

[g/s]

[g/s]

[g/s]

BaP

1,948*10-4

3,014*10-5

2,112*10-5

2,112*10-5

1,509*10-5

benzen

0,0003123

0,0000463

0,0000325

0,0000325

0,0000232

NO2

0,0084197

0,0012342

0,0008643

0,0008643

0,0006176

PM10

0,0293020

0,0045392

0,0031778

0,0031778

0,0022698

PM2.5

0,0134098

0,00202588

0,0014184

0,0014184

0,0010131

3.2.4. Emisní parametry liniových zdrojů
Jako liniové zdroje emisí byly v rozptylové studii uvažovány nezpevněné vnitroareálové
komunikace pro převoz rubaniny ke stacionární lince, pro převoz kameniva od stacionární
linky na deponie 1, 2, 3, 4 a pro expedici kameniva od mobilní linky uvnitř areálu a
zpevněné komunikace pro expedici kameniva.
Údaje o dopravě vyvolané záměrem jsou podrobně uvedeny výše v textu.
V rozptylové studii byly uvažovány následující úseky.
Úsek 1 (vnitroareálová komunikace - převoz rubaniny z místa těžby k primárnímu drtiči,
20 km/h): 96 jízd NA za den, EURO 4
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Úsek 2 (vnitroareálová komunikace – expedice kameniva od mobilní linky, 20 km/h):
17 jízd NA za den, EURO 6
Úsek 3 (vnitroareálová komunikace – přesun kameniva od stacionární linky na deponii 1,
20 km/h): 9,6 jízd NA za den, EURO 4
Úsek 4 (vnitroareálová komunikace – přesun kameniva od stacionární linky na deponii 2,
20 km/h): 6,8 jízd NA za den, EURO 4
Úsek 5 (vnitroareálová komunikace – přesun kameniva od stacionární linky na deponii 3,
20 km/h): 6,8 jízd NA za den, EURO 4
Úsek 6 (vnitroareálová komunikace – přesun kameniva od stacionární linky na deponii 4,
20 km/h): 4,8 jízd NA za den, EURO 4
Úsek 7 (vnitroareálová komunikace – expedice kameniva od sil, 20 km/h): 105,8 jízd NA
za den, EURO 6
Úsek 8 (vnitroareálová komunikace – expedice kameniva z deponie 1, 20 km/h): 14,9 jízd
NA za den, EURO 6
Úsek 9 (vnitroareálová komunikace – expedice kameniva z deponie 2, 20 km/h): 10,4 jízd
NA za den, EURO 6
Úsek 10 (vnitroareálová komunikace – expedice kameniva z deponie 3, 20 km/h): 10,4 jízd
NA za den, EURO 6
Úsek 11 (vnitroareálová komunikace – expedice kameniva z deponie 4, 20 km/h): 7,5 jízd
NA za den, EURO 6
Úsek 12 (vnitroareálová komunikace – 100 % expedice kameniva, 20 km/h): 166 jízd NA
za den, EURO 6
Úsek 13 (od lomu po silnici III/2045 – 100 % expedice kameniva, 70 km/h): 166 jízd NA
za den, EURO 6
Úsek 14 (silnice III/2045, směr na obchvat Všerub, 85 % expedice kameniva, 70 km/h):
141 jízd NA za den, EURO 6
Úsek 15 (silnice III/2045, směr Zahrádka, 15 % expedice kameniva, 50 km/h): 25 jízd NA
za den, EURO 6
Úsek 16 (silnice II/205, směr Horní Bělá, 5 % expedice kameniva, 50 km/h): 8 jízd NA za
den, EURO 6
Úsek 17 (silnice II/205, směr Horní Bělá, 5 % expedice kameniva, 70 km/h): 8 jízd NA za
den, EURO 6
Úsek 18 (silnice II/205, směr Karlovy Vary, 10 % expedice kameniva, 70 km/h): 17 jízd
NA za den, EURO 6
Úsek 19 (silnice II/205, směr Karlovy Vary, 10 % expedice kameniva, 50 km/h): 17 jízd
NA za den, EURO 6
Pro výpočet emisí znečišťujících látek z liniových zdrojů byly použity výše uvedené
intenzity dopravy a emisní faktory z programu MEFA 13 (byl uvažován výpočtový rok
2030 a emisní úroveň EURO4, EURO 6) - viz tabulka č. 26.
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Tabulka č. 26: Emisní faktory z programu MEFA 13 pro liniové zdroje
Emisní
úroveň

úsek

Emisní faktor [g/km/vozidlo]
BaP

Benzen

NO2

PM10

PM2.5

1

EURO 4

5,5435*10-5

0,0149

0,2930

0,2218

0,1697

2

EURO 6

5,5435*10-5

0,0018

0,2952

0,1479

0,1079

3, 4, 5, 6

EURO 4

1,3517*10-5

0,0102

0,2069

0,1648

0,1221

7 až 12

EURO 6

1,3517*10-5

0,0013

0,2141

0,1132

0,0789

13, 14, 17, 18

EURO 6

1,3088*10-5

0,0007

0,0314

0,0646

0,0453

15, 16, 19

EURO 6

1,2538*10-5

0,0008

0,0550

0,0792

0,0528

K emisím PM10 a PM2.5 ze spalování pohonných hmot v motorech nákladních vozidel bylo
dále přičteno množství prachu zvířeného z povrchu komunikací.
Převoz rubaniny a kameniva po vnitroareálových komunikacích (zvířený prach)
Množství prachu zvířeného při pohybu vozidel na nezpevněných vnitroareálových
komunikacích bylo stanoveno dle US EPA „Compilation of Air Pollutant Emission
Factors, AP 42 Sections 13. Miscellaneous Sources, Section 13.2.2. Unpaved Roads“.
E = k * (s/12)a * (W/3)b * (365 – P)/365
s

obsah jemnozrnné složky v % (silt content, tj. frakce  75 µm), pro posuzovanou
technologii uvažována hodnota 4,8 %

W

průměrná hmotnost vozidel (t), uvažována hodnota 52 t (dumper) a 30 t (expedice)

P

počet srážkových dnů (pro posuzovanou oblast uvažována hodnota 95)

a, b, k empirické konstanty
Parametr

TZL

PM10

PM2.5

k g/voz./km

1 381

423

42,3

a g/voz./km

0,7

0,9

0,9

bg/voz./km

0,45

0,45

0,45

Výše v textu jsou uvedena opatření ke snižování emisí TZL. Dopravní cesty a manipulační
plochy jsou pravidelně čištěny a skrápěny kropicím vozem. Účinnost opatření ke snížení
prašnosti (skrápění) byla převzata ze Sdělení MŽP, odboru ochrany ovzduší, jímž se
stanovují emisní faktory (Věstník MŽP, ročník XXIX – listopad 2019 – částka 6), redukční
koeficient pro skrápění činí 90 %.
Emisní faktor pro PM10 (úseky č. 1, 3, 4, 5, 6) činí 49,5003 g/km/voz.
Emisní faktor pro PM2.5 (úseky č. 1, 3, 4, 5, 6) činí 4,9500 g/km/voz.
Emisní faktor pro PM10 (úseky č. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12) činí 38,6466 g/km/voz.
Emisní faktor pro PM2.5 (úseky č. 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12) činí 3,8647 g/km/voz.
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Expedice kameniva po zpevněných komunikacích (zvířený prach)
Množství prachu zvířeného ze zpevněných komunikací bylo stanoveno dle US EPA „AP
42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Section 13.2.1. Paved Roads“:
0,91

E = [k * (sL)

1,02

* (W * 1,1)

] × (1 – 0,25 * P/N)

E

je množství emisí zvířených částic v gramech na vozokilometr

k

je koeficient závislý na velikosti posuzovaných částic, pro částice PM10 se používá
hodnota 0,62 g/vozokm, pro částice PM2.5 hodnota 0,15 g/vozokm

sL

je množství částic na povrchu vozovky (g/m2)

W

je průměrná hmotnost vozidel expedice, uvažována hodnota 30 t

P

je počet srážkových dnů za průměrovací období (95 dní)

N

je celkový počet dnů v průměrovacím období, z něhož je počítána četnost srážek

Pro omezování sekundární prašnosti na vnitroareálové komunikaci (úsek č. 13) bude
prováděn pravidelný úklid a skrápění. Do výpočtu zvířeného prachu na úseku č. 13 bylo
tedy zahrnuto snížení prašnosti v důsledku čištění (viz následující postup).
1. Nejprve se stanoví hodnota „sL“ pro stav „bez čištění komunikace“, a to samostatně pro
letní a zimní období a v různé úrovni podle intenzity dopravy na komunikacích dle
následující tabulky (tabulka č. 27).
Tabulka č. 27: Určení výchozí hodnoty parametru sL
Počet vozidel na komunikaci

Položka
0-500

500-5000

5000-10000

10000

Výchozí hodnota sL - léto g/m2

0,6

0,2

0,06

0,03

Výchozí hodnota sL - zima g/m2

2,4

0,6

0,12

0,03

2. Dále je uvažováno, že po vyčištění vozovky dojde k snížení obsahu prachu na vozovce.
Následně dochází opět k postupnému deponování prachu na vozovce. Nárůst množství
prachu ovšem nepokračuje do nekonečna, díky pravidelnému vymývání vlivem srážek
a rovněž působením vozidel se ustaví rovnováha na úrovni původního stavu „bez čištění“.
Pro stanovení hodnoty sL ve stavu „s čištěním“ je tedy nutno znát dva údaje: účinnost
čištění v % a dobu návratu do rovnovážného stavu (dále jen „perioda“). Pro účely
rozptylové studie bylo uvažováno skrápění komunikace (viz tabulka č. 28).
Tabulka č. 28: Závazné hodnoty účinnosti a doby návratu do rovnovážného stavu
Použité zařízení
Kropicí vůz

Účinnost

Perioda

20 %

2,0 dny

3. Následně je nutno určit, zda je průměrný interval mezi dvěma po sobě jdoucími
čištěními komunikací kratší nebo delší než výše uvedená „perioda“. Určení se provádí
samostatně pro zimní a pro letní období. Zpevněné komunikace v areálu provozovny
budou v době provozování zdroje za suchého počasí skrápěny nejméně 1x denně a čištěny
nejméně 1x týdně (v případě nepříznivých podmínek a znečištění komunikací častěji).
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4. Další parametry vstupující do rovnice pak byly stanoveny takto:
 průměrná hmotnost vozidla v dopravním proudu pro každý úsek.
 množství srážkových dní : 95 dnů/rok.
Emisní faktory pro výpočet množství zvířeného prachu ze zpevněných komunikací činí:
 PM10: 21,5329 g/vozokm (úsek č. 13) a 8,1120 g/vozokm (úseky č. 14 až 19)
 PM2.5: 5,2096 g/vozokm (úsek č. 13) a 1,9626 g/vozokm (úseky č. 14 až 19)
Emise znečišťujících látek z liniových zdrojů jsou uvedeny v tabulkách č. 29 až 31.
Tabulka č. 29: Roční emise z liniových zdrojů
Roční emise [kg/rok/km]

úsek
BaP

benzen

NO2

PM10

PM2.5

1

0,001330

0,3218

7,032

1193,330

122,873

2

0,000236

0,0069

1,255

164,877

16,883

3

0,000032

0,0220

0,497

119,196

12,173

4

0,000023

0,0156

0,352

84,431

8,623

5

0,000023

0,0156

0,352

84,431

8,623

6

0,000016

0,0110

0,248

59,598

6,087

7

0,000358

0,0309

5,663

1025,197

104,306

8

0,000050

0,0044

0,798

144,380

14,690

9

0,000035

0,0030

0,557

100,775

10,253

10

0,000035

0,0030

0,557

100,775

10,253

11

0,000025

0,0022

0,401

72,675

7,394

12

0,000561

0,0486

8,885

1608,532

163,655

13

0,000543

0,0261

1,303

896,296

218,078

14

0,000461

0,0222

1,107

288,225

70,778

15

0,000078

0,0045

0,344

51,195

12,596

16

0,000025

0,0014

0,110

16,382

4,031

17

0,000026

0,0013

0,063

16,353

4,016

18

0,000056

0,0027

0,133

34,751

8,534

19

0,000053

0,0031

0,234

34,813

8,565
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Tabulka č. 30: Denní emise z liniových zdrojů
Denní emise [g/den/km]
úsek
BaP

benzen

NO2

PM10

PM2.5

1

0,005322

1,4304

28,128

4773,322

491,491

2

0,000942

0,0306

5,0184

659,5065

67,5325

3

0,000130

0,0979

1,9862

476,7850

48,6922

4

0,000092

0,0694

1,4069

337,7227

34,4903

5

0,000092

0,0694

1,4069

337,7227

34,4903

6

0,000065

0,0490

0,9931

238,3925

24,3461

7

0,001430

0,1375

22,652

4100,787

417,222

8

0,000201

0,0194

3,190

577,521

58,758

9

0,000141

0,0135

2,227

403,102

41,012

10

0,000141

0,0135

2,227

403,102

41,012

11

0,000101

0,0098

1,606

290,699

29,576

12

0,002244

0,2158

35,541

6434,127

654,621

13

0,002173

0,1162

5,212

3585,185

872,313

14

0,001845

0,0987

4,427

1152,901

283,114

15

0,000313

0,0200

1,375

204,780

50,385

16

0,000100

0,0064

0,440

65,530

16,123

17

0,000105

0,0056

0,251

65,413

16,063

18

0,000222

0,0119

0,534

139,002

34,134

19

0,000213

0,0136

0,935

139,250

34,262
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Tabulka č. 31: Hodinové emise z liniových zdrojů
Hodinové emise [g/h/km]
úsek
BaP

benzen

NO2

PM10

PM2.5

1

0,000665

0,17880

3,516

596,665

61,436

2

0,000118

0,00383

0,627

82,438

8,442

3

0,000016

0,01224

0,248

59,598

6,087

4

0,000011

0,00867

0,176

42,215

4,311

5

0,000011

0,00867

0,176

42,215

4,311

6

0,000008

0,00612

0,124

29,799

3,043

7

0,000179

0,01719

2,831

512,598

52,153

8

0,000025

0,00242

0,399

72,190

7,345

9

0,000018

0,00169

0,278

50,388

5,127

10

0,000018

0,00169

0,278

50,388

5,127

11

0,000013

0,00122

0,201

36,337

3,697

12

0,000280

0,02698

4,443

804,266

81,828

13

0,000272

0,01453

0,652

448,148

109,039

14

0,000231

0,01234

0,553

144,113

35,389

15

0,000039

0,00250

0,172

25,598

6,298

16

0,000013

0,00080

0,055

8,191

2,015

17

0,000013

0,00070

0,031

8,177

2,008

18

0,000028

0,00149

0,067

17,375

4,267

19

0,000027

0,00170

0,117

17,406

4,283

Pro výpočet emisí znečišťujících látek uvedených v tabulkách č. 29 až 31 byly použity
emisní faktory z programu MEFA 13 (viz tabulka č. 26).
K emisím částic PM10 a PM2.5 ze spalování pohonných hmot v motorech nákladních
vozidel bylo přičteno množství prachu zvířeného z povrchu komunikací (postup výpočtu je
uveden výše v textu).
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3.3.

Meteorologické podklady

Meteorologickou situaci pro potřebu rozptylové studie popisuje větrná růžice, která udává
četnost směrů větrů ve výšce 10 m nad terénem pro pět tříd stability přízemní vrstvy
atmosféry (charakterizované vertikálním teplotním gradientem) a tři třídy rychlosti větru
(1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).
Označení směrů větru je po směru hodinových ručiček, tj. 0 stupňů představuje severní
vítr, 90 stupňů východní vítr, 180 stupňů jižní vítr, 270 stupňů západní vítr. Bezvětří
(Calm) je rozpočteno do první třídy rychlosti směru větru. Označení směrů větru vyjadřuje,
odkud vítr vane (severní vítr fouká od severu, jižní od jihu atd.)
Odborný odhad větrné růžice pro posuzovanou lokalitu zpracoval dne 4.6.2020 ČHMÚ,
Oddělení modelování a expertíz, Úsek kvality ovzduší.
Hodnoty větrné růžice (za období 1.1.2010 – 31.12.2019) pro posuzovanou lokalitu jsou
uvedeny v tabulce č. 32 a grafické znázornění větrné růžice je na obrázcích č. 5 a 6.
Tabulka č. 32: Větrná růžice pro posuzovanou lokalitu
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Obrázek č. 5: Grafické znázornění stabilitní růžice

Obrázek č. 6: Grafické znázornění rychlostní růžice

Z této větrné růžice vyplývá, že největší četnost výskytu má jihozápadní vítr s 28,33 % a
severovýchodní vítr s 19,83 %. Četnost výskytu bezvětří je 2,41 %.
Vítr o rychlosti do 2,5 m/s se vyskytuje v 73 % případů, vítr o rychlosti od 2,5 do 7,5 m/s
lze očekávat v 26,91 % a rychlost větru nad 7,5 m/s se vyskytuje v 0,09 %.

3.4.

Popis referenčních bodů

Výpočet příspěvků imisních koncentrací posuzovaných znečišťujících látek byl proveden
v husté geometrické síti referenčních bodů a ve zvolených 20 výpočtových bodech mimo
síť reprezentujících nejbližší obytné objekty.
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Parametry sítě referenčních bodů jsou uvedeny v tabulce č. 33. Výpočet v síti byl proveden
pro výšku 1,5 metru nad terénem (přibližná výška dýchací zóny člověka).
Tabulka č. 33: Parametry sítě referenčních bodů
Souřadnice počátečního bodu
Krok sítě na osách

x = -834000, y = -1055000 (S-JTSK)
x = 50 m, y = 50 m

Počet bodů ve směru osy x/y

61/61

Celkový počet bodů

3 721
3,0 km x 3,0 km (9,0 km2)

Celková plocha pokrytá sítí

Souřadnice výpočtových bodů mimo síť použité pro výpočet rozptylové studie jsou
uvedeny v tabulce č. 34, zakreslení výpočtových bodů do mapy je na obrázku č. 7.
Obrázek č. 7: Umístění výpočtových bodů

záměr

1: 25 000
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Tabulka č. 34: Souřadnice výpočtových bodů mimo síť
bod Charakteristika, katastrální území

x [m]

y [m]

z
h
[m] [m]

1

č.e. 36; stavba pro rodin. rekreaci, Zahrádka u Všerub -833243 -1053888 513

5

2

č.e. 20; stavba pro rodin. rekreaci, Zahrádka u Všerub -833266 -1053847 507

5

3

č.e. 21; stavba pro rodin. rekreaci, Zahrádka u Všerub -833266 -1053832 504

5

4

č.e. 19; stavba pro rodin. rekreaci, Zahrádka u Všerub -833263 -1053821 502

5

5

č.e. 15; stavba pro rodin. rekreaci, Zahrádka u Všerub -833221 -1053731 498

5

6

č.e. 6; stavba pro rodin. rekreaci, Zahrádka u Všerub

-833187 -1053715 502

5

7

č.p. 25; rodinný dům, Hůrky u Zahrádky

-833591 -1053678 509

5

8

č.e. 6; stavba pro rodin. rekreaci, Hůrky u Zahrádky

-833588 -1053603 510

5

9

č.e. 30; stavba pro rodin. rekreaci, Zahrádka u Všerub -833185 -1053658 499

5

10 č.e. 31; stavba pro rodin. rekreaci, Zahrádka u Všerub -833129 -1053572 501

5

11 č.p. 30; rodinný dům, Zahrádka u Všerub

-831951 -1053321 544

5

12 č.p. 31; rodinný dům, Zahrádka u Všerub

-831918 -1053151 540

5

13 č.p. 19; rodinný dům, Zahrádka u Všerub

-832085 -1053149 524

5

14 č.e. 38; stavba pro rodin. rekreaci, Zahrádka u Všerub -832265 -1053136 517

5

15 č.p. 11; rodinný dům, Hůrky u Zahrádky

-833774 -1052464 516

5

16 č.p. 41; rodinný dům, Hůrky u Zahrádky

-833718 -1052519 515

5

17 č.p. 24; rodinný dům, Mostice

-831565 -1053800 545

5

18 č.p. 23; rodinný dům, Mostice

-831536 -1053754 546

5

19 č.p. 14; rodinný dům, Mostice

-831468 -1053662 549

5

20 č.e. 39; stavba pro rodinnou rekreaci, Mostice

-831274 -1053661 541

5

Souřadnice „z“ uvedená v tabulce č. 34 představuje nadmořskou výšku výpočtového bodu
a parametr „h“ označuje uvažovanou výšku nad terénem.
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Imisní limity

3.5.

Imisní limity pro benzen, NO2, částice PM10 a PM2.5 jsou stanoveny v příloze č. 1 k zákonu
(viz tabulka č. 35). V příloze č. 1 k zákonu je uveden také imisní limit pro celkový obsah
benzo(a)pyrenu v částicích PM10 vyhlášený pro ochranu zdraví lidí, který činí 1 ng/m3.
Tabulka č. 35: Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální povolený
počet jejich překročení
Znečišťující látka Doba průměrování

Imisní limit

Maximální počet překročení

Benzen

1 rok

5 μg.m-3

0

Oxid dusičitý

1 hodina

200 μg.m-3

18

Oxid dusičitý

1 rok

40 μg.m-3

0

Částice PM10

24 hodin

50 μg.m-3

35

Částice PM10

1 rok

40 μg.m-3

0

Částice PM2.5

1 rok

20 μg.m-3

0

3.6.

Hodnocení úrovně znečištění v předmětné lokalitě

V metodickém pokynu MŽP odbor ochrany ovzduší pro vypracování rozptylových studií
je uvedeno: „Při hodnocení úrovně znečištění v předmětné lokalitě se vychází z aktuálních
map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km, ve formátu shapefile (.shp ESRI).
Tyto mapy obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého pětiletého průměru koncentrací
pro jednotlivé znečišťující látky. Každoročně je zveřejňuje MŽP prostřednictvím Českého
hydrometeorologického ústavu na internetových stránkách. Jako doplňující údaje nejen
v městských lokalitách uvede a přihlédne zpracovatel rozptylové studie k dostupným
reprezentativním měřením ze stanic státní sítě imisního monitoringu v zájmovém území.“
Na webových stránkách ČHMÚ jsou zveřejněny průměrné hodnoty imisních koncentrací
pro čtverce o velikost 1 km2 za předchozích 5 kalendářních let (2015 – 2019).
V posuzovaných výpočtových bodech mimo síť (výpočtové body 1 až 20) byly stanoveny
hodnoty uvedené v tabulce č. 36.
Tabulka č. 36: Imisní koncentrace za roky 2015 – 2019 (www. chmi.cz)
benzen

BaP

NO2

rok
[µg/m3]

rok
[ng/m3]

rok
[µg/m3]

rok
[µg/m3]

36 MV
[µg/m3]

rok
[µg/m3]

1 až 10

0,7

0,4

7,6

16,0

28,3

11,5

11 až 14

0,7

0,4

7,6

15,8

27,9

11,4

15, 16

0,7

0,4

7,7

15,9

27,8

11,2

17 až 20

0,7

0,4

7,5

16,0

28,2

11,5

Výpočtové
body č.

PM10

PM2.5
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V posuzovaných výpočtových bodech nebyl překročen imisní limit dle § 11 odst. 5 zákona.
Nejbližší monitorovací stanice se dle ISKO nachází v Plzni: Plzeň-Bory (monitorování
imisních koncentrací NO2, PM10 a PM2.5 bylo na stanici Plzeň-Bory ukončeno v roce
2017), Plzeň-Skvrňany (monitorování imisních koncentrací NO2, PM10 a PM2.5 bylo na
stanici Plzeň-Skvrňany ukončeno v roce 2016, 2017), Plzeň-Slovany, Plzeň-Doubravka,
Plzeň-Lochotín, Plzeň-Roudná (datum zahájení měření: 1.1.2016) a Plzeň-střed (viz
následující charakteristika):
Charakteristika stanice Plzeň-Bory:
Umístění: V kontejneru mezi bloky zástavby sídlištního typu.
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0,5 až 4 km).
Cíl stanice: stanovení repr. koncentrací pro osídlené části území, využití při operativním
řízení a regulaci (SVRS).
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén.
Nadmořská výška: 346 m.n.m.
Zeměpisné souřadnice: 49° 43' 42,217 " sš ; 13° 22' 31,943 " vd
Krajina: vícepodlažní zástavba (sídliště).
Typ stanice: pozaďová.
EOI - typ zóny: městská.
EOI - charakteristika zóny: obytná.
Charakteristika stanice Plzeň-Skvrňany:
Umístění: V kontejneru na rozhraní zástavby sídlištního typu a volné krajiny s převažující
ornou půdou.
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0,5 až 4 km).
Cíl stanice: stanovení repr. koncentrací pro osídlené části území, využití při operativním
řízení a regulaci (SVRS).
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén.
Nadmořská výška: 337 m.n.m.
Zeměpisné souřadnice: 49° 44' 45,567 " sš.; 13° 19' 14,694 " vd.
Krajina: část zastavěná, část nezastavěná plocha, okraj obcí.
Typ stanice: pozaďová.
EOI - typ zóny: předměstská.
EOI - charakteristika zóny: obytná.
Charakteristika stanice Plzeň-střed:
Umístění: V přízemním zděném objektu na rozhraní parku a historické zástavby. Odběrové
sondy jsou umístěné na střeše objektu.
Reprezentativnost: střední měřítko (100 - 500 m).
Cíl stanice: stanovení repr. koncentrací pro osídlené části území, využití při operativním
řízení a regulaci (SVRS).
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Terén: dno otevřeného, provětrávaného údolí.
Nadmořská výška: 306 m.n.m.
Zeměpisné souřadnice: 49° 44' 50,387 " sš ; 13° 22' 51,739 " vd
Krajina: zástavba admin., obchod. a bytovými objekty.
Typ stanice: dopravní.
EOI - typ zóny: městská.
EOI - charakteristika zóny: obytná; obchodní.
Charakteristika stanice Plzeň-Slovany:
Umístění: V kontejneru na volném prostranství v zástavbě s blokovými kotelnami,
sousedící s nízkopodlažní zástavbou vilové čtvrti.
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0,5 až 4 km).
Cíl stanice: stanovení repr. koncentrací pro osídlené části území, využití při operativním
řízení a regulaci (SVRS).
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén.
Nadmořská výška: 340 m.n.m.
Zeměpisné souřadnice: 49° 43' 56,815 " sš ; 13° 24' 8,211 " vd.
Krajina: vícepodlažní zástavba (sídliště).
Typ stanice: dopravní.
EOI - typ zóny: městská.
EOI - charakteristika zóny: obytná; obchodní.
Charakteristika stanice Plzeň-Roudná:
Umístění: V kontejneru na volném prostranství v zástavbě s patrovými obytnými domy a
obchodně-administrativními budovami, v blízkosti významné dopravní komunikace s
průměrnou denní intenzitou 15,5 tis. aut/24 h.
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km).
Cíl stanice: stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací.
Terén: horní nebo střední část povlov. svahu (do 8 %).
Nadmořská výška: 337 m.n.m.
Zeměpisné souřadnice: 49° 45´ 42,435" sš. 13° 22´ 53,809" vd.
Krajina: část zastavěná, část nezastavěná plocha, okraj obcí.
Typ stanice: pozaďová.
EOI - typ zóny: městská.
EOI - charakteristika zóny: obytná.
Charakteristika stanice Plzeň-Lochotín:
Umístění: V kontejneru na volném prostranství mezi bloky zástavby sídlištního typu.
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0,5 až 4 km).
Cíl stanice: stanovení repr. koncentrací pro osídlené části území, využití při operativním
řízení a regulaci (SVRS).
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Terén: horní nebo střední část povlov. svahu (do 8%).
Nadmořská výška: 360 m.n.m.
Zeměpisné souřadnice: 49° 46' 12,455 " sš.; 13° 22' 5,597 " vd.
Krajina: vícepodlažní zástavba (sídliště).
Typ stanice: pozaďová.
EOI - typ zóny: městská.
EOI - charakteristika zóny: obytná.
Charakteristika stanice Plzeň-Doubravka:
Umístění: Kontejner umístěn na severovýchodním okraji okresu PM, za městskou
aglomerací ve směru převažujícího proudění, přibližně 1 km od zástavby.
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0,5 až 4 km).
Cíl stanice: stanovení repr. koncentrací pro osídlené části území, využití při operativním
řízení a regulaci (SVRS).
Terén: horní nebo střední část povlov. svahu (do 8 %).
Nadmořská výška: 348 m.n.m.
Zeměpisné souřadnice: 49° 46' 7,017 " sš. ; 13° 25' 24,171 " vd.
Krajina: zemědělská půda, převažuje orná půda.
Typ stanice: pozaďová.
EOI - typ zóny: předměstská.
EOI - charakteristika zóny: zemědělská.
Vzhledem k umístění, charakteristice a reprezentativnosti výše uvedených stanic nelze pro
zájmovou oblast data z výše uvedených stanic použít.
Pro zájmovou oblast byly použity hodnoty stávajících imisních koncentrací znečišťujících
látek z aktuálních map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km (viz výše v textu).
Poznámka: Uvedené 36.nejvyšší hodnoty 24hodinové imisní koncentrace PM10 nelze
jednoduše přičíst k hodnotám maximálních denních příspěvků imisních koncentrací PM10
vypočtených v rozptylové studii.

4.

Výsledky rozptylové studie

Podle metodiky SYMOS´97 byly provedeny výpočty příspěvků imisních koncentrací
(maximálních hodinových, denních a průměrných ročních) posuzovaných znečišťujících
látek v husté síti referenčních bodů a ve zvolených 20 výpočtových bodech mimo síť.
Hodnoty příspěvků imisních koncentrací posuzovaných škodlivin byly vypočteny pro
všech pět tříd stability přízemní vrstvy atmosféry a tři třídy rychlosti větru, s příspěvky po
úhlových krocích 1°.
V následující tabulce (tabulka č. 37) jsou uvedeny vypočtené hodnoty příspěvků
maximálních hodinových (ch), denních (cd) a průměrných ročních (cr) imisních koncentrací
BaP, benzenu, NO2, částic PM10 a PM2.5 ve vybraných výpočtových bodech
reprezentujících nejbližší obytné objekty. .
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Tabulka č. 37: Vypočtené hodnoty příspěvků imisních koncentrací BaP, benzenu, NO2, částic PM10 a PM2.5 a celková imisní koncentrace
BaP
Bod

benzen

NO2

PM10

PM2.5

cr
cr-v
3
[ng/m ] [ng/m3]

cr
[µg/m3]

cr-v
[µg/m3]

ch
v
cr
cr-v
cd
v
cr
cr-v
cr
cr-v
S
S
3
3
3
3
3
3
3
[µg/m ] [m/s]
[µg/m ] [µg/m ] [µg/m ] [m/s]
[µg/m ] [µg/m ] [µg/m ] [µg/m3]

1

0,00167 0,4017

0,00228

0,7023

7,86

1,7

I

0,0612

7,661

18,91

1,7

IV

1,053

17,053

0,359

11,859

2

0,00097 0,4010

0,00130

0,7013

4,98

1,7

I

0,0348

7,635

14,58

1,7

IV

0,668

16,668

0,240

11,740

3

0,00078 0,4008

0,00103

0,7010

4,11

1,7

I

0,0275

7,628

13,25

1,7

V

0,570

16,570

0,209

11,709

4

0,00068 0,4007

0,00089

0,7009

3,54

1,7

IV 0,0237

7,624

12,55

1,7

V

0,516

16,516

0,192

11,692

5

0,00043 0,4004

0,00054

0,7005

2,32

1,7

IV 0,0143

7,614

11,05

1,7

IV

0,384

16,384

0,146

11,646

6

0,00054 0,4005

0,00066

0,7007

2,53

1,7

IV 0,0175

7,617

12,66

1,7

IV

0,458

16,458

0,168

11,668

7

0,00024 0,4002

0,00029

0,7003

2,55

1,7

I

0,0076

7,608

15,22

1,7

III

0,221

16,221

0,086

11,586

8

0,00022 0,4002

0,00026

0,7003

2,40

1,7

I

0,0068

7,607

15,02

1,7

III

0,203

16,203

0,079

11,579

9

0,00040 0,4004

0,00048

0,7005

2,22

1,7

IV 0,0128

7,613

11,65

1,7

IV

0,356

16,356

0,134

11,634

10

0,00038 0,4004

0,00044

0,7004

2,08

1,7

III 0,0118

7,612

12,16

1,7

IV

0,349

16,349

0,129

11,629

11

0,00054 0,4005

0,00041

0,7004

2,49

1,7

I

0,0106

7,611

16,15

1,7

I

0,686

16,486

0,270

11,670

12

0,00044 0,4004

0,00042

0,7004

2,81

1,7

I

0,0107

7,611

18,08

1,7

I

0,544

16,344

0,239

11,639
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BaP
Bod

benzen

NO2

PM10

PM2.5

cr
cr-v
3
[ng/m ] [ng/m3]

cr
[µg/m3]

cr-v
[µg/m3]

13

0,00041 0,4004

0,00038

0,7004

2,09

1,7

I

0,0100

7,610

13,57

1,7

I

0,505

16,305

0,209

11,609

14

0,00039 0,4004

0,00040

0,7004

1,97

1,7

I

0,0104

7,610

13,53

1,7

I

0,488

16,288

0,205

11,605

15

0,00012 0,4001

0,00009

0,7001

1,50

1,7

I

0,0024

7,702

10,85

1,7

I

0,119

16,019

0,049

11,249

16

0,00011 0,4001

0,00009

0,7001

1,50

1,7

I

0,0025

7,703

10,93

1,7

I

0,113

16,013

0,048

11,248

17

0,00023 0,4002

0,00019

0,7002

1,93

1,7

I

0,0049

7,505

15,07

1,7

I

0,285

16,285

0,141

11,641

18

0,00022 0,4002

0,00019

0,7002

1,83

1,7

I

0,0048

7,505

13,44

1,7

I

0,270

16,270

0,133

11,633

19

0,00022 0,4002

0,00020

0,7002

2,02

1,7

I

0,0051

7,505

13,59

1,7

I

0,269

16,269

0,134

11,634

20

0,00016 0,4017

0,00014

0,7001

1,43

1,7

I

0,0035

7,504

10,33

1,7

I

0,197

16,197

0,098

11,598

5

5

200

-

-

40

40

50

-

-

40

40

20

20

Limit

1

1

ch
v
cr
cr-v
cd
v
cr
cr-v
cr
cr-v
S
S
3
3
3
3
3
3
3
[µg/m ] [m/s]
[µg/m ] [µg/m ] [µg/m ] [m/s]
[µg/m ] [µg/m ] [µg/m ] [µg/m3]

Vysvětlivky k tabulce č. 37:
c

příspěvek k imisní koncentraci posuzované znečišťující látky ve výpočtovém bodě mimo síť

v

rychlost větru, při které jsou tato maxima dosahována

S

třída stability, při které jsou tato maxima dosahována

cr-v

výsledné hodnoty průměrných ročních imisních koncentrací znečišťujících látek (příspěvek záměru + imisní pozadí).
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U hodnot příspěvků maximálních imisních koncentrací jsou v tabulce č. 37 uvedeny
rovněž povětrnostní podmínky (třídy stability počasí a rychlosti větru), při kterých jsou
tato maxima dosahována.
Uvedená krátkodobá maxima znamenají nejvyšší hodnoty koncentrací ze všech tříd
stability a při takové rychlosti větru, která je v dané třídě stability nejčetnější.
V případě příspěvků k max. denním imisním koncentracím PM10 byla v rámci výpočtu
stanovena také doba překročení zvolených hodnot imisních koncentrací PM10.
Pro výpočet doby překročení byly zvoleny následující hodnoty imisních koncentrací PM10:
50 µg/m3, 40 µg/m3 a 30 µg/m3.
Doba překročení jednotlivých zvolených denních imisních koncentrací částic PM10
v jednotlivých výpočtových bodech je uvedena v tabulce č. 38.
Doby překročení jsou uváděny v počtu dní překročení zvolené hodnoty za kalendářní rok.
Tabulka č. 38: Počet překročení zvolených denních imisních koncentrací PM10
v bodech mimo síť v počtech dnů za rok
20 µg/m3

15 µg/m3

10 µg/m3

20 µg/m3

15 µg/m3

10 µg/m3

[den/rok]

[den/rok]

[den/rok]

[den/rok]

[den/rok]

[den/rok]

1

0

3

8

11

0

1

3

2

0

0

3

12

0

1

3

3

0

0

3

13

0

0

3

4

0

0

3

14

0

0

4

5

0

0

1

15

0

0

0

6

0

0

2

16

0

0

0

7

0

0

0

17

0

0

2

8

0

0

0

18

0

0

2

9

0

0

0

19

0

0

2

10

0

0

0

20

0

0

1

Bod

Bod

Vypočtené příspěvky imisních koncentrací posuzovaných znečišťujících látek v síti
referenčních bodů byly zpracovány v grafické podobě pomocí izolinií, což jsou čáry
spojující místa o stejné hodnotě vypočtených příspěvků imisních koncentrací (viz obrázky
č. 8 až 14 v měřítku 1: 25 000).
Podrobné výpisy výpočtů příspěvků imisních koncentrací všech uvažovaných škodlivin ve
všech výpočtových a referenčních bodech v síti při různých povětrnostních podmínkách
(při různé třídě stability počasí a rychlosti větru) jsou k dispozici na vyžádání u
zpracovatele rozptylové studie.
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Obrázek č. 8: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím BaP ng/m3
Imisní limit: 1 ng/m3

1: 25 000
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací BaP v síti referenčních bodů
byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 0,008 ng/m3.
V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných
ročních imisních koncentrací BaP od 0 do 0,0015 ng/m3.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací
BaP pohybují od 0,00011 do 0,00167 ng/m3.
V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní
koncentraci BaP okolo 0,4 ng/m3.
Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční imisní koncentrace BaP pohybuje v rozmezí
hodnot 0,40011 – 0,40167 ng/m3.
Roční imisní limit pro BaP není v posuzované lokalitě v současné době překročen a nebude
překračován ani po realizaci předkládaného záměru.
Jak již bylo zmíněno výše v textu, jedná se o pokračování těžby, stávající provoz
kamenolomu Zahrádka je již zahrnut v pozaďových imisních koncentracích v předmětné
lokalitě. Z hlediska předběžné opatrnosti byly vypočtené hodnoty příspěvků imisních
koncentrací posuzovaných znečišťujících látek přičteny k imisnímu pozadí v předmětné
lokalitě.
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Obrázek č. 9: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím benzenu
µg/m3
Imisní limit: 5 µg/m3

1: 25 000
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací benzenu v síti referenčních
bodů, ve výšce 1,5 m nad terénem, byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují
hodnoty 0,01 µg/m3.
V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných
ročních imisních koncentrací benzenu od 0 do 0,002 µg/m3.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací
benzenu pohybují mezi hodnotami 0,00009 až 0,00228 µg/m3.
V zájmové oblasti lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní koncentraci benzenu
okolo 0,7 µg/m3. Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční imisní koncentrace benzenu
pohybuje od 0,70009 do 0,70228 µg/m3.
Jak již bylo zmíněno výše v textu, jedná se o pokračování těžby, stávající provoz
kamenolomu Zahrádka je již zahrnut v pozaďových imisních koncentracích v předmětné
lokalitě. Z hlediska předběžné opatrnosti byly vypočtené hodnoty příspěvků imisních
koncentrací posuzovaných znečišťujících látek přičteny k imisnímu pozadí v předmětné
lokalitě.
Roční imisní limit pro benzenu není v posuzované lokalitě v současné době překročen
a nebude překračován ani v důsledku provozu posuzovaného záměru.
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Obrázek č. 10: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím NO2 µg/m3
Imisní limit: 40 µg/m3

1: 25 000
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací NO2 v síti referenčních bodů
byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 0,4 µg/m3.
V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných
ročních imisních koncentrací NO2 od 0 do 0,06 µg/m3.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací
NO2 pohybují mezi hodnotami 0,0024 až 0,0612 µg/m3.
V oblasti posuzovaných výpočtových bodů lze očekávat pozaďovou průměrnou roční
imisní koncentraci NO2 od 7,5 do 7,7 µg/m3.
Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční imisní koncentrace NO2 pohybuje v rozmezí
hodnot 7,504 – 7,703 µg/m3.
Jak již bylo zmíněno výše v textu, jedná se o pokračování těžby, stávající provoz
kamenolomu Zahrádka je již zahrnut v pozaďových imisních koncentracích v předmětné
lokalitě. Z hlediska předběžné opatrnosti byly vypočtené hodnoty příspěvků imisních
koncentrací posuzovaných znečišťujících látek přičteny k imisnímu pozadí v předmětné
lokalitě.
Roční imisní limit pro NO2 není v posuzované lokalitě v současné době překročen
a nebude překračován ani v důsledku provozu posuzovaného záměru.
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Obrázek č. 11: Příspěvky k maximálním hodinovým imisním koncentracím NO2
µg/m3
Imisní limit: 200 µg/m3 (maximální povolený počet překročení: 18krát za rok)

1: 25 000
Nejvyšší příspěvky maximálních hodinových imisních koncentrací NO2 v síti referenčních
bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 40 µg/m3.
V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky maximálních
hodinových imisních koncentrací NO2 od 0 do 8 µg/m3.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky maximálních hodinových imisních NO2
koncentrací pohybují mezi hodnotami 1,43 až 7,86 µg/m3.
Hodnoty pozaďových maximálních krátkodobých imisních koncentrací vyjadřují imisní
situaci za nejméně příznivých klimatických podmínek a nelze je jednoduše sčítat
s hodnotami max. příspěvků imisních koncentrací NO2 vypočtených v rozptylové studii.
Na základě dostupných informací a vzhledem k vypočteným hodnotám maximálních
hodinových imisních koncentrací NO2 lze předpokládat, že hodinový imisní limit pro NO2
není v posuzované lokalitě v současné době překročen a nebude překračován ani
v důsledku provozu posuzovaného záměru.
Jak již bylo zmíněno výše v textu, jedná se o pokračování těžby, stávající provoz
kamenolomu Zahrádka je již zahrnut v pozaďových imisních koncentracích v předmětné
lokalitě.
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Obrázek č. 12: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím PM10 µg/m3
Imisní limit: 40 µg/m3

1: 25 000
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací PM10 v síti referenčních
bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 4,0 µg/m3. V obytné
zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných ročních
imisních koncentrací částic PM10 od 0 do 1,0 µg/m3.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací
PM10 pohybují v rozmezí hodnot 0,113 – 1,053 µg/m3. K vypočteným hodnotám příspěvků
imisních koncentrací PM10 je nutno poznamenat, že do výpočtů byla zahrnuta také
resuspenze (opětovné zvíření) prachu, která se z podstatné části podílí na vypočtených
hodnotách.
V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou průměrnou roční imisní
koncentraci PM10 od 15,8 do 16,0 µg/m3. Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční
imisní koncentrace PM10 pohybuje od 16,013 do 17,053 µg/m3.
Jak již bylo zmíněno výše v textu, jedná se o pokračování těžby, stávající provoz
kamenolomu Zahrádka je již zahrnut v pozaďových imisních koncentracích v předmětné
lokalitě. Z hlediska předběžné opatrnosti byly vypočtené hodnoty příspěvků imisních
koncentrací posuzovaných znečišťujících látek přičteny k imisnímu pozadí v předmětné
lokalitě.
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Roční imisní limit pro PM10 není v posuzované lokalitě v současné době překročen a
nebude překračován ani po realizaci předkládaného záměru.
Obrázek č. 13: Příspěvky k maximálním denním imisním koncentracím PM10 µg/m3
Imisní limit: 50 µg/m3 (maximální povolený počet překročení: 35krát za rok)

1: 25 000
Nejvyšší příspěvky maximálních denních imisních koncentrací PM10 v síti referenčních
bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 80 µg/m3.
V obytné zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem se příspěvky k maximálním denním
imisním koncentracím částic PM10 pohybují od 0 do 20 µg/m3.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky k maximálním denním imisním
koncentracím PM10 pohybují od 10,33 do 18,91 µg/m3.
K vypočteným hodnotám je nutno poznamenat, že do výpočtů byla zahrnuta také
resuspenze (opětovné zvíření) prachu, která se z podstatné části podílí na vypočtených
hodnotách.
Ve výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou 36.nejvyšší hodnotu 24-hodinové imisní
koncentrace PM10 od 27,8 do 28,3 µg/m3. Hodnoty pozaďových 36.nejvyšších
24-hodinových imisních koncentrací PM10 nelze přičíst k hodnotám příspěvků max.
denních imisních koncentrací PM10 vypočtených v rozptylové studii.
Na základě vypočtených hodnot překročení (viz tabulka č. 38) a pozaďových hodnot lze
předpokládat, že denní imisní limit pro PM10 (50 µg/m3, max. povolený počet překročení:
35krát za rok) nebude v důsledku provozu posuzovaného záměru v zájmové oblasti
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překračován. Jak již bylo zmíněno výše v textu, jedná se o pokračování těžby, stávající
provoz kamenolomu Zahrádka je již zahrnut v pozaďových imisních koncentracích
v předmětné lokalitě.
Obrázek č. 14: Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím PM2.5 µg/m3
Imisní limit: 20 µg/m3

1: 25 000
Nejvyšší příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací PM2.5 v síti referenčních
bodů byly vypočteny v rámci plošných zdrojů, kde dosahují hodnoty 1,5 µg/m3. V obytné
zástavbě, ve výšce 1,5 m nad terénem byly vypočteny příspěvky průměrných ročních
imisních koncentrací PM2.5 od 0 do 0,3 µg/m3.
Ve vybraných výpočtových bodech se příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací
PM2.5 pohybují v rozmezí hodnot 0,048 – 0,359 µg/m3. K vypočteným hodnotám příspěvků
imisních koncentrací PM2.5 je nutno poznamenat, že do výpočtů byla zahrnuta také
resuspenze (opětovné zvíření) prachu, která se z podstatné části podílí na vypočtených
hodnotách.
V posuzovaných výpočtových bodech lze očekávat pozaďovou roční imisní koncentraci
PM2.5 od 11,2 do 11,5 µg/m3. Po přičtení pozadí se výsledná hodnota roční imisní
koncentrace PM2.5 pohybuje v rozmezí hodnot 11,248 – 11,859 µg/m3.
Jak již bylo zmíněno výše v textu, jedná se o pokračování těžby, stávající provoz
kamenolomu Zahrádka je již zahrnut v pozaďových imisních koncentracích v předmětné
lokalitě. Z hlediska předběžné opatrnosti byly vypočtené hodnoty příspěvků imisních
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koncentrací posuzovaných znečišťujících látek přičteny k imisnímu pozadí v předmětné
lokalitě.
Roční imisní limit pro PM2.5 není v posuzované lokalitě v současné době překročen a
nebude překračován ani po realizaci předkládaného záměru.
Nejistoty
Každá rozptylová studie je do určité míry zatížena nejistotami, které vyplývají z použitých
dat a postupů. Tyto nejistoty je potřeba mít na vědomí při dalším používání výsledků
rozptylové studie.
Veškeré vypočtené příspěvky se týkají pouze zdrojů zahrnutých do výpočtu.
Příspěvky maximálních hodinových a denních imisních koncentrací škodlivin byly ve
všech referenčních a výpočtových bodech vypočteny pro všechny možné kombinace tříd
stability a rychlosti větru. Z těchto hodnot pak bylo vybráno hodinové a denní maximum,
které je prezentováno v tabulkové a grafické podobě.
Je důležité uvědomit si, že modelové hodnoty představují stav, které by mohl v atmosféře
nastat za souběhu nejméně příznivých podmínek (nejméně příznivá třída stability trvající
beze změn alespoň jednu hodinu (nebo celý den), vítr o nejméně příznivé rychlosti
a vanoucí přímo na výpočtový bod). Vypočtené hodnoty krátkodobých maxim jsou pouze
teoretické, můžou, ale také nemusí v průběhu roku nastat a nelze je sčítat s pozaďovými
hodnotami krátkodobých maxim. Příspěvky k průměrným ročním imisním koncentracím
již respektují četnost výskytu tříd stability, směrů a rychlostí větru (viz větrná růžice) a
také roční využití zdrojů.
Množství zvířeného prachu z předmětných komunikací bylo stanoveno na základě US EPA
AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Section 13.2.1. Paved Roads.
Section 13.2.2. Unpaved Roads.
Ke stanovení nadmořské výšky výpočtových a referenčních bodů a také uvažovaných
bodových, plošných a liniových zdrojů byl použit výškopis České republiky, který
vzhledem ke svému kroku (po 50 m) nemusí přesně vystihnout všechny terénní nerovnosti,
což se může projevit při grafickém zpracování vypočtených příspěvků imisních
koncentrací.

5.

Kompenzační opatření

Dle zákona, § 11, odst. 5 platí:
(5) 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.
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Kompenzační opatření se dále neukládají u stacionárního zdroje, jehož příspěvek vybrané
znečišťující látky k úrovni znečištění nedosahuje hodnoty stanovené prováděcím právním
předpisem.
Posuzovaná technologie je zařazena jako stacionární zdroj znečišťování uvedený v příloze
č. 2 k zákonu, kód 5.11. Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných
surovin, zpracování kamene, paliv, nebo jiných nerostných surovin (především těžba,
vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého
kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky
stavebních hmot, o projektované kapacitě vyšší než 25 m3/den.
Kompenzační opatření podle §11 odst. 5 nejsou pro posuzovaný stacionární zdroj
vyžadována (není označen sloupec B).
Program zlepšování kvality ovzduší
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 9 odst. 1
zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vydalo v měsíci květnu 2016 v souladu s
požadavky přílohy č. 5 zákona o ovzduší "Program zlepšování kvality ovzduší zóna
Jihozápad CZ 03" (PZKO). Program nabyl účinnosti 13.6.2016.
V PZKO jsou pro provozovatele stacionárních zdrojů vyjmenovaných v příloze č. 2
k zákonu, kód 5.11 uvedena opatření ke snižování prašnosti: vybavení zdrojů technikou
pro omezování fugitivních emisí pevných částic (PM10).
Mezi technická opatření patří pořízení např.: čistící (zametací) techniky, vodní clony,
systémy pro zkrápění, zakrytování/zaplachtování volně ložených sypkých materiálů apod.
Tato technická opatření by měl v přiměřené míře aplikovat také přepravce, který
přepravuje sypký materiál do výše uvedených či ostatních vyjmenovaných zdrojů a to
takovým způsobem, aby bylo eliminováno znečištění ovzduší způsobené přepravovaným
materiálem.
Zpracovateli rozptylové studie byly předloženy následující opatření ke snižování prašnosti
(viz schválený provozní řád):
 Odprášení stacionární technologické linky (podrobný popis je výše v textu).
 Skrápění mobilní linky.
 Skrápění vodou je používáno při nakládce materiálu. Na hrdle teleskopického
tubusu je nainstalován a při každé nakládce používán prstenec vodních trysek.
 V případě expedice materiálu z meziskládek pomocí kolového nakladače je
prašnost omezována skrápěcí rampou umístěnou před výjezdem z meziskládek.
 Maximální povolená rychlost v areálu je 20 km/h.
 K omezení sekundární prašnosti vznikající v důsledku těžby, provozu a dopravy na
zpevněných účelových komunikacích, manipulačních plochách a na příjezdové
komunikaci, je na provozovně zavedeno skrápění pomocí cisternového vozu MAN
a zametacího a kropícího vozu Avant 528K. Skrápění je prováděno zejména
v klimaticky nepříznivém období (sucho, větrné počasí, apod.) v takovém intervalu,
aby byla vznikající sekundární prašnost minimalizována, případně k ní nedocházelo
vůbec.
Posuzovaná technologie je provozována v souladu s Programem zlepšování kvality
ovzduší zóna Jihozápad CZ 03.
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6.

Závěrečné hodnocení

Rozptylová studie byla vypracována jako podklad pro posuzování vlivů na životní
prostředí pro záměr „Zahloubení kamenolomu Zahrádka na ložisku stavebního kamene v
DP Zahrádka“.
Způsob těžby a technologie úpravy zůstane zachován, kapacita těžby se nemění.
V rozptylové studii byla posouzená předkládaná maximální roční kapacita těžby a
expedice kameniva ve výši 500 000 t/rok.
V rozptylové studii byly hodnoceny emise TZL (částice PM10 a PM2.5) z těžby a úpravy
kameniva. Do výpočtů byla zahrnuta také resuspenze (opětovné zvíření) prachu. Dále byly
hodnoceny emise znečišťujících látek (benzo(a)pyren, benzen, NO2, částice PM10 a PM2.5)
ze spalování motorové nafty v motorech mechanizace a nákladních vozidlech používaných
pro převoz rubaniny a expedici kameniva.
Imisní limity pro znečišťující látky posuzované rozptylovou studií nejsou v předmětné
lokalitě v současné době překračovány a nebudou překročeny ani v důsledku realizace
záměru.
Vzhledem k tomu, že se jedná se o pokračování těžby, je stávající provoz kamenolomu
Zahrádka je již zahrnut v pozaďových imisních koncentracích v předmětné lokalitě.
Z hlediska předběžné opatrnosti byly vypočtené hodnoty příspěvků imisních koncentrací
posuzovaných znečišťujících látek přičteny k imisnímu pozadí v předmětné lokalitě.
Provoz záměru lze doporučit v případě realizace všech výše uvedených opatření ke snížení
emisí tuhých znečišťujících látek. Opatření ke snižování prašnosti jsou uvedena v
provozním řádu vypracovaném v rozsahu stanoveném přílohou č. 12 k vyhlášce
č. 415/2012 Sb., v platném znění.

7.

Seznam použitých podkladů

Podklady předané zadavatelem rozptylové studie:
1) Popis záměru „Zahloubení kamenolomu Zahrádka na ložisku stavebního kamene v
DP Zahrádka“.
Datum vypracování: září 2020.
Zpracovatel: Mgr. Jiří Bělohlávek, Bylany 66, 284 01 Kutná Hora.
2) Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje ze dne 19.10.2016 (č.j.
ŽN/16200/16), kterým se vydává povolení provozu.
3) Provozní řád zdroje „Kamenolom Zahrádka“ schválený Krajským úřadem
Plzeňského kraje ze dne 19.10.2016 (č.j. ŽN/16200/16).
4) Souhrnná provozní evidence zdroje „Kamenolom Zahrádka“ za posledních pět let
provozu (2015 - 2019). Aktuální protokoly z autorizovaného měření emisí.
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5) Expediční a interní doprava vyvolaná posuzovaným záměrem, mapa rozložení
dopravy, umístění zdrojů emisí.
Datum vypracování: listopad 2020.
Zpracovatel: Mgr. Jiří Bělohlávek, Bylany 66, 284 01 Kutná Hora.
Podklady zpracovatele rozptylové studie:
 Větrná růžice pro posuzovanou lokalitu, kterou zpracoval dne 4.6.2020 ČHMÚ,
Oddělení modelování a expertíz, Úsek kvality ovzduší.
 Mapové podklady.
 www.chmi.cz: Údaje z informačního systému kvality ovzduší (ISKO).
 Legislativa a literatura (viz níže).
Legislativa a literatura
 Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění.
 Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování
a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, v platném
znění.
 Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění,
rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích,
v platném znění.
 Metodický pokyn MŽP odbor ochrany ovzduší pro vypracování rozptylových studií
podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Věstník
MŽP, ročník XIII, srpen 2013, částka 8.
 Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst.
1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím
zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
Věstník MŽP, ročník XXIX, listopad 2019, částka 6.
 US EPA, Compilation of Air Pollutant Emission Factors, AP 42 Sections 13.2.1.
Paved Roads, Sections 13.2.2. Unpaved Roads, Sections, 13.2.4 Agreggate
Handling And Sororage Piles (http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/index.html).
 EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook,
Non-road mobile sources and machinery.
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