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P edm tem posouzení je novostavba vysokotlakého plynovodu pro dopravu zemního plynu.
Bude napojen na trasu stávajících plynovod na katastrálním území obce Zábo í u Protivína a
odtud veden Jiho eským krajem zhruba jižním sm rem p es území 15 obcí a p es vojenský
újezd Boletice na státní hranici s Rakouskem v katastru bývalé obce Kyselov na území obce
Horní Planá. Prochází okresy Písek, Strakonice, eské Bud jovice, Prachatice a eský
Krumlov, délka trasy iní cca 76 km.

Zám r není ešen ve více variantách

Plynovod je konstruován na dobu 30 a více let, poté p ichází v úvahu p ípadná rehabilitace
vým nou nevyhovujících ástí.

1.1 Zdravotní vlivy
Tento elaborát je zpracován jako EIA pro Dokumentaci zám ru ve smyslu Zákona . 100/2001
Sb. (ve zn ní zákona 163/2006 Sb.) o posuzování vliv na životní prost edí, p íloha . 4.
V následujícím textu posoudíme jednak zm ny potenciálních vliv na obyvatelstvo, k nimž dojde
p i provozu stavby, jednak možné vlivy v pr b hu výstavby.

1.1.1 OBDOBÍ PO REALIZACI
Po dokon ení výstavby plynovodu se jeho provoz nebude nikterak dotýkat ani zdraví ani
pohody obyvatelstva. Nebude zdrojem hluku, zne iš ování ovzduší ani jiných škodlivých i
rušivých vliv . Stav okolního životního prost edí bude z hlediska ochrany zdraví shodný se
stavem sou asným. Zcela nevýznamným faktorem budou letecké kontroly (cca 1x m sí n ),
údržba ochranného pásma plynovodu (mýcení nálet ) a išt ní plynovodu za provozu. Set ené
ne istoty budou vpoušt ny do odlu ova e a dále do zabezpe ené nádrže. Likvidace tohoto
odpadu bude provád na ekologicky specializovanou firmou.

1.1.2 VLIVY V DOB VÝSTAVBY
V pr b hu výstavby plynovodu je možno na krátkou p echodnou dobu p edpokládat potenciální
rušivé vlivy pro okolí. P edpokládá se využití pracovního pruhu v ší ce až 36 m (v závislosti na
dimenzi plynovodu). Hlavními pracovními aktivitami p i výstavb plynovodu, které by mohly mít
vliv na obyvatelstvo, budou zpr jezdn ní pracovního pruhu, skrývka ornice v ší ce celého
pracovního pruhu, rozvoz trubního materiálu, hloubení rýhy, sva ování trubního materiálu a
kontrola svár , ukládání potrubí do rýhy s podsypem a obsypem potrubí sypkým materiálem
(pís itá zemina, písek), zához potrubí vyt ženou zeminou, technická rekultivace a likvidace
provizorních objekt . Ší e výkopu ve dn se p edpokládá cca 2 m, krytí plynovodu bude
minimáln 0,9 m nad úrovní trubky.

Intenzita dopravy bude variabilní, p edpokládá se maximum cca 50 vozidel za den.

Výstavba potrvá asi 2 roky.

Rušiv by mohly p sobit zejména používané stroje a jízdy nákladních automobil . P edevším
p jde o hluk, jen mírné a z ejm nevýznamné budou vlivy na zne išt ní ovzduší. Jiné fyzikální,
chemické ani biologické vlivy se nebudou vyskytovat.

Práce nebudou probíhat po celé trase sou asn , v díl ích lokalitách budou rušivé innosti vždy
omezeny jen na velmi krátkou dobu.
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Podstatnou výhodou je zde skute nost, že trasa plynovodu je d sledn vedena volnou krajinou
ve zna ných vzdálenostech od obytného území obcí. Pokud se k n mu v n kolika málo
p ípadech p ibližuje, je to vždy ve vzdálenostech více než 200 m od p ivráceného okraje obcí.
Na jediném míst (Nová Hospoda p i osad  B ezovík, ásti obce Ktiš, okres Prachatice) se
trasa více p ibližuje k osam lému domu.

V tší p iblížení m že p ípadn nastat také v jednotlivých p ípadech rekrea ních chat a
zahrádek.

Možné p ímé rušivé vlivy z trasy plynovodu se tedy mohou dotknout jen velmi malé skupiny
obyvatel. Dále p icházejí v úvahu vlivy vyvolané nákladní automobilové dopravy p i pr jezdních
silnicích v obcích podél trasy plynovodu. Tato doprava bude ovšem rozložená v celé trase
plynovodu, málo frekventovaná a siln prom nlivá v míst i ase.

Hlu né innosti (buldozer, zemní práce) budou provád ny jen ve dne, a to po velmi omezenou
dobu. U okraj okolních obcí (ve vzdálenosti nad 200 m) to p edpokládá hlukové hladiny pod 60
dB. Zcela lehké rušivé ú inky s tím spojené lze vzhledem k výjime nosti takových situací, jejich
velmi krátkému trvání a nepatrnému po tu dot ených obyvatel ze zdravotního hlediska
akceptovat.

Možnost ší ení škodlivin z výfukových plyn používaných stroj do obytného území je p i
malém po tu t chto stroj a výše uvedených vzdálenostech bezvýznamná. Málo
pravd podobné je i pronikání prašnosti.

1. 2 Potenciální vlivy p esahující státní hranice
Plynovod p echází státního hranici na volném neobydleném území a vzhledem k výše
popsaným minimálním vliv m na okolí se nem že obyvatelstva v Rakousku nikterak dotknout.
Vzhledem k této skute nosti nejsou pot ebná žádná zvláštní p eshrani ní opat ení.

1. 3 Psychosociální vlivy
Z hlediska psychické pohody nemá posuzovaný zám r tém žádné nep íznivé dopady.
Jedinou výjimkou je zde p ípadné znepokojení ob an v souvislosti s p echodem trasy p es
soukromé pozemky a vzácn se vyskytující obavy z možných havárií a z omezeného využití
objekt v ochranném pásmu plynovodu. Uvedené p í iny znepokojení je možno ešit se
st žovateli jednáním v konkrétních místních podmínkách.

V dob výstavby by psychická pohoda lidí v blízkém okolí mohla být výjime n a krátkodob
narušována pracemi na trase plynovodu a vyvolanou dopravou.

1. 4 Exponované obyvatelstvo
Po dokon ení zám ru nebude obyvatelstvo nep íznivým vliv m exponováno.

V pr b hu výstavby mohou být st ídav a na velmi omezenou dobu obt žováni rušivými vlivy
obyvatelé jednotlivých osam lých dom a majitel rekrea ních chat a zahrádek. Celkový po et
t chto lidí lze odhadnout nanejvýš na n kolik desítek.

P i p íprav jednotlivých fází projekce a výstavby upravit postup a režim prací tak, aby byly
v dosažitelné mí e minimalizovány p ípadné nep íznivé vlivy na okolní obyvatelstvo.

Sta pojednávající o vlivu na obyvatelstvo byla zpracována na podklad relevantních kapitol
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Dokumentace vlivu zám ru, kartografických podklad a ústních informací o zám ru.
Hodnocení vliv na obyvatelstvo, zdravotních rizik a jejich možných d sledk bylo provedeno
odbornou úvahou na základ  v decké literatury.

Poskytnuté informace jsou pro posouzení vliv na obyvatelstvo v sou asné fázi p ípravy
stavby dosta ující.

Posuzovaný plynovod nebude mít po svém dokon ení žádné nep íznivé ú inky na okolní
obyvatelstvo. Životní prost edí se z hlediska ochrany zdraví oproti stávajícímu stavu nezm ní.

V pr b hu výstavby m že docházet p echodn a velmi krátkodob k mírnému obt žování
malých skupin obyvatelstva hlukem. Uvedené vlivy budou jen slabé a p echodné a lze je ze
zdravotního hlediska akceptovat.
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1. Úvod
Tato rozptylová studie byla zpracována na základ objednávky fy. NET4GAS, s.r.o., Na H ebenech II
1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle. Rozptylová studie vyhodnocuje imisní zát ž vyvolanou stavbou
zám ru "VTL PLYNOVOD DN800/1200 TU26/TU27 - HRANICE R/RAKOUSKO" a byla vytvo ena
jako p íloha dokumentace vlivu stavby na životní prost edí ve smyslu §8 zákona 100/2001 Sb..
Výsledkem výpo tu je p ísp vek ke stávající imisní zát ži hodnoceného území. Výpo tov byla
hodnocena imisní zát ž tuhými látkami (PM10), benzenem a oxidem dusi itým (NO2).

Rozptylová studie ešila jako vzorový p íklad situaci p i výstavb plynovodu v blízkosti obcí Záblatí ko,
Sm de ek a Dolní Chráš any.

Jako zdrojová data pro výpo et byly použity hodnoty p edané projektantem stavby a údaje eského
hydrometeorologického ústavu Praha ( HMÚ).

Pro výpo et byl použit po íta ový program SYMOS 97p, verze 2003 vytvo ený spole ností IDEA-ENVI
s.r.o. podle metodiky SYMOS 97 vydané HMÚ Praha v roce 1998 a její aktualizace dle platné
legislativy. Rozptylová studie je zpracována dle zákona . 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném zn ní,
p ílohy . 15. k vyhlášce k vyhlášce . 415/2012 Sb.

2. Popis metodiky
Metodika SYMOS 97 pro výpo et zne išt ní ovzduší vychází z nejnov jších dostupných poznatk
získaných domácím i zahrani ním výzkumem, navazuje na d íve používanou metodiku (Metodika
výpo tu zne išt ní ovzduší pro stanovení a kontrolu technických parametr zdroj ) vydanou
Ministerstvem lesního a vodního hospodá ství SR v roce 1979 a podstatným zp sobem ji rozši uje.

Metodika SYMOS 97 umož uje:

• výpo et zne išt ní ovzduší plynnými látkami a prachem z bodových, liniových a plošných zdroj
• výpo et zne išt ní od v tšího po tu zdroj
• stanovit charakteristiky zne išt ní v husté geometrické síti referen ních bod a p ipravit tímto

zp sobem podklady pro názorné kartografické zpracování výsledk výpo t
• brát v úvahu statistické rozložení sm ru a rychlosti v tru vztažené ke t ídám stability mezní vrstvy

ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského
• odhad koncentrace zne iš ujících látek p i bezv t í a pod inverzní vrstvou ve složitém terénu

Pro každý referen ní bod umož uje metodika výpo et t chto základních charakteristik
zne išt ní ovzduší:

• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací zne iš ujících látek, které se
mohou vyskytnout ve všech t ídách rychlosti v tru a stability ovzduší

• maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací zne iš ujících látek bez ohledu na
t ídu stability a rychlost v tru

• ro ní pr m rné koncentrace
• dobu trvání koncentrací p evyšujících ur ité, p edem zadané, hodnoty (nap . imisní limity)

Jako dopl kové charakteristiky je podle metodiky možno:

• stanovit výšku komína s ohledem na spln ní imisních limit
• stanovit podíl zdroj zne išt ní ovzduší na celkovém zne išt ní do vzdálenosti 100 km od zdroj
• stanovit doby p ekro ení zvolených koncentrací pro zdroj se sezónn prom nnou emisí
• vypo ítat spad prachu
• vyhodnotit rozptyl exhalací vypoušt ných chladícími v žemi

Programové vybavení

Pro vlastní provedení výpo tu byl použit po íta ový program firmy IDEA-ENVI. Program vychází z
výše zmín né metodiky SYMOS'97.
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Hodnoty vypo tených koncentrací v referen ním bod závisejí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem
a referen ním bodem. Pro výpo et vstupuje terén formou matice hodnot výškopisu v požadované
oblasti o libovolné velikosti bu ky.

Do výpo tu m že být zahrnut vliv p evýšení v malých vzdálenostech, protože v ad  p ípad je nutné
vypo ítat zne ist ní i v malých vzdálenostech od komína, kdy ješt vle ka nedosahuje své maximální
výšky. V metodice je zahrnut tvar k ivky, po které stoupají exhalace, a tedy po ítat koncentrace i ve
velmi malé vzdálenosti od zdroje. Vyskytuje-li se n kolik komín blízko sebe tak, že se jejich kou ové
vle ky mohou vzájemn ovliv ovat, celkové p evýšení vle ek vzr stá. Ve výpo tovém modelu jsou
zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypo te.

V programu je zahrnuto i zeslabení vlivu nízkých zdroj na zne išt ní ovzduší na horách, protože v
atmosfé e existují zadržující vrstvy, nad které se zne išt ní z nízkých zdroj nem že dostat. Model
obsahuje vztahy vyjad ující statistickou etnost výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z
aerologických m ení teplotního zvrstvení ovzduší a hladinou 850 hPa na meteorologické stanici
Praha-Libuš.

Pro výpo et ro ních pr m r se pro každý zdroj udává také relativní ro ní využití maximálního
výkonu.

V p ípad , kdy mezi zdrojem a referen ním bodem je terén zvýšený se p edpokládá, že kou ová
vle ka vystupuje podél svah vzh ru a použije se korekce efektivní výšky komínu.

Fyzikální a chemické procesy

Zne is ující látky se v atmosfé e podrobují r zným proces m, jejichž p i in ním jsou z atmosféry
odstra ovány. Jedná se bu o chemické nebo fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dále d lí na
mokrou a suchou depozici, podle zp sobu jakým jsou p ím si odstra ovány.

• Suchá depozice: je zachytávání plynné nebo pevné látky na zemském povrchu.
• Mokrá depozice: je vychytávání t chto látek padajícími srážkami.

Kategorie zne iš ujících látek

Model uvažuje pr m rnou dobu setrvání látky v atmosfé e, kterou je možno stanovit pro adu látek.
Pro první p iblížení se látky d lí do t í kategorií a výsledná koncentrace se vypo ítá zahrnutím korekce
na depozici a transformaci podle daných vztah pro danou kategorii zne iš ující látky. Jednotlivé
zne is ující látky jsou rozd leny do kategorií podle pr m rné doby setrvání v atmosfé e.

• Kat. I - 20 hodin
• Kat. II - 6 dní
• Kat. III - 2 roky

Výpo et pr m rných ro ních koncentrací

Pro výpo et pr m rných ro ních koncentrací je nutné zkonstruovat podrobnou v trnou r žici, tj.
stanovit etnosti výskytu sm ru v tru pro každý azimut od 0° do 359° p i všech t ídách stability a
t ídách rychlosti v tru. Vstupní v trná r žice obsahuje relativní etnosti v procentech pro 8 základních
sm r  v tru a etnosti bezv t í ve všech t ídách stability.

Program umož uje provád t výpo ty nejen po 1°(p edvolená hodnota), ale i v rozsahu od 0.5° do 5°.

Klimatické vstupní údaje

Klimatické vstupní údaje se obvykle týkají období jednoho roku. Pozornost je t eba v novat tomu, zda
jsou údaje z té které meteorologické nebo klimatické stanice reprezentativní pro dané místo výpo tu.
Posouzení této reprezentativnosti je však záležitost zna n komplikovaná, závisí nejen na topografii
terénu a vzdálenosti stanice od místa výpo tu, ale i na typu klimatických údaj .

Jako nejd ležit jší klimatický vstupní údaj se zadává v trná r žice rozlišená podle rychlosti v tru a
teplotní stability atmosféry.
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Rychlost v tru

se d lí do t í t íd rychlosti:
• slabý vítr 1.7 m/s
• st ední vítr 5 m/s
• silný vítr 11 m/s

Poznámka: Rychlostí v tru se rozumí rychlost zjiš ovaná ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí.

Teplotní stabilita atmosféry

její mírou je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení. Stabilitní klasifikace obsahuje
p t t íd stability ovzduší:

• superstabilní - silné inverze, velmi špatné podmínky rozptylu
• stabilní - b žné inverze, špatné podmínky rozptylu
• izotermní - slabé inverze, izotermie nebo malý kladný teplotní gradient asto se

vyskytující mírn zhoršené rozptylové podmínky
• normální - indiferentní teplotní zvrstvení, b žný p ípad dobrých rozptylových podmínek
• labilní - labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl zne iš ujících látek.

Ne všechny t ídy stability atmosféry se vyskytují za všech rychlostí v tru. V praxi dochází k výskytu 11
kombinací t íd stability a t íd rychlosti v tru. V trná r žice, která je vstupem pro výpo et zne išt ní
ovzduší, tedy obsahuje relativní etnosti sm ru v tru z 8 základních sm r pro t chto 11 r zných
rozptylových podmínek a krom  toho etnost bezv t í pro každou t ídu stability atmosféry.
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3. Vstupní údaje

3.1. Údaje o zdrojích
Výpo et byl proveden pro výstavbu VTL plynovodu DN800/1200 TU26/TU27 - hranice R/Rakousko.

Vlastní výstavba bude probíhat plynule po trase plynovodu v prostoru pracovního pruhu o ší ce do
36 m. Vlastní výstavba je tvo ena n kolika postupnými operacemi a za íná vyty ením trasy, po níž
následují zemní práce, uložení potrubí a následné uvedení území do finálního (p vodního) stavu.

Rozptylová studie ešila jako vzorový p íklad situaci p i výstavb plynovodu v blízkosti obcí Záblatí ko,
Sm de ek a Dolní Chráš any. Výpo et uvažoval jeden pracovní den výstavby, do výpo tu byly
zahrnuty zemní práce, provoz mechanism a doprava materiálu a osob.

Výpo et byl proveden pro 3 vybrané ásti trasy ležící v blízkosti enkláv s obytnou zástavbou. Ve
výpo tu byly uvažovány úseky (etapy) jednotlivých operací provád ných v pr b hu 1 sm ny o délce
300 m v prostoru pracovního pruhu. Mezera mezi úseky byla uvažována také 300 m. Poloha
jednotlivých úsek je znázorn na na následujících obrázcích (popis inností v jednotlivých úsecích viz
následující text):

Záblatí ko Sm de ek Dolní Chráš any

Celková délka rozpracovaného úseku (v etn mezer mezi úseky) byla uvažována cca 3,6 km. Doba
stavební innosti v prostoru jednoho úseku je tedy cca 2 až 3 týdny (b hem kterých se uskute ní
výkop, položení trub a zához), poté se stavební innost posouvá dále po trase.

Pro dovoz materiálu (trubek, obsypu, paliva) bude využíván pracovní pruh. Zemní stroje budou p es
noc ponechány na staveništi (tedy nebudou zajížd t k parkování mimo stavbu). Pro dopravu
zam stnanc budou využity osobní terénní vozidla.

Pro vyhodnocení imisní zát že byly uvažovány následující etapy stavby:
• skrývka
• dovoz a montáž trub
• výkop
• podsyp
• uložení potrubí do výkopu
• obsyp potrubí
• zahrnutí výkopu
• rozprost ení ornice
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Skrývka v daném úseku bude provád na maximáln 3 buldozery s pr m rnou spot ebou paliva 28 l
za hodinu (každý). Emise škodlivin produkovaných spalovacími motory stavebních stroj z úseku iní:

NOx PM10 CO benzen

3.36 0.07 1.01

(kg/h) (kg/h) (kg/h) (kg/h)

Pr m rná emise tuhých látek vznikajících v pr b hu zemních prací z úseku iní:
TZL PM10

2,2 863,4

(g/t) (g/h)

K emisi prašných ástic bude docházet pouze v suchých dnech, zemina

Dopravní obsluhu bude zajiš ovat 1 nákladní a 2 osobní vozidla denn .

Dovoz trubek bude provád n nákladním vozidlem s náv sem (10 pojezd za den), manipulace bude
provád na 2 trubouklada i. Sva ování budou zajiš ovat obloukové svá e ky pro které bude dodávat
el. energii mobilní dieselgenerátor o výkonu 80 kW. Spot eba paliva 1 trubouklada e 40 l/h, spot eba
generátoru 8 l za hodinu provozu.

Emise škodlivin produkovaných spalovacími motory stavebních stroj z úseku iní:
NOx PM10 CO benzen

3.20 0.06 0.96 0.12

(kg/h) (kg/h) (kg/h) (kg/h)

K emisi tuhých látek ve významn jším množství nebude docházet, svá ení a išt ní svár bude
probíhat v mobilním p íst ešku (ten bude z ásti zachycovat dým ze svá ení a obrus z opracování
svár ).

Dopravní obsluhu bude zajiš ovat 1 nákladní a 2 osobní vozidla denn .

výkop budou provád t 2 bagry s pr m rnou spot ebou paliva 20 l za hodinu.

Emise škodlivin produkovaných spalovacími motory stavebních stroj z úseku iní:
NOx PM10 CO benzen

1.60 0.03 0.48 0.06

(kg/h) (kg/h) (kg/h) (kg/h)

Dopravní obsluhu bude zajiš ovat 1 nákladní a 2 osobní vozidla denn .

podsypový materiál budou dovážet nákladní automobily s denní intenzitou p íjezd do 30 vozidel za
den, manipulaci s materiálem budou zajiš ovat 2 bagry s pr m rnou spot ebou paliva 20 l za hodinu.

Emise škodlivin produkovaných spalovacími motory stavebních stroj z úseku iní:
NOx PM10 CO benzen

1.60 0.03 0.48 0.21

(kg/h) (kg/h) (kg/h) (kg/h)

Dopravní obsluhu bude zajiš ovat 1 nákladní a 2 osobní vozidla denn .
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ukládání bude zajiš ovat celkem 6 trubouklada , pr m rná rychlost pokládky je cca 700 m za hodinu.
Spot eba paliva 1 trubouklada e 40 l/h.

Emise škodlivin produkovaných spalovacími motory stavebních stroj z úseku iní:
NOx PM10 CO benzen

9.60 0.19 2.88 0.12

(kg/h) (kg/h) (kg/h) (kg/h)

Dopravní obsluhu bude zajiš ovat 1 nákladní a 2 osobní vozidla denn .

obsypový materiál budou dovážet nákladní automobily s denní intenzitou p íjezd do 60 vozidel za
den, manipulaci s materiálem bude zajiš ovat 1 bagr s pr m rnou spot ebou paliva 20 l za hodinu.

Emise škodlivin produkovaných spalovacími motory stavebních stroj z úseku iní:
NOx PM10 CO benzen

0.80 0.02 0.24 0.12

(kg/h) (kg/h) (kg/h) (kg/h)

Dopravní obsluhu bude zajiš ovat 1 nákladní a 2 osobní vozidla denn .

manipulaci se zeminou budou zajiš ovat 2 bagry s pr m rnou spot ebou paliva 20 l za hodinu.

Emise škodlivin produkovaných spalovacími motory stavebních stroj z úseku iní:
NOx PM10 CO benzen

1.60 0.03 0.48 0.12

(kg/h) (kg/h) (kg/h) (kg/h)

Dopravní obsluhu bude zajiš ovat 1 nákladní a 2 osobní vozidla denn .

manipulaci s ornicí budou zajiš ovat 2 bagry s pr m rnou spot ebou paliva 20 l za hodinu a 1 buldozer
s pr m rnou spot ebou paliva 28 l za hodinu.

Emise škodlivin produkovaných spalovacími motory stavebních stroj z úseku iní:
NOx PM10 CO benzen

2.72 0.05 0.82 0.17

(kg/h) (kg/h) (kg/h) (kg/h)

Dopravní obsluhu bude zajiš ovat 1 nákladní a 2 osobní vozidla denn .

Pro p íjezd vozidel a mechanism byl uvažován výhradn pracovní pruh (tedy nejmén  p íznivý stav).
Rozložení dopravy a požadavky jednotlivých úsek jsou uvedeny v následující tabulce (nákladních
vozidel za den):

íslo úseku 1 2 3 4 5 6 7 8 celkem

doprava do úseku 1 12 1 30 1 60 1 1
celkový pr jezd úsekem 1 13 14 44 45 105 106 107 107
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Dovoz PHM, stravy pro zam stnance a dovoz dalšího drobného materiálu pro stavbu je zahrnut ve
výše uvedeném vý tu.

Dopravu osob budou zajiš ovat osobní terénní vozidla, uvažovaná etnost p íjezd 3 vozidla denn .
Emise vozidel obsluhujících jednotlivé úseky jsou uvedeny v následující tabulce:

NOx PM10 benzen
úsek 1 3.36 0.07 0.17

úsek 2 3.2 0.06 0.12

úsek 3 1.6 0.03 0.06

úsek 4 1.6 0.03 0.21

úsek 5 9.6 0.19 0.12

úsek 6 0.8 0.02 0.12

úsek 7 1.6 0.03 0.12

úsek 8 2.72 0.05 0.17

(kg/h) (kg/h) (kg/h)

Emisní faktory
Pro výpo et emisí TZL byly použity emisní faktory uvedené ve studii „Stanovení emisních faktor pro
TZL u prašných plošných zdroj a technologií a technologií které emise TZL na plošných zdrojích
snižují“, (DEAL Praha, prosinec 2008) a emisní faktory dle VDI 3790 Blatt3.
Pro výpo et emisí produkovaných automobilovou dopravou byly použity emisní faktory MEFA 06. Pro
výpo et emisí benzenu z provozu stavebních stroj byl využit faktor EMEP/CORINAIR ve výši
0,02g/kWh. Podrobn ji je popis zdroj a výpo et emisí uveden v textu.

3.2. Meteorologické podklady
Pro výpo et byl využit odborný odhad v trné r žice, zpracovanou HMÚ Praha. Souhrn použité
v trné r žice je uveden v následující tabulce:

N NE E SE S SW W NW calm
11.07 11.01 9.18 10.92 12.45 11.81 19.54 9.1 4.92

3.3. Údaje o topografickém rozložení referen ních bod
Pro výpo et imisní zát že byla vytvo ena pravidelná sí referen ních bod o rozm rech

• Záblatí ko 3800x4400 m
• Sm de ek 3800x3200 m
• Dolní Chráš any 3800x3200 m

s krokem sít 50 m, orientovaná rovnob žn se sou adnou sítí JTSK.

Rozmíst ní jednotlivých bod je z ejmé z grafické p ílohy této studie. Pro všechny referen ní body byl
výpo tovým programem SYMOS vygenerován výškopis.

3.4. Údaje o imisních limitech a p ípustných koncentracích zne iš ujících látek
Pro vyhodnocení výsledk výpo tu byly použity imisní limity uvedené v p íloze .1 k zákonu
201/2012 Sb.:

zne iš ující látka doba pr m rování imisní limit p ípustná etnost p ekro ení
za kalendá ní rok

oxid dusi itý (NO2)
1 hodina 200 µg.m-3 18

1 rok 40 µg.m-3 -

tuhé látky frakce PM10
24 hodin 50 µg.m-3 35

1 rok 40 µg.m-3 -
benzen 1 rok 5 µg.m-3 -
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4. Výsledky výpo tu

4.1. Lokalita Záblatí ko

4.1.1. P ísp vek navrhovaného zám ru ke stávající imisní zát ži NO2

Pr m rné ro ní koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané výstavbou zám ru, dosahuje
nejvýše 0,4 µg.m-3. Toto výpo tové maximum vychází do prostoru vlastního staveništ , v místech s
etn jší dopravou. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 1 % limitu

(40 µg.m-3). V prostoru s obytnou zástavbou (obec Záblatí ko) iní p ísp vek zám ru maximáln
0,1 µg.m-3. Vzhledem k trvání výstavby (v sou tu cca 2 týdny) bude imisní p ísp vek pravd podobn
ješt nižší.

Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané výstavbou zám ru z výpo tu vycházejí ve výši do
50 µg.m-3, tedy do 25 % imisního limitu (200 µg.m-3). Toto výpo tové maximum vychází do prostoru
vlastního staveništ , dále od pracovního pruhu imisní p ísp vek klesá. V prostoru s obytnou
zástavbou (obec Záblatí ko) iní p ísp vek zám ru maximáln 10 µg.m-3.

Orienta ní grafické znázorn ní je uvedeni na následujících obrázcích:

pr m rné ro ní koncentrace NO2 maximální hodinové koncentrace NO2

Podrobn ji je úrove rozložení imisní zát že z ejmé z grafické p ílohy této studie.
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4.1.2. P ísp vek navrhovaného zám ru ke stávající imisní zát ži PM10

Pr m rné ro ní koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané výstavbou zám ru, dosahuje
nejvýše 0,6 µg.m-3. Toto výpo tové maximum vychází do prostoru vlastního staveništ , v místech s
etn jší dopravou. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 1,5 % limitu

(40 µg.m-3). V prostoru s obytnou zástavbou (obec Záblatí ko) iní p ísp vek zám ru maximáln
0,2 µg.m-3. Vzhledem k trvání výstavby (v sou tu cca 2 týdny) bude imisní p ísp vek pravd podobn
ješt nižší.

Maximální denní koncentrace PM10, vyvolané výstavbou zám ru z výpo tu vycházejí ve výši až
200 µg.m-3, tedy hodnot vyšších než je hodnota imisního limitu (50 µg.m-3). Toto výpo tové maximum
vychází do prostoru vlastního staveništ , dále od pracovního pruhu imisní p ísp vek klesá. V prostoru
s obytnou zástavbou (obec Záblatí ko) iní p ísp vek zám ru maximáln 50 µg.m-3.

etnost dosažení výše uvedených koncentrací je velmi nízká (mén než 1 p ípad za rok). V rámci
výpo tu byla vypo ítána doba dosažení koncentrace 5 µg.m-3 (tedy 10% limitu). Tato koncentrace je v
prostoru obytné zástavby dosažena maximáln v 6 p ípadech za rok (viz p íslušný obrázek níže).

Vzhledem k trvání výstavby (v sou tu cca 2 týdny) a tedy relativn nízké etnosti dosažení výše
uvedeného denního maxima nep edpokládám, že by došlo k významn jšímu ovlivn ní stávající
etnosti dosažení imisního limitu.

Orienta ní grafické znázorn ní je uvedeni na následujících obrázcích:

pr m rné ro ní koncentrace PM10 maximální 24hodinové koncentrace PM10
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etnost dosažení max.24hodinové koncentrace 5µg.m-3

Podrobn ji je úrove rozložení imisní zát že z ejmé z grafické p ílohy této studie.
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4.1.3. P ísp vek navrhovaného zám ru ke stávající imisní zát ži benzenu

Pr m rné ro ní koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané výstavbou zám ru, dosahuje
nejvýše 0,5 µg.m-3. Toto výpo tové maximum vychází do prostoru vlastního staveništ , v místech s
etn jší dopravou. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 10 % limitu

(5 µg.m-3). V prostoru s obytnou zástavbou (obec Záblatí ko) iní p ísp vek zám ru maximáln
0,1 µg.m-3. Vzhledem k trvání výstavby (v sou tu cca 2 týdny) bude imisní p ísp vek pravd podobn
ješt nižší.

Orienta ní grafické znázorn ní je uvedeni na následujících obrázcích:

pr m rné ro ní koncentrace benzenu
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4.2. Lokalita Sm de ek

4.2.1. P ísp vek navrhovaného zám ru ke stávající imisní zát ži NO2

Pr m rné ro ní koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané výstavbou zám ru, dosahuje
nejvýše 0,3 µg.m-3. Toto výpo tové maximum vychází do prostoru vlastního staveništ , v místech s
etn jší dopravou. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 0,75 % limitu

(40 µg.m-3). V prostoru s obytnou zástavbou (obec Sm de ek) iní p ísp vek zám ru mén než
0,1 µg.m-3. Vzhledem k trvání výstavby (v sou tu cca 2 týdny) bude imisní p ísp vek pravd podobn
ješt nižší.

Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané výstavbou zám ru z výpo tu vycházejí ve výši do
40 µg.m-3, tedy do 22 % imisního limitu (200 µg.m-3). Toto výpo tové maximum vychází do prostoru
vlastního staveništ , dále od pracovního pruhu imisní p ísp vek klesá. V prostoru s obytnou
zástavbou (obec Sm de ek) iní p ísp vek zám ru mén než 10 µg.m-3.

Orienta ní grafické znázorn ní je uvedeni na následujících obrázcích:

pr m rné ro ní koncentrace NO2 maximální hodinové koncentrace NO2

Podrobn ji je úrove rozložení imisní zát že z ejmé z grafické p ílohy této studie.
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4.2.2. P ísp vek navrhovaného zám ru ke stávající imisní zát ži PM10

Pr m rné ro ní koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané výstavbou zám ru, dosahuje
nejvýše 1,5 µg.m-3. Toto výpo tové maximum vychází do prostoru vlastního staveništ , v místech s
etn jší dopravou. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 4 % limitu

(40 µg.m-3). V prostoru s obytnou zástavbou (obec Sm de ek) iní p ísp vek zám ru maximáln
0,3 µg.m-3. Vzhledem k trvání výstavby (v sou tu cca 2 týdny) bude imisní p ísp vek pravd podobn
ješt nižší.

Maximální denní koncentrace PM10, vyvolané výstavbou zám ru z výpo tu vycházejí ve výši až
200 µg.m-3, tedy hodnot vyšších než je hodnota imisního limitu (50 µg.m-3). Toto výpo tové maximum
vychází do prostoru vlastního staveništ , dále od pracovního pruhu imisní p ísp vek klesá. V prostoru
s obytnou zástavbou (obec Sm de ek) iní p ísp vek zám ru maximáln 160 µg.m-3.

etnost dosažení výše uvedených koncentrací je velmi nízká (mén než 1 p ípad za rok). V rámci
výpo tu byla vypo ítána doba dosažení koncentrace 5 µg.m-3 (tedy 10% limitu). Tato koncentrace je v
prostoru obytné zástavby dosažena maximáln ve 3 p ípadech za rok (viz p íslušný obrázek níže).

Vzhledem k trvání výstavby (v sou tu cca 2 týdny) a tedy relativn nízké etnosti dosažení výše
uvedeného denního maxima nep edpokládám, že by došlo k významn jšímu ovlivn ní stávající
etnosti dosažení imisního limitu.

Orienta ní grafické znázorn ní je uvedeni na následujících obrázcích:

pr m rné ro ní koncentrace PM10 maximální 24hodinové koncentrace PM10

etnost dosažení max.24hodinové koncentrace 5µg.m-3

Podrobn ji je úrove rozložení imisní zát že z ejmé z grafické p ílohy této studie.
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4.2.3. P ísp vek navrhovaného zám ru ke stávající imisní zát ži benzenu

Pr m rné ro ní koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané výstavbou zám ru, dosahuje
nejvýše 1 µg.m-3. Toto výpo tové maximum vychází do prostoru vlastního staveništ , v místech s
etn jší dopravou. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 20 % limitu

(5 µg.m-3). V prostoru s obytnou zástavbou (obec Sm de ek) iní p ísp vek zám ru maximáln
0,4 µg.m-3. Vzhledem k trvání výstavby (v sou tu cca 2 týdny) bude imisní p ísp vek pravd podobn
ješt nižší.

Orienta ní grafické znázorn ní je uvedeni na následujících obrázcích:

pr m rné ro ní koncentrace benzenu
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4.3. Lokalita Dolní Chráš any

4.3.1. P ísp vek navrhovaného zám ru ke stávající imisní zát ži NO2

Pr m rné ro ní koncentrace NO2 v zájmovém území, vyvolané výstavbou zám ru, dosahuje
nejvýše 0,3 µg.m-3. Toto výpo tové maximum vychází do prostoru vlastního staveništ , v místech s
etn jší dopravou. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 0,75 % limitu

(40 µg.m-3). V prostoru s obytnou zástavbou (obec Dolní Chráš any) iní p ísp vek zám ru mén než
0,1 µg.m-3. Vzhledem k trvání výstavby (v sou tu cca 2 týdny) bude imisní p ísp vek pravd podobn
ješt nižší.

Maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolané výstavbou zám ru z výpo tu vycházejí ve výši do
50 µg.m-3, tedy do 25 % imisního limitu (200 µg.m-3). Toto výpo tové maximum vychází do prostoru
vlastního staveništ , dále od pracovního pruhu imisní p ísp vek klesá. V prostoru s obytnou
zástavbou (obec Dolní Chráš any) iní p ísp vek zám ru maximáln 10 µg.m-3.

Orienta ní grafické znázorn ní je uvedeni na následujících obrázcích:

pr m rné ro ní koncentrace NO2 maximální hodinové koncentrace NO2

Podrobn ji je úrove rozložení imisní zát že z ejmé z grafické p ílohy této studie.
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4.3.2. P ísp vek navrhovaného zám ru ke stávající imisní zát ži PM10

Pr m rné ro ní koncentrace PM10 v zájmovém území, vyvolané výstavbou zám ru, dosahuje
nejvýše 1,5 µg.m-3. Toto výpo tové maximum vychází do prostoru vlastního staveništ , v místech s
etn jší dopravou. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 4 % limitu

(40 µg.m-3). V prostoru s obytnou zástavbou (obec Dolní Chráš any) iní p ísp vek zám ru maximáln
0,2 µg.m-3. Vzhledem k trvání výstavby (v sou tu cca 2 týdny) bude imisní p ísp vek pravd podobn
ješt nižší.

Maximální denní koncentrace PM10, vyvolané výstavbou zám ru z výpo tu vycházejí ve výši až
160 µg.m-3, tedy hodnot vyšších než je hodnota imisního limitu (50 µg.m-3). Toto výpo tové maximum
vychází do prostoru vlastního staveništ , dále od pracovního pruhu imisní p ísp vek klesá. V prostoru
s obytnou zástavbou (obec Dolní Chráš any) iní p ísp vek zám ru maximáln 90 µg.m-3.

etnost dosažení výše uvedených koncentrací je velmi nízká (mén než 1 p ípad za rok). V rámci
výpo tu byla vypo ítána doba dosažení koncentrace 5 µg.m-3 (tedy 10% limitu). Tato koncentrace je v
prostoru obytné zástavby dosažena maximáln ve 2 p ípadech za rok (viz p íslušný obrázek níže).

Vzhledem k trvání výstavby (v sou tu cca 2 týdny) a tedy relativn nízké etnosti dosažení výše
uvedeného denního maxima nep edpokládám, že by došlo k významn jšímu ovlivn ní stávající
etnosti dosažení imisního limitu.

Orienta ní grafické znázorn ní je uvedeni na následujících obrázcích:

pr m rné ro ní koncentrace PM10 maximální 24hodinové koncentrace PM10

etnost dosažení max.24hodinové koncentrace 5µg.m-3

Podrobn ji je úrove rozložení imisní zát že z ejmé z grafické p ílohy této studie.
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4.3.3. P ísp vek navrhovaného zám ru ke stávající imisní zát ži benzenu

Pr m rné ro ní koncentrace benzenu v zájmovém území, vyvolané výstavbou zám ru, dosahuje
nejvýše 1 µg.m-3. Toto výpo tové maximum vychází do prostoru vlastního staveništ , v místech s
etn jší dopravou. V porovnání s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 20 % limitu

(5 µg.m-3). V prostoru s obytnou zástavbou (obec Dolní Chráš any) iní p ísp vek zám ru maximáln
0,3 µg.m-3. Vzhledem k trvání výstavby (v sou tu cca 2 týdny) bude imisní p ísp vek pravd podobn
ješt nižší.

Orienta ní grafické znázorn ní je uvedeni na následujících obrázcích:

pr m rné ro ní koncentrace benzenu

Podrobn ji je úrove rozložení imisní zát že z ejmé z grafické p ílohy této studie.
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5. Stávající a celková úrove  imisní zát že zájmového území
Nejbližší stanice imisního monitoringu jsou stanice HMU a ZÚ v eských Bud jovicích a stanice

HMÚ Hojná Voda. Stanice . Bud jovice-T eš ová je vzdálená od trasy zám ru nejmén 25 km
východním sm rem, u stanic je uvád na representativnost 4 - 50 km (vzdálenost zám ru je tedy v
tomto rozmezí). Stanice Hojná Voda je vzdálena více jak 45 km od nejbližšího místa trasy (u stanic je
uvád na representativnost desítky až stovky km).

Na tomto míst  p ipomínám, že ve v tší blízkosti trasy se nacházejí m ící stanice Vod any (cca 5
km) a stanice Prachatice (cca 12 km), ale jejich vzdálenost od hodnoceného území je v tší než je
provozovatelem uvád ná representativnost t chto stanic.

5.1. Oxid dusi itý (NO2)

V roce 2012 byla pr m rná ro ní koncentrace NO2 na t chto stanicích do 18,7 µg.m-3. Což iní cca
47% imisního limitu (40 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nep esahují hranici platného imisního limitu.

Maximální hodinové koncentrace NO2 dosahovaly hodnoty do 126,8 µg.m-3 což iní cca 63%
imisního limitu (200 µg.m-3). Imisní limit této škodliviny je tedy dodržován.

Dle údaj o pr m rné imisní zát ži za p tiletí za roky 2008-2012 publikované na stránkách HMÚ se
pr m rná ro ní imisní zát ž v prostoru trasy navrhovaného plynovodu pohybuje v rozmezí 6,6 až 12,2
µg.m-3 což iní 16 až 31% imisního limitu (40 µg.m-3). Imisní limit této škodliviny je tedy v prostoru celé
trasy dodržován.

Imisní zát ž úsek podrobn ji ešených touto rozptylovou studií uvádíme v následujících kapitolách.

5.1.1. Lokalita Záblatí ko

Stávající úrovn imisní zát že NO2 dle údaj o p tileté pr m rné imisní zát ži hodnoceného území za
roky 2008-2012 publikované na stránkách HMÚ:

Z výše uvedených obrázk vyplývá, že stávající imisní zát ž v prostoru hodnoceného úseku dosahují
pr m rné ro ní koncentrace NO2 hodnot od 9,3 do 9,7 µg.m-3. Imisní limit je 40 µg.m-3. Tedy
stávající hodnoty nep esahují hranici platného imisního limitu.
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P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace NO2 vyvolaný výstavbou hodnoceného úseku dosahuje
hodnoty do 0,6 µg.m-3. Nejvyšší p ísp vek vychází do prostoru vlastního staveništ . V porovnání
s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 1,5% limitu (40 µg.m-3). V sou tu se stávající
imisní zát ží nedosahuje hodnoty imisního limitu.

Nár st maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolaný hodnocenou výstavbou dosahuje hodnoty
do 50 µg.m-3, tedy do 25 % imisního limitu (200 µg.m-3). Nejvyšší p ísp vek vychází do prostoru
vlastního staveništ . Pokud uvažujeme stávající imisní zát ž do cca 100 µg.m-3, pak v sou tu se
stávající imisní zát ží tento p ísp vek nedosahuje hodnoty imisního limitu.

Imisní p ísp vek vyvolaný provozem hodnoceného zám ru je tedy pom rn nízký a s ohledem na
dobu výstavby i relativn krátkodobý. Vzhledem k výše uvád ným hodnotám stávající imisní zát že
tedy konstatujeme, že provoz významným zp sobem neovliv uje kvalitu ovzduší ve svém okolí a
nezp sobuje navýšení imisní zát že nad hodnotu imisního limitu.

5.1.2. Lokalita Sm de ek

Stávající úrovn imisní zát že NO2 dle údaj o p tileté pr m rné imisní zát ži hodnoceného území za
roky 2008-2012 publikované na stránkách HMÚ:

Z výše uvedených obrázk vyplývá, že stávající imisní zát ž v prostoru hodnoceného úseku dosahují
pr m rné ro ní koncentrace NO2 hodnot od 7,2 do 7,7 µg.m-3. Imisní limit je 40 µg.m-3. Tedy
stávající hodnoty nep esahují hranici platného imisního limitu.

P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace NO2 vyvolaný výstavbou hodnoceného úseku dosahuje
hodnoty do 0,3 µg.m-3. Nejvyšší p ísp vek vychází do prostoru vlastního staveništ . V porovnání
s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 0,75% limitu (40 µg.m-3). V sou tu se stávající
imisní zát ží nedosahuje hodnoty imisního limitu.

Nár st maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolaný hodnocenou výstavbou dosahuje hodnoty
do 40 µg.m-3, tedy do 20 % imisního limitu (200 µg.m-3). Nejvyšší p ísp vek vychází do prostoru
vlastního staveništ . Pokud uvažujeme stávající imisní zát ž do cca 100 µg.m-3, pak v sou tu se
stávající imisní zát ží tento p ísp vek nedosahuje hodnoty imisního limitu.

Imisní p ísp vek vyvolaný provozem hodnoceného zám ru je tedy pom rn nízký a s ohledem na
dobu výstavby i relativn krátkodobý. Vzhledem k výše uvád ným hodnotám stávající imisní zát že
tedy konstatujeme, že provoz významným zp sobem neovliv uje kvalitu ovzduší ve svém okolí a
nezp sobuje navýšení imisní zát že nad hodnotu imisního limitu.
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5.1.3. Lokalita Dolní Chráš any

Stávající úrovn imisní zát že NO2 dle údaj o p tileté pr m rné imisní zát ži hodnoceného území za
roky 2008-2012 publikované na stránkách HMÚ:

Z výše uvedených obrázk vyplývá, že stávající imisní zát ž v prostoru hodnoceného úseku dosahují
pr m rné ro ní koncentrace NO2 hodnot od 8,0 do 8,4 µg.m-3. Imisní limit je 40 µg.m-3. Tedy
stávající hodnoty nep esahují hranici platného imisního limitu.

P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace NO2 vyvolaný výstavbou hodnoceného úseku dosahuje
hodnoty do 0,3 µg.m-3. Nejvyšší p ísp vek vychází do prostoru vlastního staveništ . V porovnání
s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 0,75% limitu (40 µg.m-3). V sou tu se stávající
imisní zát ží nedosahuje hodnoty imisního limitu.

Nár st maximální hodinové koncentrace NO2, vyvolaný hodnocenou výstavbou dosahuje hodnoty
do 50 µg.m-3, tedy do 25 % imisního limitu (200 µg.m-3). Nejvyšší p ísp vek vychází do prostoru
vlastního staveništ . Pokud uvažujeme stávající imisní zát ž do cca 100 µg.m-3, pak v sou tu se
stávající imisní zát ží tento p ísp vek nedosahuje hodnoty imisního limitu.

Imisní p ísp vek vyvolaný provozem hodnoceného zám ru je tedy pom rn nízký a s ohledem na
dobu výstavby i relativn krátkodobý. Vzhledem k výše uvád ným hodnotám stávající imisní zát že
tedy konstatujeme, že provoz významným zp sobem neovliv uje kvalitu ovzduší ve svém okolí a
nezp sobuje navýšení imisní zát že nad hodnotu imisního limitu.

5.2. Tuhé látky (PM10)

V roce 2012 byla pr m rná ro ní koncentrace PM10 na stanici v eských Bud jovicích 22,8 µg.m-3,
což iní cca 57% imisního limitu (40 µg.m-3), ostatní stanice hodnotu neuvád jí. Stávající hodnoty tedy
nep esahují hranici platného imisního limitu.

Maximální denní koncentraci PM10 byla v roce 2012 na stanici v eských Bud jovicích nam ena
nad hodnotou imisního limitu pro maximální denní koncentrace (50 µg.m-3), etnost dosažení však
byla podlimitní (16 p ípad za rok). Dle údaj o pr m rné imisní zát ži za p tiletí za roky 2008-2012
publikované na stránkách HMÚ se pr m rná ro ní imisní zát ž v prostoru trasy navrhovaného
plynovodu pohybuje v rozmezí 10 až 17,3 µg.m-3 což iní 25 až 43% imisního limitu (40 µg.m-3). Imisní
limit této škodliviny je tedy v prostoru celé trasy dodržován.

Dle údaj o 36. nejvyšší pr m rné denní koncentraci za p tiletí za roky 2008-2012 publikované na
stránkách HMÚ se tato hodnota v prostoru trasy navrhovaného plynovodu pohybuje v rozmezí 18 až
35 µg.m-3 což iní 36 až 70% imisního limitu (40 µg.m-3). Imisní limit této škodliviny je tedy v prostoru
celé trasy dodržován.

Imisní zát ž úsek podrobn ji ešených touto rozptylovou studií uvádíme v následujících kapitolách.
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5.2.1. Lokalita Záblatí ko

Stávající úrovn imisní zát že PM10 dle údaj o p tileté pr m rné imisní zát ži hodnoceného území
za roky 2008-2012 publikované na stránkách HMÚ:

pr m rná ro ní koncentrace 36. nejvyšší denní koncentrace

Z výše uvedených obrázk vyplývá, že stávající imisní zát ž v prostoru hodnoceného úseku dosahují
pr m rné ro ní koncentrace PM10 hodnot od 17,2 do 17,3 µg.m-3. Imisní limit je 40 µg.m-3. Tedy
stávající hodnoty nep esahují hranici platného imisního limitu.

Hodnota 36. nejvyšší koncentrace v prostoru p edm tného úseku trasy dosahuje hodnot od 33,8 do
34,2 µg.m-3. Imisní limit je 50 µg.m-3. Tedy stávající hodnoty nep esahují hranici platného imisního
limitu.

P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace PM10 vyvolaný výstavbou hodnoceného úseku dosahuje
hodnoty do 0,6 µg.m-3. Nejvyšší p ísp vek vychází do prostoru vlastního staveništ . V porovnání
s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 1,5% limitu (40 µg.m-3). V sou tu se stávající
imisní zát ží (do 18 µg.m-3) nedosahuje hodnoty imisního limitu.

Nár st maximální denní koncentrace PM10, vyvolaný hodnocenou výstavbou dosahuje hodnoty do
200 µg.m-3, tedy nad hodnotou imisního limitu (50 µg.m-3). Maxima jsou však dosahována po velmi
krátkou dobu, koncentrace ve výši 10% limitu (tedy 5 µg.m-3) jsou v tomto prostoru dosahována pouze
v jednotkách p ípad za rok, na okraji nejbližší obytné zástavby jde maximáln 6 p ípad v roce.
Pokud uvažujeme stávající imisní zát ž do cca 35 µg.m-3, pak v sou tu se stávající imisní zát ží tento
p ísp vek nevyvolá nár st nad hodnoty imisního limitu.

Imisní p ísp vek vyvolaný provozem hodnoceného zám ru je tedy pom rn nízký a s ohledem na
dobu výstavby i relativn krátkodobý. Vzhledem k výše uvád ným hodnotám stávající imisní zát že
tedy konstatujeme, že provoz významným zp sobem neovliv uje kvalitu ovzduší ve svém okolí a
nezp sobuje navýšení imisní zát že nad hodnotu imisního limitu.

5.2.2. Lokalita Sm de ek

Stávající úrovn imisní zát že PM10 dle údaj o p tileté pr m rné imisní zát ži hodnoceného území
za roky 2008-2012 publikované na stránkách HMÚ:

pr m rná ro ní koncentrace 36. nejvyšší denní koncentrace
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Z výše uvedených obrázk vyplývá, že stávající imisní zát ž v prostoru hodnoceného úseku dosahují
pr m rné ro ní koncentrace PM10 hodnot od 10,7 do 12,7 µg.m-3. Imisní limit je 40 µg.m-3. Tedy
stávající hodnoty nep esahují hranici platného imisního limitu.

Hodnota 36. nejvyšší koncentrace v prostoru p edm tného úseku trasy dosahuje hodnot od 20,3 do
23,7 µg.m-3. Imisní limit je 50 µg.m-3. Tedy stávající hodnoty nep esahují hranici platného imisního
limitu.

P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace PM10 vyvolaný výstavbou hodnoceného úseku dosahuje
hodnoty do 1,5 µg.m-3. Nejvyšší p ísp vek vychází do prostoru vlastního staveništ . V porovnání
s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 4% limitu (40 µg.m-3). V sou tu se stávající
imisní zát ží (do 13 µg.m-3) nedosahuje hodnoty imisního limitu.

Nár st maximální denní koncentrace PM10, vyvolaný hodnocenou výstavbou dosahuje hodnoty do
200 µg.m-3, tedy nad hodnotou imisního limitu (50 µg.m-3). Maxima jsou však dosahována po velmi
krátkou dobu, koncentrace ve výši 10% limitu (tedy 5 µg.m-3) jsou v tomto prostoru dosahována pouze
v jednotkách p ípad za rok, na okraji nejbližší obytné zástavby jde maximáln o 3 p ípady v roce.
Pokud uvažujeme stávající imisní zát ž do cca 24 µg.m-3, pak v sou tu se stávající imisní zát ží tento
p ísp vek nevyvolá nár st nad hodnoty imisního limitu.

Imisní p ísp vek vyvolaný provozem hodnoceného zám ru je tedy pom rn nízký a s ohledem na
dobu výstavby i relativn krátkodobý. Vzhledem k výše uvád ným hodnotám stávající imisní zát že
tedy konstatujeme, že provoz významným zp sobem neovliv uje kvalitu ovzduší ve svém okolí a
nezp sobuje navýšení imisní zát že nad hodnotu imisního limitu.

5.2.3. Lokalita Dolní Chráš any

Stávající úrovn imisní zát že PM10 dle údaj o p tileté pr m rné imisní zát ži hodnoceného území
za roky 2008-2012 publikované na stránkách HMÚ:

pr m rná ro ní koncentrace 36. nejvyšší denní koncentrace

Z výše uvedených obrázk vyplývá, že stávající imisní zát ž v prostoru hodnoceného úseku dosahují
pr m rné ro ní koncentrace PM10 hodnot od 13,8 do 15,3 µg.m-3. Imisní limit je 40 µg.m-3. Tedy
stávající hodnoty nep esahují hranici platného imisního limitu.

Hodnota 36. nejvyšší koncentrace v prostoru p edm tného úseku trasy dosahuje hodnot od 26,3 do
29,5 µg.m-3. Imisní limit je 50 µg.m-3. Tedy stávající hodnoty nep esahují hranici platného imisního
limitu.

P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace PM10 vyvolaný výstavbou hodnoceného úseku dosahuje
hodnoty do 1,5 µg.m-3. Nejvyšší p ísp vek vychází do prostoru vlastního staveništ . V porovnání
s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 4% limitu (40 µg.m-3). V sou tu se stávající
imisní zát ží (do 16 µg.m-3) nedosahuje hodnoty imisního limitu.

Nár st maximální denní koncentrace PM10, vyvolaný hodnocenou výstavbou dosahuje hodnoty do
160 µg.m-3, tedy nad hodnotou imisního limitu (50 µg.m-3). Maxima jsou však dosahována po velmi
krátkou dobu, koncentrace ve výši 10% limitu (tedy 5 µg.m-3) jsou v tomto prostoru dosahována pouze
v jednotkách p ípad za rok, na okraji nejbližší obytné zástavby jde maximáln o 2 p ípady v roce.
Pokud uvažujeme stávající imisní zát ž do cca 30 µg.m-3, pak v sou tu se stávající imisní zát ží tento
p ísp vek nevyvolá nár st nad hodnoty imisního limitu.

Imisní p ísp vek vyvolaný provozem hodnoceného zám ru je tedy pom rn nízký a s ohledem na
dobu výstavby i relativn krátkodobý. Vzhledem k výše uvád ným hodnotám stávající imisní zát že
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tedy konstatujeme, že provoz významným zp sobem neovliv uje kvalitu ovzduší ve svém okolí a
nezp sobuje navýšení imisní zát že nad hodnotu imisního limitu.

5.3. Tuhé látky frakce PM2,5

Dle údaj o pr m rné imisní zát ži za p tiletí za roky 2008-2012 publikované na stránkách HMÚ se
pr m rná ro ní imisní zát ž v prostoru trasy navrhovaného plynovodu pohybuje v rozmezí 8,7 až
14,5 µg.m-3 což iní 35 až 58% imisního limitu (25 µg.m-3). Imisní limit této škodliviny je tedy v prostoru
celé trasy dodržován.

Imisní p ísp vky tuhých látek frakce PM10 (jak je podrobn ji uvedeno v kapitole 4) dosahují hodnot do
1,5 µg.m-3. Pokud bychom uvažovali, že tuhé ástice frakce PM2,5 tvo í 100% frakce PM10, tedy že
imisní p ísp vky frakce PM2,5 jsou stejné pak by se jednalo o navýšení stávající imisní zát že
maximáln o 6% limitu.

Dosažení limitní hodnoty nebo dokonce její p ekro ení je tedy zcela vylou eno a nepokládáme za
nutné zde tuto skute nost dokládat podrobn jšími výpo ty.

5.4. Benzen

V roce 2012 byla pr m rná ro ní koncentrace benzenu na této stanici 1,3 µg.m-3. Což iní 26%
imisního limitu (5 µg.m-3). Stávající hodnoty tedy nep esahují hranici platného imisního limitu.

Dle údaj o pr m rné imisní zát ži za p tiletí za roky 2008-2012 publikované na stránkách HMÚ se
pr m rná ro ní imisní zát ž v prostoru trasy navrhovaného plynovodu pohybuje v rozmezí 0,5 až 0,8
µg.m-3 což iní 10 až 16% imisního limitu (40 µg.m-3). Imisní limit této škodliviny je tedy v prostoru celé
trasy dodržován.

Imisní zát ž úsek podrobn ji ešených touto rozptylovou studií uvádíme v následujících kapitolách.

5.4.1. Lokalita Záblatí ko

Stávající úrovn imisní zát že benzenu dle údaj o p tileté pr m rné imisní zát ži hodnoceného
území za roky 2008-2012 publikované na stránkách HMÚ:

Z výše uvedených obrázk vyplývá, že stávající imisní zát ž v prostoru hodnoceného úseku dosahují
pr m rné ro ní koncentrace benzenu hodnoty 0,8 µg.m-3. Imisní limit je 5 µg.m-3. Tedy stávající
hodnoty nep esahují hranici platného imisního limitu.

P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace benzenu vyvolaný výstavbou hodnoceného úseku dosahuje
hodnoty do 0,5 µg.m-3. Nejvyšší p ísp vek vychází do prostoru vlastního staveništ . V porovnání
s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 10% limitu (5 µg.m-3). V sou tu se stávající
imisní zát ží nedosahuje hodnoty imisního limitu.
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Imisní p ísp vek vyvolaný provozem hodnoceného zám ru je tedy pom rn nízký a s ohledem na
dobu výstavby i relativn krátkodobý. Vzhledem k výše uvád ným hodnotám stávající imisní zát že
tedy konstatujeme, že provoz významným zp sobem neovliv uje kvalitu ovzduší ve svém okolí a
nezp sobuje navýšení imisní zát že nad hodnotu imisního limitu.

5.4.2. Lokalita Sm de ek

Stávající úrovn imisní zát že benzenu dle údaj o p tileté pr m rné imisní zát ži hodnoceného
území za roky 2008-2012 publikované na stránkách HMÚ:

Z výše uvedených obrázk vyplývá, že stávající imisní zát ž v prostoru hodnoceného úseku dosahují
pr m rné ro ní koncentrace benzenu hodnot od 0,6 do 0,7 µg.m-3. Imisní limit je 5 µg.m-3. Tedy
stávající hodnoty nep esahují hranici platného imisního limitu.

P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace benzenu vyvolaný výstavbou hodnoceného úseku dosahuje
hodnoty do 1 µg.m-3. Nejvyšší p ísp vek vychází do prostoru vlastního staveništ . V porovnání
s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 20% limitu (50 µg.m-3). V sou tu se stávající
imisní zát ží nedosahuje hodnoty imisního limitu.

Imisní p ísp vek vyvolaný provozem hodnoceného zám ru je tedy pom rn nízký a s ohledem na
dobu výstavby i relativn krátkodobý. Vzhledem k výše uvád ným hodnotám stávající imisní zát že
tedy konstatujeme, že provoz významným zp sobem neovliv uje kvalitu ovzduší ve svém okolí a
nezp sobuje navýšení imisní zát že nad hodnotu imisního limitu.

5.4.3. Lokalita Dolní Chráš any

Stávající úrovn imisní zát že benzenu dle údaj o p tileté pr m rné imisní zát ži hodnoceného
území za roky 2008-2012 publikované na stránkách HMÚ:

Z výše uvedených obrázk vyplývá, že stávající imisní zát ž v prostoru hodnoceného úseku dosahují
pr m rné ro ní koncentrace benzenu hodnoty 0,8 µg.m-3. Imisní limit je 40 µg.m-3. Tedy stávající
hodnoty nep esahují hranici platného imisního limitu.

P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace benzenu vyvolaný výstavbou hodnoceného úseku dosahuje
hodnoty do 1 µg.m-3. Nejvyšší p ísp vek vychází do prostoru vlastního staveništ . V porovnání
s hodnotou imisního limitu se jedná o nízké hodnoty do 20% limitu (5 µg.m-3). V sou tu se stávající
imisní zát ží nedosahuje hodnoty imisního limitu.

Imisní p ísp vek vyvolaný provozem hodnoceného zám ru je tedy pom rn nízký a s ohledem na
dobu výstavby i relativn krátkodobý. Vzhledem k výše uvád ným hodnotám stávající imisní zát že
tedy konstatujeme, že provoz významným zp sobem neovliv uje kvalitu ovzduší ve svém okolí a
nezp sobuje navýšení imisní zát že nad hodnotu imisního limitu.
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6. Kompenza ní opat ení
Povinnost uložení kompenza ních opat ení vyplývá z §11, odst. 5 zákona . 201/2012 Sb.:

"Pokud by provozem stacionárního zdroje ozna eného ve sloupci B v p íloze . 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umíst ní
pozemní komunikace podle odstavce 1 písm. b) došlo v oblasti jejich vlivu na úrove zne išt ní k p ekro ení n kterého z
imisních limit s dobou pr m rování 1 kalendá ní rok uvedeného v bodech 1 a 3 p ílohy . 1 k tomuto zákonu nebo je jeho
hodnota v této oblasti již p ekro ena, lze vydat souhlasné závazné stanovisko podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2 písm.
b) pouze p i sou asném uložení opat ení zajiš ujících alespo zachování dosavadní úrovn zne išt ní pro danou zne iš ující
látku (dále jen „kompenza ní opat ení“). Kompenza ní opat ení se u stacionárního zdroje ozna eného ve sloupci B v p íloze .
2 pro danou zne iš ující látku neuloží, pokud pro ni zdroj nemá stanoven specifický emisní limit v provád cím právním p edpisu.
Kompenza ní opat ení se dále neukládají u stacionárního zdroje, jehož p ísp vek vybrané zne iš ující látky k úrovni zne išt ní
nedosahuje hodnoty stanovené provád cím právním p edpisem."

Jak je dokladováno v kapitole 5 za stávajícího stavu limitní hodnota imisní zát že pro oxid dusi itý
(NO2), benzen ani PM10 v oblasti vlivu hodnoceného zám ru není dosahována. Pro dané území
tedy není povinnost stanovovat kompenza ních opat ení.
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7. Záv ry
Z hlediska stávající imisní zát že je realizace zám ru p ípustná nebo v p ípad sou tu o ekávaného
imisního vlivu hodnocené stavby a p edpokládaných hodnot stávající imisní zát že docházíme
k záv ru, že realizací navrhovaných zdroj nedojde v okolí stavby k p eslimitnímu nár stu imisní
zát že, tedy k dosažení i p ekro ení hodnot imisního limitu pro pr m rné ro ní ani maximální
hodinové i denní koncentrace vlivem zám ru.

S ohledem na výše uvád né výsledky výpo tu, je možno p edpokládat, že ani po zahájení provozu
p edm tného zdroje nedojde, v d sledku jejich innosti, k nep ípustné zát ži obyvatel.

V Brn 15.7.2013

………………………………………………….

ing. Pavel Cetl

autorizovaná osoba
pro výpo et rozptylových studií

íslo autorizace 3151/740/03
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8. P ílohy

8.1. Grafické znázorn ní polohy výpo tových bod

8.1.1. Lokalita Záblatí ko

Poznámka:
• vzdálenost referen ních bod pravidelné sít iní 50m



VTL PLYNOVOD DN800/1200 TU26/TU27 - HRANICE R/RAKOUSKO

VTL_TU2627-Rakousko_RS_final.doc 31(47)

8.1.2. Lokalita Sm de ek
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8.1.3. Lokalita Dolní Chráš any
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8.2.P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace NO2

8.2.1. Lokalita Záblatí ko
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8.2.2. Lokalita Sm de ek
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8.2.3. Lokalita Dolní Chráš any
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8.3. P ísp vek maximální hodinové koncentrace NO2

8.3.1. Lokalita Záblatí ko
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8.3.2. Lokalita Sm de ek
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8.3.3. Lokalita Dolní Chráš any



VTL PLYNOVOD DN800/1200 TU26/TU27 - HRANICE R/RAKOUSKO

VTL_TU2627-Rakousko_RS_final.doc 39(47)

8.4. P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace PM10

8.4.1. Lokalita Záblatí ko
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8.4.2. Lokalita Sm de ek
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8.4.3. Lokalita Dolní Chráš any
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8.5. P ísp vek maximální denní koncentrace PM10

8.5.1. Lokalita Záblatí ko
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8.5.2. Lokalita Sm de ek
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8.5.3. Lokalita Dolní Chráš any
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8.6. P ísp vek pr m rné ro ní koncentrace benzenu

8.6.1. Lokalita Záblatí ko
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8.6.2. Lokalita Sm de ek
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8.6.3. Lokalita Dolní Chráš any
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