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1. Úvod
1.1.

Určení rozptylové studie

Tato rozptylová studie je zpracována pro posouzení stávajícího imisního zatížení v předmětné lokalitě
Modřice a pro posouzení příspěvků nových zdrojů znečišťování ovzduší, vznikajících z provozu nové linky
neutralizační a deemulgační stanice v areálu ČOV Brno – Modřice. Stanice bude sloužit pro odstraňování
kapalných odpadů („N“ a „O“) a odpadních vod s obsahem nebezpečných látek. Záměr bude realizován ve
stávajícím areálu ČOV. Cílem je zhodnotit, jak velký bude dopad provozu záměru na imisní zátěž v lokalitě.
Tato rozptylová studie je zpracována dle zákona č. 201/2012 Sb.

1.2.

Investor, jeho záměr

Záměr: NEUTRALIZAČNÍ A DEEMULGAČNÍ STANICE ČOV Brno – Modřice
obec: Brno
umístění záměru: areál investora, par.č. 2062/1 a 2062/2, k.ú. Chrlice
Investor: SUEZ CZ a.s.
Španělská 1073/10,
120 00 – Praha 2- Vinohrady
Záměrem je vybudování a provozování zařízení k fyzikálně-chemické úpravě kapalných odpadů a
odpadních vod. Z hlediska nakládání s odpady se jedná o odstraňování odpadů (kód nakládání D9 –
Fyzikálně-chemická úprava, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují
některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace)), resp.
úpravu odpadů před jejich odstraněním. Část odpadů na vstupu bude možné využít jako procesní
chemikálie např. k úpravě pH zpracovávaného odpadu. Část odpadů na výstupu ze zpracování může být
určena k materiálovému nebo energetickému využití (odsazené oleje k regeneraci nebo energetickému
využití).
Po provedené úpravě bude výstupem ze zařízení předčištěná odpadní voda, lisovaný kal a odpadní olej.
Vlastní technologie neutralizační a deemulgační stanice je navržena bez přímého výstupu do životního
prostředí, tj.:
• odpadní voda bude předávána k dočištění na biologickou ČOV Modřice, tj. nebude prováděno
přímé vypouštění do recipientu,
• lisovaný kal bude předáván k dalšímu nakládání na jiné vhodné zařízení (například do zařízení
biodegradace ropného znečištění a následně na zabezpečenou skládku odpadů, např. na provoz
Odpadového hospodářství Němčice nad Hanou,
• odpadní olej bude v případě vyhovující kvality předáván k dalšímu materiálovému využití
(regenerace olejů), případně k energetickému využití.
Provozovna bude mít charakter zařízení pro nakládání s odpady regionálního významu. S ohledem na
polohu zařízení v Jihomoravském kraji a blízké dopravní dostupnosti k dálničním přivaděčům na D1 a D2,
bude zařízení významné pro odpadové hospodářství celého Jihomoravského kraje.
Projektovaná kapacita posuzovaného záměru v členění dle požadavků přílohy č. 22 vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění (po novele vyhláškou č. 83/2016),
jsou následující:
roční projektovaná kapacita:
roční projektovaná zpracovatelská kapacita:
projektovaná denní zpracovatelská kapacita
maximální okamžitá kapacita:

20 000 t
20 000 t
do 200 t
1 000 t
1

Provoz neutralizační stanice je předpokládán v pracovní dny (pondělí až pátek), jednu až dvě směny (dle
potřeby), maximálně 16 hod/den.
Realizace záměru rozšíří možnosti efektivnějšího a bezpečného nakládání s kapalnými odpady v regionu.
Veškerý objemu odpadů zpracovaných v zařízení budou odpady z produkce Jihomoravského kraje a
z okresů Kroměříž, Prostějov, Svitavy, Žďár nad Sázavou a Třebíč.
Účelem zařízení je fyzikálně chemická úprava kapalných odpadů (dle klasifikace zákona č. 185/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů) a odpadních vod (dle klasifikace zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění
pozdějších předpisů).
Odpady vstupující do zařízení
Pro technologii neutralizace vstupují do zařízení odpady charakteru:
• kyselých a alkalických vod bez obsahu ropných látek,
• zinkovacích, niklovacích, chromových a fosfátovacích oplachů a lázní odpadních kyselin a
hydroxidů a jejich roztoků,
• kyselých a alkalických mořících roztoků,
• vod s obsahem těžkých kovů (Ni, Zn, Cr, …),
• skládkové vody,
• ostatních vod s anorganickým znečištěním.
Pro technologii deemulgace vstupují do zařízení odpady charakteru:
• zaolejovaných vod, odpadních olejů,
• OV a kalů z lapolů, ORL,
• odpadů z odmašťování, pracích vod,
• emulzí (minerální, řezné, nechlorované),
• ropných kalů,
• odpadů a OV s obsahem ropných látek.
Ostatní (pomocné) látky a sloučeniny vstupující do zařízení
Do technologie úpravy odpadů vstupují níže uvedené pomocné chemické látky a chemické sloučeniny
(předpokládaný rozsah).
Tab. 1: Předpokládaný rozsah chemických látek, a chemických sloučenin
Chemikálie
kyselina sírová
hydroxid sodný
vápenný hydrát
disiřičitan sodný
síran železitý
sulfid sodný
flokulant
aktivní uhlí/koks
bentonit

1.3.

Množství [t/rok]
80
6,4
1 520
1,2
8
1,2
0,48
1,6
12

Maximální okamžitá kapacita [t]
4
1
20
0,5
3
0,5
0,1
0,5
2

Obecný popis záměru a instalovaných technologií

1.3.1. Stavební řešení
Vlastní technologie NS/DS bude umístěna do nové vytápěné haly. Součástí provozu jsou i venkovní jímky
(dvě usazovací a jedna retenční nádrž), zabezpečené plochy, doplnění/přeložky sítí (EE, voda, kanalizace)
a doplnění areálové komunikace.
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Je uvažováno s realizací haly o rozměrech cca 30,7 x 18,7 m, jejíž nosnou konstrukci tvoří železobetonový
skelet se sedlovou střechou. V ploše haly bude umístěna monolitická železobetonová jímka (příjmová
nádrž deemulgace), jejíž dno bude zapuštěno pod úrovní podlahy, uvažovaný objem je cca 15 m3. V hale
bude pro zaměstnance k dispozici vytápěná, patrová vestavba s kanceláří, denní místností, šatnami a
umývárnou pro obsluhu a s WC.
K vytápění objektu budou využity dva závěsné kondenzační plynové kotle, s vyvedením spalinové cesty
nad střešní konstrukci budovy. Vytápění technologické haly je navrženo pomocí podstropních
teplovzdušných teplovodních jednotek MONZUN TE, určené pro vytápění místností a hal ohřátým
vzduchem, topným médiem je teplá voda. Vytápění vestavby (kanceláře a sociální zázemí) bude zajištěno
deskovými radiátory. Na předpokládaný tepelný výkon jsou navrženy tři nadzemní zásobníky na kapalný
plyn (umístěné ve venkovním prostoru za usazovacími nádržemi), každý o objemu cca 4,85 m3, hmotnosti
cca 955 kg s maximálním objemem náplně v jednom zásobníku cca 4 120 l. Zásobníky se plní zkapalněným
plynem z cisternových vozů přímo na místě. Podle velikosti zásobníku je jeho doplňování nutné pouze
jednou až dvakrát ročně. Plynové zařízení lze provozovat i v průběhu doplňování zásobníku.
Vzduchotechnika zajišťuje odvětrávání provizních i administrativních prostor. Odvětrání reaktorů a
příjmového místa bude zajištěno dvěma oddělenými ventilátory o výkonu Q=2 800 m3/hod (vyústění na
střechu objektu). Pro odvod vzduchu ze sociálního zázemí bude navržen radiální ventilátor (vyústění na
fasádu).
Po provedení stavebních úprav a hlavních staveních prací bude do hal namontována technologie. Součástí
technologie budou i ocelové plošiny. Manipulační a dopravní plochy okolo haly jsou navrženy jako
zpevněné s asfaltobetonovým povrchem, betonovým povrchem a štěrkovým povrchem.

1.3.2. Technologické řešení
Neutralizační a deemulgační stanice (NS/DS) bude sloužit ke zpracování kapalných odpadů od různých
producentů. Je uvažováno s diskontinuálním provozem.
Kapalné odpady a odpadní vody z autocisteren budou akumulovány v příjmových nádržích T15
(zaolejované vody a emulze) a T16 (ostatní vody do neutralizace). Bude umožněno čerpání kapalných
odpadů i z venkovní retenční nádrže (provoz „Gravitační separace“) do obou příjmových nádrží. Tyto
kapalné odpady budou následně přečerpávány do příslušných reakčních nádrží na chemickou úpravu.
Proces neutralizace
Kyselé, alkalické a ostatní odpadní vody včetně vod skládkových (kromě vod zaolejovaných), budou
akumulovány v nádrži T16. Na vstupu do této nádrže bude odpadní voda procházet přes mechanický
tlakový filtr a na výtlaku do retenční nádrže bude osazen magnetický separátor.
Je-li kapalný odpad před úpravou kyselý, vysráží se např. hydroxidem sodným nebo vápenným mlékem na
srážecí pH. Je-li kapalný odpad alkalický, provádí se srážení kyselinou sírovou, při velkém znečištění sírany,
kyselinou chlorovodíkovou. Pro zajištění celkové efektivnosti procesu neutralizační reakce (zabránění
nadměrnému dávkování kyselin) lze používat kyselé a alkalické koncentráty (např. mořící lázně) na
vzájemnou neutralizaci. V příslušných reakčních nádržích T01, T02, T03 tedy nejprve proběhne úprava pH
na požadovanou hodnotu. Úprava pH je nutná pro další úpravu kapalných odpadů. Dále bude následovat
dávkování chemikálií podle druhu kapalných odpadů.
Detoxikace kapalných odpadů a odpadních vod od těžkých kovů v kationtové formě je z podstatné části
umožněna jednoduchým převedením na málo rozpustné hydroxidy kovů (R(OH)2). V případě odpadů,
odpadních vod s vysokou koncentrací kovů (zejména Cu, Ni, Zn), lze tyto odstranit přídavkem
nadstechiometrického množství sulfidu sodného (Na2S), a to při pH, které se bude pohybovat ve slabě
kyselé až mírně alkalické oblasti (dle příslušného kovu). Přebytek sulfidových iontů je pak odstraněn (po
vysrážení sulfidu příslušného kovu a odseparování sraženiny) přídavkem peroxidu vodíku (H2O2), který
3

převádí sulfidové ionty na síranové nebo fixací na Fe2+, pomocí vhodného koagulantu (např. síran železitý),
za vzniku nerozpustné sraženiny. V případě, že odpadní vody obsahují Cr6+, se nejprve provede jeho
redukce pyrosiřičitanem sodným. Redukce Cr6+ na Cr3+ probíhá v kyselém prostředí.
Reaktory budou vybaveny pevnými pH sondami a přenosnou sondou redox-potenciálu. Dávkování roztoků
chemikálií bude řízeno ručně. Reakční nádrže budou vystrojeny mechanickými míchadly s přepínáním
dvou poloh rychlosti otáček. Chemické reaktory T01, T02, T03 budou umístěny na podlaze technologické
haly.
Následná neutralizace, koagulace a flokulace bude společná i pro ostatní kapalné odpady. Pro koagulaci a
flokulaci bude umožněno přepnutí mechanických míchadel do pomalého režimu. Jako koagulant bude
používán převážně síran železitý Fe2(SO4)3, pro neutralizaci vápenné mléko, pro flokulaci bude používán
anionaktivní flokulant (Sokoflok). Po sedimentaci vzniklého kalu, bude tento gravitačně odpuštěn do
kalové nádrže T10. Po odpuštění kalu bude odpadní voda v reaktorech dle potřeby dále upravena a
samostatným rozvodem přečerpána do nádrže odstáté vody T11.
Proces deemulgace
Zaolejované odpadní vody budou vypouštěny z autocisterny přes vibrační síto F06 do příjmové nádrže
T15. Z nádrže budou zaolejované vody přečerpávány do jednoho ze čtyř deemulgačních reaktorů T05, T06,
T07, T08 nebo do zásobníku na emulse T09.
V první fázi se upraví dávkováním H2SO4 hodnota pH na méně než 3 a promíchaná kapalina je uvedena do
klidové fáze, kdy dojde k uvolnění (tzv. rozražení) ropných látek na hladinu kapaliny (vytvoření rozhraní
olej/voda). Ze zásobníku na emulse T09 je možné přečerpávat zčásti rozražené emulse do jednotlivých
deemulgačních reaktorů T05, T06, T07, T08. Dále je možné z T09 zónově odebírat olejové frakce. Ve druhé
fázi probíhá separace odloučených ropných látek - "deemulgačního" oleje. Vyžaduje-li si to charakteristika
čištěné vody, pak po oddělení oleje od vody kyselinou sírovou a separaci deemulgačního oleje, je voda
dočištěna pomocí bentonitu a vhodného koagulantu (Fe2(SO4)3). Po chemické úpravě v deemulgačních
reaktorech bude olejová frakce vytěsněna vodou přes přepad gravitačně do přečerpávací nádrže oleje
T27, ze které bude přečerpávána do zásobních nádrží oleje T28 a T29. Ve třetí fázi jsou po úpravě pH a
následné sedimentaci odděleny kaly k dalšímu odvodnění a odpadní voda je dále dočištěna v neutralizační
stanici v případě přítomnosti těžkých kovů. Zbytek deemulgačních vod bude vypuštěn do nádrže filtrátu
T30 a přečerpán do příjmové nádrže T16, případně přímo čerpán do neutralizačních reaktorů, kde je
upravována s ostatními vodami.
Emulse budou po mechanickém předčištění a magnetické separaci přečerpány do nádrže emulse T09 a po
zrání čerpány ke konečné chemické úpravě v deemulgačních reaktorech T05, T06, T07, T08. Při
přečerpávání je možné průběžně okyselovat emulsní vody dávkováním kyseliny sírové do T15 pro
rozrážení emulse.
Kalové hospodářství
Veškeré produkované surové kaly z procesu neutralizace nebo deemulgace (obsah sušiny cca 3%) jsou
shromažďovány v kalové nádrži T10 o objemu cca 60 m3. Kalová nádrž T10 umožňuje přídavné dávkování
kyseliny sírové, vápenného mléka a flokulantu (Sokoflok) s cílem upravit vlastnosti kalové suspense tak,
aby bylo umožněno co nejlepší odvodnění na filtračním lisu. Filtrát z filtračního lisu bude odtékat do
nádrže T30 a bude zpětně vracen do akumulační příjmové nádrže T16 nebo do nádrže pro vyčištěné vody
T14.
Kalová nádrž je společná pro všechny 3 reaktory a je vybavená míchadlem s možností přepínání dvou
poloh rychlosti otáček, snímáním hladiny, měřením pH a zónovým odběrem supernatantu (tekutiny nad
sedimentem) do nádrže filtrátu T30.
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Pevné desky kalových koláčů (sušina cca 45–55 %) jsou shromažďovány v kontejnerech a odváženy
k dalšímu zpracování mimo zařízení NS/DS. Filtrát z filtračního lisu bude odtékat do přečerpávací nádrže
a následně vracen do příjmové nádrže nebo akumulační nádrže vyčištěných vod.
Vodní hospodářství (odpadní voda)
Po odčerpání kalů z reaktorů NS/DS bude vyčištěná voda z každého reaktoru samostatným rozvodem
přečerpána do nádrže odstáté vody T11. Odtud bude odstátá voda čerpána a filtrována přes vícevrstvý
filtr (písek – aktivní uhlí/koks) do nádrže vyčištěné vody T14. Z nádrže pak bude voda čerpána do areálové
kanalizace ČOV Modřice.
Chemické hospodářství
Veškeré používané chemické látky a chemické sloučeniny budou přijímány od oprávněných distributorů
v originálních přepravních a shromažďovacích nádobách (sudy, IBC, pytle, …) a připravovány v uzavřených
přípravných a dávkovacích nádržích. Dávkování bude řešeno prostřednictvím čerpacích zařízení,
s ovládáním na řídících skříních příslušných dávkovačů, případně gravitačním spádem po ručním otevření
příslušného ventilu dávkovače.
Zásobníky chemikálií budou rozmístěny v blízkosti reakčních nádrží:
• kyselina sírová – bude dovážena v cca 1 m3 přepravních kontejnerech a skladována v cca 2 m3
dvouplášťové nádrži,
• síran železitý – bude dovážen v cca 1 m3 přepravních kontejnerech a skladována v cca 2 m3
dvouplášťové nádrži,
• pyrosiřičitan sodný – bude připravován v cca 1 m3 rozpouštěcí nádrži,
• hydroxid sodný – dávkován z cca 1 m3 nádrže,
• flokulant – bude připravován v cca 2 m3 rozpouštěcí nádrži s míchadlem,
• sulfid sodný – bude připravován v cca 1 m3 rozpouštěcí nádrži s míchadlem.
Tyto zásobníky budou umístěny na plošině nad reaktory NS/DS.
Pro přípravu vápenného mléka bude instalováno silo na práškový vápenný hydrát T26 a dva přepravníky
vápenného mléka T24 a T25. Vápenné mléko bude připravováno v přípravníku vápenného mléka
s míchadlem a dávkováním sypkého hydrátu vápenatého ze zásobníku (sila).
Tekuté chemikálie budou přečerpávány z IBC kontejnerů pomocí sudového čerpadla. Chemikálie
v pevném stavu budou rozpouštěny přímo v nádržích. Pro dávkování kyseliny sírové a síranu železitého
budou instalována vzduchomembránová plastová čerpadla. Ostatní připravované roztoky budou
dávkovány gravitačně ručním otevíráním ventilu.
Dávkování chemikálií bude umožněno do všech reakčních nádrží.

1.4.

Varianty výpočtu

Posouzení imisní zátěže v lokalitě
Posouzení úrovně imisního zatížení v lokalitě bylo provedeno na základě vymezení pětiletých průměrů
podle ust. § 11, odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb. za uplynulé období a dat AIM (www.chmu.cz).

Výpočtová varianta 1
Vyhodnocení příspěvku stacionárních a liniových zdrojů znečišťování ovzduší vznikajících v důsledku
provozu záměru. Do výpočtu byly zahrnuty emise z provozu linky, vytápění haly a záměrem nově vyvolané
dopravy. Rozptylová studie byla zpracována pro maximální krátkodobé a průměrné roční koncentrace
jednotlivých látek na průměrný provoz.
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2. Metodika výpočtu
2.1.

Metoda, typ modelu

Výpočet krátkodobých i průměrným ročních koncentrací znečišťujících látek a doby překročení zvolených
hraničních koncentrací byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“ (Systém modelování stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší SYMOS´97 – aktualizace únor 2014), která byla vydána MŽP ČR v r. 1998.
Tato metodika je založena na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na průřezu kouřové vlečky.
Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů,
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 a maximální
dosažitelné koncentrace a podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou
vyskytovat. Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením a zvyšováním
rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překroční hraničních koncentrací
bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru. Výpočty se provádějí pro 5 tříd stability atmosféry
(tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat příměsi) a 3 tříd rychlosti větru.
Tab. 2: Charakteristika tříd stability a výskyt tříd rychlosti větru
Třída stability
I
II
III
IV
V

Rozptylové podmínky
silné inverze, velmi špatný rozptyl
inverze, špatný rozptyl
slabé inverze nebo malý vertikální gradient teploty, mírně
zhoršené rozptylové podmínky
normální stav atmosféry, dobrý rozptyl
labilní teplotní zvrstvení, rychlý rozptyl

Výskyt třídních rychlostí větru [m/s]
1,7
1,7
5
1,7

5
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1,7
1,7

5
5
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Termická stabilita ovzduší souvisí se změnami teploty vzduchu s 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 i k nedostatečnému rozptylu znečišťujících látek. To je právě případ inverzí, při
kterých jsou rozptylové podmínky popsané pomocí tříd stability I a II.
Inverze se vyskytují převážně v zimním polovině roku, kdy se zemský povrch intenzivně vychlazuje a
ochlazuje přízemní vrstvu ovzduší. V důsledku nedostatečného slunečního záření mohou trvat
i nepřetržitě mnoho dní za sebou. V letní polovině roku, kdy je příkon slunečního záření vysoký, se inverze
obvykle vyskytují pouze v ranních hodinách před východem slunce.
Výskyt inverzí je dále omezen pouze 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 tedy rozrušení inverzí. Silné
inverze (třída stability I) se vyskytují jen do rychlosti větru 2 m.s-1, běžné inverze (tříd stability II) do
rychlosti větru 5 m.s-1.
Běžně se vyskytující rozptylové podmínky představují třídy stability III a IV, kdy dochází buď k nulovému
(III. třída) neb 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 teplý vzduch směruje 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. Ze stejného důvodu jako u inverzí se tyto rozptylové podmínky
nevyskytují pří rychlostech větru nad 5 m.s-1.
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Metodika SYMOS´97 byla oproti původní verzi upravena tak, aby odpovídala platným evropským
předpisům a novým poznatkům v oboru životního prostředí. Mezi tyto úpravy metodiky patří zejména
změny související se změnou proměřovací doby pro některé znečišťující látky, hodnocení znečištění
ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 (dříve pouze NOx) aj.

2.2.

Definice pojmů

Koncentrace znečišťující látky v ovzduší – hmotnost znečišťující příměsi, obsažená v jednotce objemu
vzduchu při standardní teplotě a tlaku. Vyjadřuje se v µg.m-3.
Maximální koncentrace – největší průměrná krátkodobá přízemní koncentrace látky za dané rychlosti
větru.
Doba trvání koncentrací převyšujících dané limitní hodnoty – jako limitní koncentrace se často používají
krátkodobé imisní limity. Tak dostaneme přímo dobu, kdy jsou na dané lokalitě překročeny imisní
limity.
Dávka znečišťující látky – integrál koncentrace za dané časové období, např. rok [mg.rok.m-3].
Teplotní zvrstvení – průběh teploty vzduchu s výškou. V troposféře teplota obvykle s výškou klesá. Případ,
kdy se s výškou teplota nemění, se označuje jako izotermie. Při tzv. inverzním teplotním zvrstvení
teplota s výškou roste.
Třídy stability – charakteristika počasí, která typizuje počasí do několika kategorií s ohledem zvrstvení.
Stavební výška zdroje – výška koruny komína/výduchu nad úrovní okolního terénu.
Efektivní výška zdroje – výška, do které vystoupí vlečka z komína/výduchu vlivem tepelného vznosu.

2.3.

Limity rozptylové studie

Modelové výpočty představují zjednodušený popis reálného stavu a dějů, a jsou tedy vždy pouze určitým
přiblížením k realitě. Pracují s řadou předpokladů a jejich výsledky tedy odrážejí stav kvality ovzduší, jaký
by nastal při daných předpokladech. Modely rozptylu znečišťujících látek jsou nástroje k odhadu stupně
ovlivnění kvality ovzduší jedním nebo více zdroji znečišťujících látek. Procesy transportu, rozptylu
a chemických přeměn látek v ovzduší jsou reprezentovány rovnicemi a výpočetními algoritmy. Z principu
se nemůže jednat o absolutně přesnou predikci skutečného stavu ovzduší, neboť reálný stav ovlivňuje
mnoho proměnných, které nelze v modelu kompletně postihnout.
Mezi zdroje nejistot, které ovlivňují výsledné charakteristiky znečištění ovzduší patří kromě omezení
samotného modelu dále vstupní meteorologické charakteristiky. Statistické rozložení vstupních
meteorologických dat (větrné růžice) je založené na dlouhodobých průměrech a s územní
reprezentativností pro určité území, přičemž reálně se jedná o hodnoty časově i prostorově značně
variabilní, navíc i tato vstupní data jsou stanovena modelem, který je zatížen vlastními nejistotami.
Emise z automobilové dopravy jsou stanovovány na základě dopravních dat vycházejících z omezeného
počtu dopravních průzkumů. Emise jsou stanoveny výpočtem prostřednictvím modelu pro výpočet
emisních faktorů z dopravy. Tento modelem je zatížen vlastními nejistotami, další nejistota je způsobena
používanými emisními faktory, zpravidla odvozenými v laboratorních podmínkách, nebo na základě
fyzikálně-chemických výpočtů.
Celý posuzovaný záměr byl rozdělen do několika technologických uzlů, ze kterých můžou být uvolňovány
emise do vnějšího ovzduší. Pro každý technologický uzel byly vypočteny emise na základě dostupných
údajů. V případě, že pro danou část technologie není vyhláškou č. 415/2012 Sb. stanoven emisní limity,
byly pro výpočet použity emisní faktory a garantované emise uváděné v různých odborných studiích, příp.
emisní koncentrace měřeny na obdobných zařízeních. Emisní faktory jsou stanovovány na základě měření
omezeného množství obdobných technologií a znalosti fyzikálně-chemických procesů probíhajících při
provozu daného zdroje. Emise vypočtené tímto způsobem tak rovněž mohou být zatížené jistou mírou
nejistoty.
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3. Vstupní údaje
3.1.

Umístění záměru

Záměr: NEUTRALIZAČNÍ A DEEMULGAČNÍ STANICE ČOV Brno – Modřice
obec: Brno
umístění záměru: areál investora, par.č. 2062/1, 2062/2, k.ú. Chrlice
Umístění záměru:
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Brno-venkov
Obec:
Brno [582786]
Katastrální území: Chrlice (číslo k.ú. 654132)
Umístění:
Svratecká 989, 664 42 Modřice
Číslo LV:
1502
Parcelní číslo:
2062/1, 2062/2 (hlavní stavební objekty záměru)
Vlastnické právo
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Výměra areálu ČOV: 37 ha
Obr. 1: Areál ČOV na podkladu ZM10 a ortofotomapy (ČÚZK)
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Obr. 2: Lokalita záměru na podkladu katastrální mapy
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Obr. 3: Poloha areálu ČOV Brno – Modřice

Obr. 4: Vizualizace terénu v okolí záměru – 3D

3.2.

Emisní charakteristika zdrojů znečišťování ovzduší

3.2.1. Technologie
Vlastní technologické operace budou probíhat v uzavřených reakčních nádobách. Je uvažováno s realizací
haly o rozměrech cca 30,7 x 18,7 m, jejíž nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet se sedlovou
střechou. Výška budovy je uvažována 7 m. Odvětrání reaktorů a příjmového místa bude zajištěno dvěma
oddělenými ventilátory o výkonu Q=2 800 m3/hod (vyústění na střechu objektu).
Stanovení emisí je u těchto typů zdrojů vždy komplikované. Nicméně provozovatel provozuje obdobnou
technologii. Proto bylo možné provést referenční měření emisí na obdobné neutralizační a deemulgační
stanici ve Frýdku-Místku. Výsledky měření jsou uvedeny v následující tabulce:
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Tab. 3: Emisní charakteristika zdroje, odvětrávací vzduchotechnika
Označení odběru
začátek odběru
konec odběru
délka odběru
olovo
rtuť
chrom
nikl

koncentrace [mg/m3]
hmotnostní tok [g/hod]
koncentrace [mg/m3]
hmotnostní tok [g/hod]
koncentrace [mg/m3]
hmotnostní tok [g/hod]
koncentrace [mg/m3]
hmotnostní tok [g/hod]

A
9:30
11:30
120 min
< 0,007
< 0,02
< 0,0005
< 0,001
< 0,0008
< 0,002
< 0,007
< 0,02

Na tyto hmotnostní toky látek byla pak spočítána rozptylová studie.

3.2.2. Vytápění
Zemní plyn bude využíván k vytápění objektu. Pro výpočet rozptylové studie bylo uvažováno, že tyto kotle
budou v provozu po dobu cca 2500 hod/rok. Pro výpočet emisí NOx a CO ze spalování zemního plynu byly
použity hodnoty emisních faktorů pro stanovení množství emisí výpočtem při spalování paliv v kotlích a
teplovzdušných přímotopných spalovacích zdrojích ze Sdělení odboru ochrany ovzduší, jimž se stanovují
emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., vydaného MŽP. Podíl emisí NO2 v NOx
byl uvažován podle přílohy č. 2 metodického pokynu MŽP pro vypracování rozptylových studií na úrovni
5 %. Objemový tok spalin byl pro všechny spalovací stacionární zdroje spočten na základě postupu
uvedeném v metodice SYMOS, kap. 2.1. Odpadní plyn vznikající při spalování zemního plynu bude
vyveden samostatnými výduchy nad střechu objektu. Předpokládaná spotřeba zemního plynu a vypočtené
emise vstupující do výpočtu rozptylové studie jsou uvedeny v tabulce níže.
Tab. 4: Emisní charakteristika zdroje, přívodní vzduchotechnika
Zdroj
Spotřeba paliva [m3/rok]
Provozní hodiny [hod/rok]
Relativní roční využití zdroje α [%]
Emise NOx [kg/rok]
Emise CO [kg/rok]

Vytápění admin. části
6000
2500
29
6,8
0,29

3.2.3. Doprava
Záměrem dojde k nárůstu dopravy v hodnotách obousměrného silničního provozu o 12 osobních
automobilů (OA) a 12 těžkých nákladních vozidel (TNV). Nově generovaná doprava bude dále z místa
areálu distribuována rovnoměrně po stávajících komunikacích. Vypočtené emise ze záměrem vyvolané
automobilové dopravy jsou uvedeny v tabulce níže.
Jako vstupní údaje pro výpočet emisního toku stanovených škodlivin byly použity emisní faktory
v programu MEFA 13. Z hlediska příspěvkového znečištění vnějšího ovzduší byly výpočty zpracovány pro
nejvýznamnější druhy znečišťujících látek ze silniční dopravy – NO2, CO, PM10, PM2,5, benzen a BaP. Emise
jsou vyčíslovaná pro definované úseky silničních komunikací podle typů vozidel, druhu paliva a dalších
ovlivňujících okolností (délka úseků, rychlost jízdy, podélný sklon vozovky, klimatické charakteristiky
apod.) pro rok 2019 pomocí programu MEFA 13 – výpočet emisí a víceemisí z liniových zdrojů (z databáze).
Přesné zastoupení emisních tříd EURO u záměrem vyvolané dopravy bude záviset na vozovém parku
dopravce. Pro výpočet emisí z dopravy byla proto použita předdefinovaná skladba vozového parku pro
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města a ostatní silnice zahrnutá v programu MEFA 13, která vychází z předpokládaného vývoje zastoupení
emisních tříd EURO na území celé České republiky, a to samostatně pro osobní a nákladní vozidla.
Do výpočtu rozptylové studie byly zahrnuty primární emise, víceemise i emise z resuspenze. Víceemise se
projevují pouze krátce po startu vozidla, a proto byly počítány pouze pro zdrojovou vyvolanou dopravu,
která tvoří podíl 50 % celkové vyvolané dopravy. U cílové vyvolané dopravy se předpokládá, že doba jízdy
přesáhla hraniční dobu, po kterou se víceemise ze startů ještě projevují. Klimatická charakteristika byla
dána průměrnými měsíčními hodnotami teploty vzduchu měřenými 2 m nad zemským povrchem
vyjádřenými jako dlouhodobý normál teploty vzduchu 1981-2010 pro kraj Vysočina (údaj převzat z dat
ČHMÚ). Vytížení nákladních vozidel bylo uvažováno 50 %. Rychlost vozidel byla uvažována maximální
povolená rychlost pro danou třídu a typ silnice. Rozložení vyvolané nákladní dopravy bylo uvažováno
rovnoměrné v průběhu dne s průměrnou dobou stání do 1 hod. U vyvolané osobní dopravy se uvažovalo
s příjezdem všech vozidel ve stejnou dobu a průměrnou dobou stání v průběhu celé směny.
Vzhledem k nelineární závislosti resuspenze na intenzitě dopravy byly emise z resuspenze počítány jako
rozdíl emisí z resuspenze pro celkovou dopravu v území bez a se zahrnutím vyvolané dopravy. Emise
z resuspenze byly počítány pro částice PM10, PM2,5 a BaP. Intenzity stávající dopravy byly převzaty
z výsledků Celostátního sčítaní dopravy 2016. Pro výpočet maximálních krátkodobých koncentrací byl
použit součet maximálních 1hodinových intenzit stávající dopravy v území a dopravy vyvolané. Pro
výpočet maximálních krátkodobých koncentrací ze stávající dopravy v území byly použity přepočtené
maximální 1hodinové intenzity dopravy podle metodiky SYMOS´97 (aktualizace únor 2014).
Tab. 5: Emisní charakteristika zdroje, vyvolaná automobilová doprava
Zdroj

Automobilová dopravy

Emise NOx [kg/rok]
Emise CO [kg/rok]
Emise PM10 [kg/rok]
Emise PM2,5 [kg/rok]
Emise benzen [kg/rok]
Emise BaP [g/rok]

29,7
67,2
42,4
12,0
0,4
0,8
2,9

Délka [m]

3.3.

Meteorologická charakteristika území

Meteorologické podklady pro zpracování rozptylové studie byly převzaty z dat ČHMÚ. Pro výpočet
imisních charakteristik dle metodiky SYMOS byla použita větrná růžice pro lokalitu Modřice. Větrná růžice
byla zpracována modelem CALMET pro období výpočtu 2009-2018. Použitá větrná růžice pro všechny třídy
stability a třídy rychlosti větru je tabelárně i graficky uvedena v příloze č. 1. Celková větrná růžice pro tuto
lokalitu je uvedena v tabulce níže (Tab. 6)
Tab. 6: Celková modelová větrná růžice pro zájmovou lokalitu
m.s-1
1,7
5,0
11,0
součet

N

NE

E

SE

14.92
3.59

5.60
2.68

4.35
2.85

4.92
7.71

Celková růžice
S
SW
7.89
2.16

5.66
1.48

W

NW

CALM

součet

6.59
5.26

14.88
7.72

1.35

66.16
33.45

0.01

0.01

0.01

0.15

0.01

0.01

0.15

0.04

0.39

18.52

8.29

7.21

12.78

10.06

7.15

12.00

22.64

100.0

Větrná růžice je rozpočtena do 120 směrů větru (po 3 stupních). Označení směru větru se provádí po
směru hodinových ručiček, přičemž 0 stupňů je severní vítr, 90 stupňů východní vítr, 180 stupňů jižní vítr,
270 stupňů západní vítr. Bezvětří (Calm) je rozpočteno do první třídy rychlosti větru. Zeměpisné značení
směru větru označuje, odkud vítr vane (severní vítr fouká od severu, jižní od jihu atd.).
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Klasifikace meteorologických situací je rozdělena do pěti tříd stability a každá třída stability do jedné až tří
tříd rychlosti větru. Výpočet očekávaných imisních krátkodobých koncentrací byl proveden pro každou
třídu stability a třídu rychlosti větru.
Třídy stability:
- I. třída stability (superstabilní) - vertikální teplotní gradient je menší než -1,6 °C/100 m a je limitován
rychlostí větrů do 2 m.s-1.
- II. třída stability (stabilní) - vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu <-1,6;-0,7> [°C/100 m]
a je limitován rychlostí větrů do 3 m.s-1.
- III. třída stability (izotermní) - vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu <-0,6;+0,5>
[°C/100 m] v celém rozsahu rychlostí větrů
- IV. třída stability (normální) - vertikální teplotní gradient leží v uzavřeném intervalu <+0,6; +0,8>
[°C/100 m] - společně se III. třídou stability dominantní charakteristika stavu ovzduší ve střední Evropě.
- V. třída stability (konvektivní) - vertikální teplotní gradient je větší než +0,8 °C/100 m a je limitován
rychlostí větrů do 5 m.s-1.
Třídy rychlosti větru:
- 1. třída rychlosti větru – interval 0 - 2,5 m.s-1.
- 2. třída rychlosti větru – interval 2,6 - 7,5 m.s-1.
- 3. třída rychlosti větru – interval nad 7,6 m.s-1.

3.4.

Referenční body

Pro výpočet RS byla vytvořena základní pravidelná síť referenčních bodů s krokem 50 m. Tato síť byla dále
doplněna sítí bodů podél dotčených komunikací ve vzdálenosti 20 m a 50 m od osy silnice. Body ve
vzdálenosti méně než 20 m od osy silnice nebyly dále zahrnuty do vyhodnocení a prostorové interpretace
vypočtených koncentrací. Celkový počet bodů pro výpočet rozptylové studie byl 16657. Umístění
referenční sítě je zobrazeno na následujícím obrázku.
Obr. 5: Základní síť referenčních bodů
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K tvorbě sítě referenčních bodů:
Síť uzlových referenčních bodů pro potřebu výpočtu rozptylové studie je vytvářena nezávisle na
zeměpisných souřadnicích dané lokality. Jejím účelem je pokrýt dané zájmové území tak, aby matematická
modelace zatížení ovzduší dané lokality škodlivinami postihla v rámci zadaných dat co nejvěrněji reálný
stav. Krok sítě byl zvolen tak, aby byly postihnuty všechny významné terénní prvky, které mohou mít vliv
na rozptyl znečišťujících látek v ovzduší s ohledem na typ zdroje. Terénní tvary na území menším, než je
rozlišení použitého výškopisu nebyly při výpočtu zohledněny.
Rozsah a tvar území pokrytého sítí referenčních bodů stanovuje zpracovatel studie s ohledem na
předpokládaný plošný rozsah hodnocených vlivů. Krok jednotlivých referenčních bodů (jejich vzdálenost
od sebe) je volen na základě obdobných požadavků a může být v rámci jedné sítě různý (např. v oblasti
předpokládaných vyšších koncentrací škodliviny je síť hustší). Číslování referenčních bodů se provádí tak,
že jeden bod je zvolen za počátek („0“) a ostatní body se číslují čísly dle vzestupné aritmetické řady
(1,2,….n). Způsob zvolení počátku i systém dalšího číslování referenčních bodů závisí na úsudku
zpracovatele rozptylové studie, na úroveň výsledků studie nemá žádný vliv. Emisní zdroje se číslují (či
označují) samostatně, nezávisle na číslování referenčních bodů.
Uvedené souřadnice pro jednotlivé referenční body tvoří jeden ze základních souborů vstupních dat
nutných pro konstrukci rozptylové studie, neboť pro zvolené referenční body jsou počítány příslušné
hodnoty znečištění. Ztotožnění posléze vzniklého obrazu s reálem se provádí např. grafickou konstrukcí
izolinií znečištění pro jednotlivé škodliviny v rozsahu zvolené sítě referenčních bodů a jejich překrytím
s mapovým podkladem hodnoceného zájmového území.

3.5.

Imisní limity

Imisní situace je podrobně hodnocena v rozptylové studii pomocí maximálních imisních hodinových
koncentrací a průměrných ročních koncentrací. Imisní limity jsou dané přílohou č. 1 k zákonu
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který byl zpracován na základě příslušných direktiv EU. Všechny
uvedené přípustné úrovně znečištění ovzduší pro plynné znečišťující látky se vztahují na standardní
podmínky (objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,325 kPa). U všech přípustných
úrovní znečištění ovzduší se jedná o aritmetické průměry.
Rozptylová studie byla počítaná pro průměrné roční a maximální krátkodobé koncentrace znečišťujících
látek NO2, PM10, Ni, Cr, Hg, Pb pro průměrné roční koncentrace znečišťujících látek benzen, BaP a PM2,5 a
pro maximální 8-hodinové koncentrace CO.
Tab. 7: Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a přípustné četnosti jejich překročení
Znečišťující látka
Oxid siřičitý
Oxid siřičitý
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý
Oxid uhelnatý
Benzen
PM10
PM10
PM2,5
Olovo

Doba průměrování
1 hodina
24 hodin
1 hodina
1 kalendářní rok
max. denní osmihodinový průměr (1)
1 kalendářní rok
24 hodin
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

Imisní limit
350 μg.m-3
125 μg.m-3
200 μg.m-3
40 μg.m-3
10 mg.m-3
5 μg.m-3
50 μg.m-3
40 μg.m-3
20 μg.m-3
0,5 μg.m-3

Maximální počet překročení
24
3
18
35
-

Poznámka
(1) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových
údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni, ve kterém končí, tj. první výpočet je proveden
z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu
od 16:00 do 24:00.
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Tab. 8: Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující látka
Oxid siřičitý
Oxidy dusíku (1)

Doba průměrování
kalendářní rok a zimní období (1. října – 31. března)
1 kalendářní rok

Imisní limit
20 μg.m-3
30 μg.m-3

Poznámka
(1) Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého.

Tab. 9: Imisní limity pro celkový obsah znečisťující látky v částicích PM10 vyhlášené pro ochranu zdraví lidí
Znečišťující látka
Arsen
Kadmium
Nikl
Benzo(a)pyren

Doba průměrování
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

Imisní limit
6 ng.m-3
5 ng.m-3
20 ng.m-3
1 ng.m-3

Tab. 10: Imisní limity pro troposférický ozon
Účel vyhlášení
Ochrana zdraví lidí (1)
Ochrana vegetace (4)

Doba průměrování
max. denní osmihodinový průměr (2)
AOT40 (5)

Imisní limit
120 μg.m-3
18000 μg.m-3.h (6)

Maximální počet překročení
25 (3)
0

Poznámky
(1) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 3 kalendářní roky;
(2) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových
údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém končí, tj. první výpočet je proveden
z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu
od 16:00 do 24:00 hodin;
(3) V případě dodržení imisního limitu při maximálním počtu překročení v zóně nebo aglomeraci je třeba usilovat o dosažení nulového počtu
překročení;
(4) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 5 kalendářních let;
(5) Pro účely tohoto zákona AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou koncentrací větší než 80 μg.m-3 (=40 ppb) a hodnotou 80 μg.m-3
v dané periodě užitím pouze hodinových hodnot změřených každý dne mezi 08:00 a 20:00 SEČ, vypočtený z hodinových hodnot v letním
období (1. května – 31. července);
(6) V případě dodržení imisního limitu v zóně nebo aglomeraci ve výši 18000 μg.m-3.h je třeba usilovat o dosažení imisního limitu ve výši
6000 μg.m-3.h.

Charakteristiky kvality ovzduší
LH – limitní hodnota představuje úroveň znečištění stanovenou na vědeckém základě s cílem odvrátit,
předejít nebo redukovat poškozující efekt na lidské zdraví nebo životní prostředí jako celek, který musí být
dosažen v daném období a nesmí být překračován jinak, než je stanoveno. Je to pevná hodnota přípustné
úrovně znečištění ovzduší, která nesmí být překračována o více než je mez tolerance (MT), vyjádřená jako
podíl imisního limitu v procentech, o který může být tento limit v období stanoveném zákonem o ovzduší
(po jeho vydání) a jeho prováděcími předpisy, překročen.
MT – mez tolerance představuje procento imisního limitu, o které může být překročen za podmínek
stanovených směrnicí 2008/50/ES a směrnicemi souvisejícími.
Popis stavu znečištění ovzduší výčtem úrovní imisních charakteristik látek, měřených v dané lokalitě a
jejich poměru k stanoveným imisním limitům je relativně komplikovaný a pro klasifikaci zájmového území
jsme použili klasifikaci z publikace „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 1997“, kterou vydal
ČHMÚ Praha. Klasifikace se provádí dle 5 tříd, které představuje následující tabulka.
Tab. 11: Klasifikace znečištění ovzduší na území ČR
Třída Význam
imisní hodnoty všech sledovaných látek jsou nejvýše rovny polovině imisních
I.
limitů IHx
II. imisní hodnota některé z látek je větší než 0,5 IHx, ale žádný limit není překročen
imisní limit jedné látky je překročen, imisní hodnoty ostatních sledovaných látek
III.
jsou nejvýše rovny polovině emisních limitů IHx
imisní limit jedné látky je překročen, imisní hodnoty některých dalších látek >IHx,
IV.
ale <IHx
V. imisní limit více než jedné látky je překročen
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Klasifikace
čisté-téměř čisté ovzduší
mírně znečištěné ovzduší
znečištěné ovzduší
silně znečištěné ovzduší
velmi silně znečištěné ovzduší

3.6.

Imisní charakteristika území

Hodnocení stávajícího imisního zatížení území bylo provedeno v souladu s § 11 zákona č. 201/2012 Sb. na
základě map klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací. Toto vyhodnocení bylo doplněno o
údaje z měření Automatizovaného imisního monitoringu prováděného Českým hydrometeorologickým
ústavem.

Pětileté průměrné koncentrace (podle § 11 odst. 5 a 6 zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.)
Úroveň imisního zatížení území byla vyhodnocena na základě § 11 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb.:
„K posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů podle odstavce 5, se použije průměr
hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Tyto
hodnoty ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny zóny a aglomerace způsobem umožňujícím
dálkový přístup.“ Mapy klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací v předmětné lokalitě (podle
§ 11 bod 6 zákona č. 201/2012 Sb. jsou pro jednotlivé znečišťující látky uvedené na následujících obrázcích
(Obr. 6- Obr. 12).
Obr. 6: Pětileté průměry 2014-2018, průměrné roční koncentrace NO2

Průměrné roční koncentrace škodliviny NO2 v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za období
2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění záměru na
úrovni do 22,7 µg/m3, tedy na úrovni cca 57 % imisního limitu 40 µg/m3. Pro maximální hodinové
koncentrace nejsou hodnoty takto stanoveny.
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Obr. 7: Pětileté průměry 2014-2018, průměrné roční koncentrace PM10

Průměrné roční koncentrace škodliviny PM10 v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za
období 2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění
záměru na úrovni do 26,6 µg/m3, tedy na úrovni cca 67 % imisního limitu 40 µg/m3.
Obr. 8: Pětileté průměry 2014-2018, 36. nejvyšší denní koncentrace PM10

36. nejvyšší vypočtená průměrná denní koncentrace PM10 by měla pro vymezení OZKO dosahovat hodnot
nejvýše 50 µg/m3. Nejvyšší koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu dosahují v místě umístění
záměru hodnot na úrovni do 47,9 µg/m3.
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Obr. 9: Pětileté průměry 2014-2018, průměrné roční koncentrace PM2,5

Průměrné roční koncentrace škodliviny PM2,5 v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za
období 2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění
záměru na úrovni do 20,5 µg/m3, tedy na úrovni cca 103 % stávajícího imisního limitu 20 µg/m3 platného
od 1.1.2020. Do 31.12.2019 byl imisní limit pro průměrné roční koncentrace PM2,5 na úrovni 25 µg/m3.
Obr. 10: Pětileté průměry 2014-2018, průměrné roční koncentrace benzenu

Průměrné roční koncentrace škodliviny benzen v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za
období 2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění
záměru na úrovni do 1,5 µg/m3, tedy na úrovni 30 % imisního limitu 5 µg/m3.

18

Obr. 11: Pětileté průměry 2014-2018, průměrné roční koncentrace BaP

Průměrné roční koncentrace škodliviny BaP v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za období
2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění záměru na
úrovni do 0,8 ng/m3, tedy na úrovni 80 % imisního limitu 5 µg/m3.
Obr. 12: Pětileté průměry 2014-2018, 4. nejvyšší denní koncentrace SO2

4. nejvyšší vypočtená denní koncentrace SO2 by měla pro vymezení OZKO dosahovat hodnot nejvýše
125 µg/m3. Nejvyšší koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu dosahují v místě umístění záměru
hodnot na úrovni do 13,4 µg/m3.
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Obr. 13: Pětileté průměry 2014-2018, průměrné roční koncentrace Ni

Průměrné roční koncentrace škodliviny Ni v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za období
2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění záměru na
úrovni do 1,1 ng/m3, tedy na úrovni cca 6 % imisního limitu 20 µg/m3.
Obr. 14: Pětileté průměry 2014-2018, průměrné roční koncentrace Cd

Průměrné roční koncentrace škodliviny Cd v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za období
2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění záměru na
úrovni do 0,2 ng/m3, tedy na úrovni 4 % imisního limitu 5 µg/m3.
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Obr. 15: Pětileté průměry 2014-2018, průměrné roční koncentrace As

Průměrné roční koncentrace škodliviny As v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za období
2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění záměru na
úrovni do 1 ng/m3, tedy na úrovni 17 % imisního limitu 6 ng/m3.
Obr. 16: Pětileté průměry 2014-2018, průměrné roční koncentrace Pb

Průměrné roční koncentrace škodliviny Pb v předmětné lokalitě, vypočtené jako 5-letý průměr za období
2014-2018, jsou uvedeny na obrázku výše. Takto stanovené koncentrace jsou v místě umístění záměru na
úrovni do 6,5 ng/m3, tedy na úrovni 1,3 % imisního limitu 500 ng/m3.
Dle uvedených hodnot pětiletých průměrů v čtvercové síti o velikosti 1 km2 lze hodnotit imisní situaci
v předmětném území jako znečištěnou. Pětileté průměrné koncentrace PM2,5 (vymezené podle § 11
odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb. pro období 2014-2018) se v předmětné lokalitě pohybují nad hranicí
20 µg/m3, co je hodnota imisního limitu pro tuto charakteristiku platná od 1.1.2020 (do 31.12.2019 byl
imisní limit pro tuto průměrné roční koncentrace 25 µg/m3, tato hodnota zde není překračována). Pětileté
průměrné koncentrace pro ostatní sledované znečišťující látky jsou pod úrovní příslušných imisních limitů.
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Imisní zatížení škodlivinami na základě dat Automatizovaného imisního monitoringu
Nejbližší měřící stanice AIM od uvažovaného záměru se nachází v lokalitě Brno-Tuřany (stanice BBNY). Dle
klasifikace EoI je stanice charakterizovaná jako pozaďová, typ zóny předměstská, charakteristika zóny
obytná. Stanice je umístěna v areálu letiště Brno-Tuřany v jihovýchodní části Brna. Oproti centru města
leží ve vyšší nadmořské výšce na tzv. Tuřanské terase. V okolí stanice se nachází převážně trvalý travní
porost téměř bez zástavby. Hodnoty naměřené na stanici AIM Brno-Tuřany v letech 2015-2019 jsou
uvedeny v tabulce níže. Naměřené hodnoty jsou srovnány s hodnotou imisního limitu a výsledky jsou
doplněny o průměrnou a střední hodnotu naměřených koncentrací.
Stanice:
umístění:
data:
typ stanice:
typ zóny:
charakteristika zóny:
reprezentativnost dat:
typ měř. programu:

BBNY
Brno-Tuřany
za období 2015-2019
pozaďová
předměstská
obytná
oblastní měřítko – městské nebo venkov (4–50 km)
automatizovaný měřící program

Obr. 17: Vzdálenost stanice AIM od záměru

Tab. 12: Naměřené hodnoty na měřící stanici BBNY (Brno-Tuřany) v letech 2015-2019
NO2 – průměrná roční koncentrace [µg/m3]
NO2 – maximální hod. koncentrace [µg/m3]
NO2 – četnost překroč. hod. konc. [hod/rok]
SO2 – průměrná roční koncentrace [µg/m3]
SO2 – maximální denní koncentrace [µg/m3]
SO2 – četnost překroč. denní konc. [den/rok]
SO2 – maximální hod. koncentrace [µg/m3]
SO2 – četnost překroč. hod. konc. [hod/rok]
PM10 – průměrná roční koncentrace [µg/m3]
PM10 – nejvyšší denní konc. [µg/m3]
PM10 – četnost překroč. denní konc. [den/rok]
PM2,5 – průměrná roční koncentrace [µg/m3]
1) imisní limit pro průměrné roční koncentrace PM
2,5 platný

2015
17,1
94,9
0
2,5
15,4
0
51,7
0
22,5
99,1
12
17,7

2016
15,2
69,1
0
2,6
13,0
0
34,6
0
22
69,0
17
18,1

2017
15,3
115,3
0
2,7
22,4
0
36,0
0
23,8
137,0
31
19,8

2018
14
82,4
0
3,3
17,7
0
29,8
0
26,4
125,6
31
21,3

2019
13,8
82,8
0
2,7
9,9
0
36,7
0
19,8
102,3
11
15,3

limit průměr medián
40
15,1
15,2
200
88,9
82,8
18
0
0
20
2,8
2,7
125
15,7
15,4
3
0
0
350
37,8
36,0
24
0
0
40
22,9
22,5
50
106,6 102,3
35
20,4
17,0
201)
18,4
18,1

od 1.1.2020. Do 31.12.2019 byl v platnosti imisní limit pro průměrné roční koncentrace

PM2,5 na úrovni 25 µg/m3.
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Imisní koncentrace naměřené na stanci AIM Brno-Tuřany jsou uvedeny v tabulce výše. Na této stanici je
překračován imisní limit 50 µg/m3 pro denní koncentrace PM10, maximální povolený počet překročení
tohoto limitu však v období let 2015-2019 překročen nebyl. Imisní limity pro ostatní sledované
charakteristiky byly na této stanici v celém uvedeném období splňovány. Měření nebylo prováděné přímo
v místě záměru, ale v lokalitě vzdálenější.

4. Výstupní údaje
Maximální imisní krátkodobé koncentrace udávají maximální hodnotu vypočtenou v daném referenčním
bodě s uvedením třídy stability, třídy rychlosti větru a směru větru, při kterém k maximální imisní
koncentraci dochází. Hodnoty jsou uvedeny v µg/m3 a pro kategorii těžkých kovů v ng/m3. Průměrné roční
koncentrace udávají roční zatížení území v µg/m3 Pro kategorii těžkých kovů a BaP v ng/m3.

4.1.

Vyhodnocení příspěvků zdrojů v území

Rozptylová studie byla spočtena pro zdroje znečišťování ovzduší vznikající v důsledku provozu záměru.
Popis zdrojů a emisí uvolňovaných do vnějšího ovzduší jsou uvedeny v kapitolách výše. V tabulce níže jsou
pro každou hodnocenou znečišťující látku uvedeny nejvyšší vypočtené příspěvky. Imisní příspěvky
uvažovaných zdrojů v celém hodnoceném území jsou graficky uvedeny v příloze č. 2 rozptylové studie.
Tab. 13: Nejvyšší vypočtené imisní příspěvky hodnocených látek
Imisní limit1)

CO
PM10
PM2.5
benzen
BaP
Cr
Ni
Hg
Pb

Maximální hodinová koncentrace
Průměrná roční koncentrace
Maximální 8-hodinová prům. koncentrace
Nejvyšší denní koncentrace
Průměrná roční koncentrace
Průměrná roční koncentrace
Průměrná roční koncentrace
Průměrná roční koncentrace
Maximální hodinová koncentrace
Průměrná roční koncentrace
Maximální hodinová koncentrace
Průměrná roční koncentrace
Maximální hodinová koncentrace
Průměrná roční koncentrace
Maximální hodinová koncentrace
Průměrná roční koncentrace

[ng/m3]

NO2

[µg/m3]

Nejvyšší vypočtené příspěvky
0,14
0,0024
2,94
2,30
0,20
0,051
0,0006
0,006
0,0017
0,00004
0,017
0,0004
0,0008
0,000019
0,017
0,0004

200
40
10000
50
40
20
5
1
není stanoven
není stanoven
není stanoven
20
není stanoven
není stanoven
není stanoven
500

Součet se stáv.
imisním pozadím 2)
--22,7
----26,8
20,6
1,5
0,8
------0,8
------5,9

1) hodnota

imisního limitu pro všechny zdroje v daném území
součet vypočtených nejvyšších příspěvků s imisními koncentracemi pozadí (podle pětiletých průměrů 2014-2018 dle § 11 odst. 6 zákona
č. 201/2012 Sb.) v oblasti nejvyšších příspěvků záměru
2)

Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 jsou na úrovni 0,14 µg/m3. Imisní limit pro tuto
charakteristiku je 200 µg/m3 s přípustnou četností překročení 18 hodin. Příspěvek k průměrným ročním
koncentracím NO2 byl vypočten na úrovni do 0,0024 µg/m3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace
NO2 je 40 µg/m3. Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím byly vypočteny v širším okolí
areálu investora a podél místních komunikací využívaných pro příjezd vyvolané dopravy. Součet nejvyššího
vypočtené příspěvků záměru a imisního pozadí v jeho místě (daného pětiletými průměrnými koncentrace
2014-2018) je pro průměrné roční koncentrace NO2 na úrovni 22,7 µg/m3.
Nejvyšší vypočtené maximální 8-hodinové klouzavé průměry škodliviny CO jsou na úrovni do 2,94 µg/m3.
Imisní limit pro tuto charakteristiku je na úrovni 10 mg/m3. Nejvyšší příspěvky byly v širším okolí areálu
investora.
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Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace PM10 jsou na úrovni 2,30 µg/m3. Imisní limit pro tuto
charakteristiku je 50 µg/m3 s přípustnou četností překročení 35 dnů/rok. Příspěvek k průměrným ročním
koncentracím PM10 byl vypočten na úrovni do 0,20 µg/m3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace
PM10 je 40 µg/m3. Součet nejvyššího vypočteného příspěvků záměru a imisního pozadí v jeho místě
(daného pětiletými průměrnými koncentrace 2014-2018) je pro průměrné roční koncentrace PM10 na
úrovni 26,8 µg/m3.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím PM2,5 byl vypočten na úrovni do 0,051 µg/m3. Imisní limit
pro tuto charakteristiku je dle stávající legislativy platné od 1.1.2020 na úrovni 20 µg/m3 (do 31.12.2019
byl imisní limit pro průměrné roční koncentrace PM2,5 na úrovni 25 µg/m3). Součet nejvyššího
vypočteného příspěvků záměru a imisního pozadí v jeho místě (daného pětiletými průměrnými
koncentrace 2014-2018) je pro průměrné roční koncentrace PM2,5 na úrovni 20,6 µg/m3. Nejvyšší
příspěvky k průměrným ročním koncentracím částic PM10 a PM2,5 byly vypočteny podél místních
komunikací využívaných pro příjezd vyvolané dopravy.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím benzenu byl vypočten na úrovni do 0,0006 µg/m3. IL pro
tuto charakteristiku je 5 µg/m3. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny podél místních komunikací využívaných
pro příjezd vyvolané dopravy. Součet nejvyššího vypočteného příspěvků záměru a imisního pozadí v jeho
místě (daného pětiletými průměrnými koncentrace 2014-2018) je pro průměrné roční koncentrace
benzenu na úrovni 1,5 µg/m3.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím škodliviny BaP byl vypočten na úrovni do 0,006 ng/m3. IL
pro tuto charakteristiku je 1 ng/m3. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny podél místních komunikací
využívaných pro příjezd vyvolané dopravy. Součet nejvyššího vypočteného příspěvků záměru a imisního
pozadí v jeho místě (daného pětiletými průměrnými koncentrace 2014-2018) je pro průměrné roční
koncentrace BaP na úrovni 0,8 ng/m3.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace Cr jsou na úrovni 0,0017 ng/m3. Imisní limit pro tuto
charakteristiku není stanoven. Vlastní vyhodnocení dopadu na lidské zdraví je součástí posudku HIA.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím Cr byl vypočten na úrovni do 0,00004 ng/m3. Imisní limit
pro průměrné roční koncentrace není stanoven. Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím
byly vypočteny v širším okolí areálu investora.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace Ni jsou na úrovni 0,017 ng/m3. Imisní limit pro tuto
charakteristiku není stanoven. Vlastní vyhodnocení dopadu na lidské zdraví je součástí posudku HIA.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím Ni byl vypočten na úrovni do 0,0004 ng/m3. Imisní limit pro
průměrné roční koncentrace je stanoven na úrovni 20 ng/m3. Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním
koncentracím byly vypočteny v širším okolí areálu investora. Součet nejvyššího vypočteného příspěvků
záměru a imisního pozadí v jeho místě (daného pětiletými průměrnými koncentrace 2014-2018) je pro
průměrné roční koncentrace Ni na úrovni 0,8 ng/m3.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace Hg jsou na úrovni 0,0007 ng/m3. Imisní limit pro tuto
charakteristiku není stanoven. Vlastní vyhodnocení dopadu na lidské zdraví je součástí posudku HIA.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím Hg byl vypočten na úrovni do 0,000019 ng/m3. Imisní limit
pro průměrné roční koncentrace není stanoven. Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím
byly vypočteny v širším okolí areálu investora.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace Pb jsou na úrovni 0,017 ng/m3. Imisní limit pro tuto
charakteristiku není stanoven. Vlastní vyhodnocení dopadu na lidské zdraví je součástí posudku HIA.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím Pb byl vypočten na úrovni do 0,0004 ng/m3. Imisní limit pro
průměrné roční koncentrace je stanoven na úrovni 500 ng/m3. Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním
koncentracím byly vypočteny v širším okolí areálu investora. Součet nejvyššího vypočteného příspěvků
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záměru a imisního pozadí v jeho místě (daného pětiletými průměrnými koncentrace 2014-2018) je pro
průměrné roční koncentrace Pb na úrovni 5,9 ng/m3.

4.2.

Vyhodnocení příspěvků zdrojů ve vztahu k vybrané obytné zástavbě

Záměr je umístěný do stávajícího areálu investora. V okolí areálu se nachází převážně průmyslově
využívané objekty, nejbližší obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti cca 300 m od místa záměru.
Vyhodnocení příspěvků zdrojů bylo provedeno pro vybrané body nejbližší obytné zástavby znázorněné na
Obr. 18. Hodnoty vypočtených koncentrací pro jednotlivé znečišťující látky jsou pro vybrané body obytné
zástavby uvedené v tabulce níže (Tab. 15).
Tab. 14: Umístění vybraných bodů obytné zástavby
Číslo výpočtového bodu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Popis referenčního výpočtového bodu
Modřice [97934]; č. p. 40; objekt k bydlení
Modřice [97934]; č. p. 643; objekt k bydlení
Modřice [97934]; č. p. 42; objekt k bydlení
Modřice [97934]; č. p. 858; rodinný dům
Modřice [97934]; č. p. 50; objekt k bydlení
Modřice [97934]; č. p. 779; rodinný dům
Chrlice [54135]; č. p. 750; rodinný dům
Chrlice [54135]; č. p. 661; rodinný dům
Chrlice [54135]; č. p. 856; rodinný dům
Chrlice [54135]; č. p. 849; rodinný dům
Modřice [97934]; č. p. 56; objekt k bydlení

Obr. 18: Vybrané body obytné zástavby
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Tab. 15: Hodnoty vypočtených koncentrací pro vybrané body obytné zástavby

CO
PM10
PM2,5
benzen
BaP
Cr
Ni
Hg
Pb

[ng/m3]

NO2

[µg/m3]

Nejvyšší vypočtené příspěvky
Maximální hodinová koncentrace
Průměrná roční koncentrace
Maximální 8-hod. prům. koncentrace
Nejvyšší denní koncentrace
Průměrná roční koncentrace
Průměrná roční koncentrace
Průměrná roční koncentrace
Průměrná roční koncentrace
Maximální hodinová koncentrace
Průměrná roční koncentrace
Maximální hodinová koncentrace
Průměrná roční koncentrace
Maximální hodinová koncentrace
Průměrná roční koncentrace
Maximální hodinová koncentrace
Průměrná roční koncentrace

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0,026
0,0004
0,26
0,37
0,038
0,010
0,00007
0,0012
0,00011
0,00000020
0,0011
0,0000020
0,00005
0,00000010
0,0011
0,0000020

0,024
0,0004
0,29
0,44
0,037
0,009
0,00007
0,0012
0,00011
0,00000022
0,0011
0,0000022
0,00006
0,00000011
0,0011
0,0000022

0,023
0,0004
0,28
0,38
0,037
0,009
0,00007
0,0012
0,00011
0,00000020
0,0011
0,0000020
0,00005
0,00000010
0,0011
0,0000020

0,025
0,0004
0,32
0,41
0,035
0,009
0,00007
0,0011
0,00010
0,00000018
0,0010
0,0000018
0,00005
0,00000009
0,0010
0,0000018

0,023
0,0003
0,32
0,45
0,028
0,007
0,00006
0,0009
0,00011
0,00000021
0,0011
0,0000021
0,00005
0,00000010
0,0011
0,0000021

0,025
0,0004
0,25
0,35
0,033
0,008
0,00007
0,0011
0,00008
0,00000013
0,0008
0,0000013
0,00004
0,00000007
0,0008
0,0000013

0,016
0,0002
0,18
0,24
0,015
0,004
0,00003
0,0005
0,00006
0,00000015
0,0006
0,0000015
0,00003
0,00000007
0,0006
0,0000015

0,017
0,0002
0,18
0,23
0,014
0,004
0,00003
0,0004
0,00006
0,00000014
0,0006
0,0000014
0,00003
0,00000007
0,0006
0,0000014

0,017
0,0002
0,18
0,24
0,014
0,004
0,00003
0,0004
0,00006
0,00000014
0,0006
0,0000014
0,00003
0,00000007
0,0006
0,0000014

0,016
0,0002
0,17
0,22
0,013
0,003
0,00003
0,0004
0,00006
0,00000013
0,0006
0,0000013
0,00003
0,00000007
0,0006
0,0000013

0,024
0,0003
0,33
0,49
0,028
0,007
0,00006
0,0009
0,00010
0,00000022
0,0010
0,0000022
0,00005
0,00000011
0,0010
0,0000022

Tab. 16: Hodnoty pětiletých průměrných koncentrací za období 2014-2018 ve vybraných bodech obytné zástavby

PM2,5
benzen
BaP
Ni
Pb

[ng/m3]

PM10

Průměrná roční koncentrace
Průměrná roční koncentrace
36. nejvyšší denní koncentrace
Průměrná roční koncentrace
Průměrná roční koncentrace
Průměrná roční koncentrace
Průměrná roční koncentrace
Průměrná roční koncentrace

[µg/m3]

Nejvyšší vypočtené příspěvky
NO2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

15,8
25,4
46,8
19,9
1,2
0,8
0,8
5,9

18,7
26,5
47,5
20,6
1,4
0,9
1,1
6,5

18,7
26,5
47,5
20,6
1,4
0,9
1,1
6,5

18,7
26,5
47,5
20,6
1,4
0,9
1,1
6,5

18,7
26,5
47,5
20,6
1,4
0,9
1,1
6,5

18,7
26,5
47,5
20,6
1,4
0,9
1,1
6,5

18,7
26,5
47,5
20,6
1,4
0,9
1,1
6,5

19,5
25,8
46,5
20
1,4
0,8
1,3
6,8

19,5
25,8
46,5
20
1,4
0,8
1,3
6,8

19,5
25,8
46,5
20
1,4
0,8
1,3
6,8

19,5
25,8
46,5
20
1,4
0,8
1,3
6,8

26

Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 jsou ve vybraných bodech nejbližší obytné
zástavby na úrovni 0,026 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 200 µg/m3 s přípustnou četností
překročení 18 hodin. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím NO2 byl ve vybraných bodech nejbližší
obytné zástavby vypočten na úrovni do 0,0004 µg/m3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace NO2
je 40 µg/m3.
Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace PM10 jsou ve vybraných bodech nejbližší obytné zástavby
na úrovni 0,49 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je 50 µg/m3 s přípustnou četností překročení
35 dnů/rok. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím PM10 byl ve vybraných bodech nejbližší obytné
zástavby vypočten na úrovni do 0,038 µg/m3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace PM10 je
40 µg/m3. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím PM2,5 byl ve vybraných bodech nejbližší obytné
zástavby vypočten na úrovni do 0,010 µg/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku je dle stávající legislativy
platné od 1.1.2020 na úrovni 20 µg/m3 (do 31.12.2019 byl imisní limit pro průměrné roční koncentrace
PM2,5 na úrovni 25 µg/m3).
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím benzenu byl ve vybraných bodech nejbližší obytné zástavby
vypočten na úrovni do 0,00007 µg/m3. IL pro tuto charakteristiku je 5 µg/m3.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím škodliviny BaP byl ve vybraných bodech nejbližší obytné
zástavby vypočten na úrovni do 0,0012 ng/m3. IL pro tuto charakteristiku je 1 ng/m3.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace Cr jsou ve vybraných bodech nejbližší obytné
zástavby na úrovni 0,00011 ng/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku není stanoven. Vlastní
vyhodnocení dopadu na lidské zdraví je součástí posudku HIA. Příspěvek k průměrným ročním
koncentracím Cr byl vypočten na úrovni do 0,00000022 ng/m3. Imisní limit pro průměrné roční
koncentrace není stanoven.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NI jsou ve vybraných bodech nejbližší obytné
zástavby na úrovni 0,0011 ng/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku není stanoven. Vlastní vyhodnocení
dopadu na lidské zdraví je součástí posudku HIA. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím Ni byl
vypočten na úrovni do 0,0000022 ng/m3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace je stanoven na
úrovni 20 ng/m3.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace Hg jsou ve vybraných bodech nejbližší obytné
zástavby na úrovni 0,00006 ng/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku není stanoven. Vlastní
vyhodnocení dopadu na lidské zdraví je součástí posudku HIA. Příspěvek k průměrným ročním
koncentracím Hg byl vypočten na úrovni do 0,00000011 ng/m3. Imisní limit pro průměrné roční
koncentrace není stanoven
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace Pb jsou ve vybraných bodech nejbližší obytné
zástavby na úrovni 0,0011 ng/m3. Imisní limit pro tuto charakteristiku není stanoven. Vlastní vyhodnocení
dopadu na lidské zdraví je součástí posudku HIA. Příspěvek k průměrným ročním koncentracím Ni byl
vypočten na úrovni do 0,0000022 ng/m3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace je stanoven na
úrovni 500 ng/m3.
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5. Diskuse výsledků – závěrečné zhodnocení
Vymezení území se zhoršenou kvalitou ovzduší
Stávající imisní zatížení území bylo vyhodnoceno na základě § 11 bod 6 zákona č. 201/2012 Sb.,
„K posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů podle odstavce 5, se použije průměr
hodnot koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Tyto
hodnoty ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny zóny a aglomerace způsobem umožňujícím
dálkový přístup.“
Průměrné roční koncentrace škodliviny NO2, stanovené jako pětiletý průměr za období let 2014-2018, jsou
v místě umístění záměru na úrovni do 22,7 µg/m3, tedy na úrovni cca 57 % imisního limitu 40 µg/m3. Pro
maximální hodinové koncentrace nejsou hodnoty takto stanoveny.
Průměrné roční koncentrace škodliviny PM10, stanovené jako pětiletý průměr za období let 2014-2018,
jsou v místě umístění záměru na úrovni do 26,6 µg/m3, tedy na úrovni cca 67 % imisního limitu 40 µg/m3.
36. nejvyšší vypočtená průměrná denní koncentrace PM10 by měla dosahovat hodnot nejvýše 50 µg/m3.
Nejvyšší koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu dosahují v místě umístění záměru hodnot na
úrovni 47,9 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace škodliviny PM2,5, stanovené jako pětiletý průměr za období let 2014-2018
jsou v místě umístění záměru na úrovni 20,5 µg/m3, tedy na úrovni cca 103 % stávajícího imisního limitu
stávajícího imisního limitu 20 µg/m3 platného od 1.1.2020. Do 31.12.2019 byl imisní limit pro průměrné
roční koncentrace PM2,5 na úrovni 25 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace škodliviny benzen, stanovené jako pětiletý průměr za období let 2014-2018,
jsou v místě umístění záměru na úrovni 1,5 µg/m3, tedy na úrovni 30 % imisního limitu 5 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace škodliviny BaP, stanovené jako pětiletý průměr za období let 2014-2018, jsou
v místě umístění záměru na úrovni 0,8 ng/m3, tedy na úrovni 80 % imisního limitu 1 ng/m3.
4. nejvyšší vypočtená denní koncentrace SO2 by měla dosahovat hodnot nejvýše 125 µg/m3. Nejvyšší
koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu dosahují v místě umístění záměru hodnot na úrovni
13,4 µg/m3.
Průměrné roční koncentrace škodliviny Ni, stanovené jako pětiletý průměr za období let 2014-2018, jsou
v místě umístění záměru na úrovni 1,1 ng/m3, tedy na úrovni 6 % imisního limitu 20 ng/m3.
Průměrné roční koncentrace škodliviny Cd, stanovené jako pětiletý průměr za období let 2014-2018, jsou
v místě umístění záměru na úrovni 0,2 ng/m3, tedy na úrovni 4 % imisního limitu 5 ng/m3.
Průměrné roční koncentrace škodliviny As, stanovené jako pětiletý průměr za období let 2014-2018, jsou
v místě umístění záměru na úrovni 1 ng/m3, tedy na úrovni 17 % imisního limitu 6 ng/m3.
Průměrné roční koncentrace škodliviny Pb, stanovené jako pětiletý průměr za období let 2014-2018, jsou
v místě umístění záměru na úrovni 6,5 ng/m3, tedy na úrovni 1,3 % imisního limitu 500 ng/m3.
Dle uvedených hodnot pětiletých průměrů v čtvercové síti o velikosti 1 km2 lze hodnotit imisní situaci
v předmětném území jako znečištěnou. Pětileté průměrné koncentrace PM2,5 (vymezené podle § 11
odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb. pro období 2014-2018) se v předmětné lokalitě pohybují nad hranicí
20 µg/m3, co je hodnota imisního limitu pro tuto charakteristiku platná od 1.1.2020 (do 31.12.2019 byl
imisní limit pro tuto průměrné roční koncentrace 25 µg/m3, tato hodnota zde není překračována). Pětileté
průměrné koncentrace pro ostatní sledované znečišťující látky jsou pod úrovní příslušných imisních limitů.
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Automatizovaný imisní monitoring
Nejbližší měřící stanice AIM od uvažovaného záměru se nachází v lokalitě Brno-Tuřany (stanice BBNY)
vzdálené cca 5 km. Dle klasifikace EoI je stanice charakterizovaná jako pozaďová, typ zóny předměstská,
charakteristika zóny obytná. Stanice je umístěna v areálu letiště Brno-Tuřany v jihovýchodní části Brna.
Oproti centru města leží ve vyšší nadmořské výšce na tzv. Tuřanské terase. V okolí stanice se nachází
převážně trvalý travní porost téměř bez zástavby. Na základě naměřených dat lze konstatovat, že imisní
limity pro koncentrace sledovaných znečišťujících látek jsou na této stanici splňovány. Imisní limit
50 µg/m3 pro denní koncentrace PM10 je na stanici BBNY překračován, maximální povolený počet
překročení tohoto limitu však v období let 2015-2019 překročen nebyl. Imisní limit pro ostatní sledované
charakteristiky zde byl v celém uvedeném období splňován. Měření nebylo prováděné přímo v místě
záměru, ale v lokalitě vzdálenější.

Vyhodnocení imisních příspěvků z provozu záměru
Záměrem je vybudování a provozování zařízení k fyzikálně-chemické úpravě kapalných odpadů a
odpadních vod. Z hlediska nakládání s odpady se jedná o odstraňování odpadů (kód nakládání D9 –
Fyzikálně-chemická úprava, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují
některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace)), resp.
úpravu odpadů před jejich odstraněním. Část odpadů na vstupu bude možné využít jako procesní
chemikálie např. k úpravě pH zpracovávaného odpadu. Část odpadů na výstupu ze zpracování může být
určena k materiálovému nebo energetickému využití (odsazené oleje k regeneraci nebo energetickému
využití).
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace NO2 jsou na úrovni 0,14 µg/m3. Imisní limit pro tuto
charakteristiku je 200 µg/m3 s přípustnou četností překročení 18 hodin. Příspěvek k průměrným ročním
koncentracím NO2 byl vypočten na úrovni do 0,0024 µg/m3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace
NO2 je 40 µg/m3. Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím byly vypočteny v širším okolí
areálu investora a podél místních komunikací využívaných pro příjezd vyvolané dopravy. Součet nejvyššího
vypočtené příspěvků záměru a imisního pozadí v jeho místě (daného pětiletými průměrnými koncentrace
2014-2018) je pro průměrné roční koncentrace NO2 na úrovni 22,7 µg/m3.
Nejvyšší vypočtené maximální 8-hodinové klouzavé průměry škodliviny CO jsou na úrovni do 2,94 µg/m3.
Imisní limit pro tuto charakteristiku je na úrovni 10 mg/m3. Nejvyšší příspěvky byly v širším okolí areálu
investora.
Nejvyšší vypočtené průměrné denní koncentrace PM10 jsou na úrovni 2,30 µg/m3. Imisní limit pro tuto
charakteristiku je 50 µg/m3 s přípustnou četností překročení 35 dnů/rok. Příspěvek k průměrným ročním
koncentracím PM10 byl vypočten na úrovni do 0,20 µg/m3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace
PM10 je 40 µg/m3. Součet nejvyššího vypočteného příspěvků záměru a imisního pozadí v jeho místě
(daného pětiletými průměrnými koncentrace 2014-2018) je pro průměrné roční koncentrace PM10 na
úrovni 26,8 µg/m3.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím PM2,5 byl vypočten na úrovni do 0,051 µg/m3. Imisní limit
pro tuto charakteristiku je dle stávající legislativy platné od 1.1.2020 na úrovni 20 µg/m3 (do 31.12.2019
byl imisní limit pro průměrné roční koncentrace PM2,5 na úrovni 25 µg/m3). Součet nejvyššího
vypočteného příspěvků záměru a imisního pozadí v jeho místě (daného pětiletými průměrnými
koncentrace 2014-2018) je pro průměrné roční koncentrace PM2,5 na úrovni 20,6 µg/m3. Nejvyšší
příspěvky k průměrným ročním koncentracím částic PM10 a PM2,5 byly vypočteny podél místních
komunikací využívaných pro příjezd vyvolané dopravy.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím benzenu byl vypočten na úrovni do 0,0006 µg/m3. IL pro
tuto charakteristiku je 5 µg/m3. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny podél místních komunikací využívaných
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pro příjezd vyvolané dopravy. Součet nejvyššího vypočteného příspěvků záměru a imisního pozadí v jeho
místě (daného pětiletými průměrnými koncentrace 2014-2018) je pro průměrné roční koncentrace
benzenu na úrovni 1,5 µg/m3.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím škodliviny BaP byl vypočten na úrovni do 0,006 ng/m3. IL
pro tuto charakteristiku je 1 ng/m3. Nejvyšší příspěvky byly vypočteny podél místních komunikací
využívaných pro příjezd vyvolané dopravy. Součet nejvyššího vypočteného příspěvků záměru a imisního
pozadí v jeho místě (daného pětiletými průměrnými koncentrace 2014-2018) je pro průměrné roční
koncentrace BaP na úrovni 0,8 ng/m3.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace Cr jsou na úrovni 0,0017 ng/m3. Imisní limit pro tuto
charakteristiku není stanoven. Vlastní vyhodnocení dopadu na lidské zdraví je součástí posudku HIA.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím Cr byl vypočten na úrovni do 0,00004 ng/m3. Imisní limit
pro průměrné roční koncentrace není stanoven. Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím
byly vypočteny v širším okolí areálu investora.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace Ni jsou na úrovni 0,017 ng/m3. Imisní limit pro tuto
charakteristiku není stanoven. Vlastní vyhodnocení dopadu na lidské zdraví je součástí posudku HIA.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím Ni byl vypočten na úrovni do 0,0004 ng/m3. Imisní limit pro
průměrné roční koncentrace je stanoven na úrovni 20 ng/m3. Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním
koncentracím byly vypočteny v širším okolí areálu investora. Součet nejvyššího vypočteného příspěvků
záměru a imisního pozadí v jeho místě (daného pětiletými průměrnými koncentrace 2014-2018) je pro
průměrné roční koncentrace Ni na úrovni 0,8 ng/m3.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace Hg jsou na úrovni 0,0007 ng/m3. Imisní limit pro tuto
charakteristiku není stanoven. Vlastní vyhodnocení dopadu na lidské zdraví je součástí posudku HIA.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím Hg byl vypočten na úrovni do 0,000019 ng/m3. Imisní limit
pro průměrné roční koncentrace není stanoven. Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním koncentracím
byly vypočteny v širším okolí areálu investora.
Nejvyšší vypočtené maximální hodinové koncentrace Pb jsou na úrovni 0,017 ng/m3. Imisní limit pro tuto
charakteristiku není stanoven. Vlastní vyhodnocení dopadu na lidské zdraví je součástí posudku HIA.
Příspěvek k průměrným ročním koncentracím Ni byl vypočten na úrovni do 0,0004 ng/m3. Imisní limit pro
průměrné roční koncentrace je stanoven na úrovni 500 ng/m3. Nejvyšší příspěvky k průměrným ročním
koncentracím byly vypočteny v širším okolí areálu investora. Součet nejvyššího vypočteného příspěvků
záměru a imisního pozadí v jeho místě (daného pětiletými průměrnými koncentrace 2014-2018) je pro
průměrné roční koncentrace Pb na úrovni 5,9 ng/m3.
Celkově lze konstatovat, že realizací záměru dojde k nárůstu imisního zatížení území oproti stávajícímu
stavu. Pětileté průměrné koncentrace PM2,5 (vymezené podle § 11 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb. pro
období 2014-2018) se v předmětné lokalitě pohybují nad hranicí 20 µg/m3, co je hodnota imisního limitu
pro tuto charakteristiku platná od 1.1.2020 (do 31.12.2019 byl imisní limit pro tuto průměrné roční
koncentrace 25 µg/m3, tato hodnota zde není překračována). Pětileté průměrné koncentrace pro ostatní
sledované znečišťující látky jsou pod úrovní příslušných imisních limitů. Vypočtené průměrné roční
koncentrace uvažovaných znečišťujících látek, které mají stávající legislativou stanovený imisní limit, jsou
na úrovni nižší, než je hodnota 1 % příslušného imisního limitu. Pro koncentrace znečišťujících látek
v odpadním plynu na výstupu z linky nejsou imisní limity stávající legislativou stanoveny. Zákon pro tento
záměr kompenzační opatření nevyžaduje.
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Podklady:
Pro zpracování rozptylové studie byly k dispozici následující podklady:
-

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška
č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

-

Metodická příručka: SYMOS´97 – Systém modelování stacionárních zdrojům Praha 1998,
aktualizace únor 2014

-

technické specifikace instalovaných zařízení, komunikace s projektantem stavby

-

mapové podklady1, výkresová dokumentace

-

data AIM (www.chmu.cz)

Seznam možných zkratek:
AIM
ČHMÚ
IL
k.ú.
MŽP
OZKO
RB
RS
ZP

Automatizovaný imisní monitoring
Český hydrometeorologický ústav
imisní limit
katastrální území
Ministerstvo životního prostředí
Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
referenční bod
rozptylová studie
zemní plyn

1

Jako mapové podklady byly použity Základní mapy ČR v různém měřítku a Ortofoto České republiky, poskytované ČÚZK. Mapové přílohy jsou
zpracovány pomocí programu ArcGIS Desktop, registrovaným u společnosti ESRI ArcGIS. Zeměpisné souřadnice jsou uváděné v souřadnicovém
systému S-JTSK / Křovák East North (EPSG 5514).
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Příloha č. 1
Větrná růžice pro předmětnou lokalitu
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VĚTRNÁ RŮŽICE PRO LOKALITU
Rajhrad – Modřice
platná ve výšce 10 m nad zemí, četnosti v %
Stabilitní členění podle Bubník-Koldovský (metodika SYMOS'97)
Období výpočtu: 2008–2017
Vytvořeno: model CALMET Version: 6.211 Level: 060414
Zpracovatel: ČESKÝ HYDROMETEROLOGICKÝ
Tab. 1: Větrná růžice pro zájmovou lokalitu
m.s-1
1,7
5,0
11,0
součet

N
5,61
0,00
0,00
5,61

NE
1,92
0,00
0,00
1,92

E
0,84
0,00
0,00
0,84

m.s-1
1,7
5,0
11,0
součet

N
1,81
0,14
0,00
1,95

NE
0,41
0,08
0,00
0,49

E
0,25
0,08
0,00
0,33

m.s-1
1,7
5,0
11,0
součet

N
2,67
0,41
0,00
3,08

NE
0,66
0,24
0,00
0,90

E
0,63
0,27
0,00
0,90

m.s-1
1,7
5,0
11,0
součet

N
0,41
0,12
0,01
0,54

NE
0,13
0,07
0,01
0,21

E
0,10
0,08
0,01
0,19

m.s-1
1,7
5,0
11,0
součet

N
4,42
2,92
0,00
7,34

NE
2,48
2,29
0,00
4,77

E
2,53
2,42
0,00
4,95

m.s-1
1,7
5,0
11,0
součet

N
14,92
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Obr. 1: Celková větrná růžice

Obr. 2: Větrná růžice pro jednotlivé třídní rychlosti
1. třída rychlosti
(0 – 2,5 m/s)

2. třída rychlosti

3. třída rychlosti
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(nad 7,5 m/s)

Obr. 3: Větrná růžice pro jednotlivé třídy stability
1. třída stability

2. třída stability

4. třída stability

5. třída stability
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3. třída stability
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