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1. ZADÁNÍ ROZPTYLOVÉ STUDIE 
Předkládaná rozptylová studie je zpracována na základě objednávky mezi společností 
Technoprojekt, a.s. (objednatel) a společností AZ GEO, s.r.o. (zpracovatel). Studie je určena 
pro využití v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) záměru „Mobis Lamp Shop 
CZ“. Předmětem záměru je výstavba nového závodu pro výrobu světlometů do osobních 
silničních vozidel. Předkládaná rozptylová studie hodnotí vliv výstavby a provozu tohoto 
záměru na kvalitu ovzduší. 

Obsah a struktura studie odpovídá požadavkům Vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni 
znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně 
ovzduší [2]. 
 

2. POUŽITÁ METODIKA VÝPOČTU 
K vlastnímu modelovému výpočtu byl použit matematický model SYMOS’97 (Systém 
modelování stacionárních zdrojů), verze 2006, založený na stejnojmenném modelu rozptylu 
znečišťujících látek. Jedná se o referenční metodu pro výpočet rozptylu znečišťujících látek 
v ovzduší dle Vyhlášky č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně 
znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích. 
V roce 1998 byla metodika SYMOS’97 doporučena MŽP ČR pro výpočty znečištění ovzduší 
ze stacionárních zdrojů [3,8]. 

Metodika používá statistického gaussovského modelu rozptylu kouřové vlečky. 
Meteorologická data vstupují do modelu v podobě stabilitně členěné větrné růžice (třídy podle 
Bubníka a Koldovského). 
Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladu pro 
hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve 
vzdálenostech nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby (na křižovatkách, nebo  
v kaňonech ulic). Základních rovnic modelu rovněž nelze použít pro výpočet znečištění pod 
inverzní vrstvou ve složitém terénu a při bezvětří. 

 

3. VSTUPNÍ ÚDAJE 

3.1 UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU 

Administrativní příslušnost místa záměru je následující: 
Kraj:  Moravskoslezský  
Obec:  Mošnov (kód obce: 568686) 
Kat. území: Mošnov (kód KÚ: 699934) 
Modelovou oblastí se pro účely předkládané rozptylové studie rozumí území, na kterém byly 
vypočteny hodnoty imisních příspěvků. Jedná se o oblast o rozloze 5x5 km. Posuzovaný areál 
se nachází uprostřed této plochy. Terén v modelové oblasti je zvlněný. Nadmořská výška 
v místě záměru je cca 254 m n.m., na ploše modelové oblasti kolísá v rozmezí 214 až 
325 m n.m. 

Umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázku (červeně). 
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Obrázek č. 1 Přehledná situace lokality 

 
 

Podrobná situace lokality s vyznačením areálu navrženého závodu je obsahem následujícího 
obrázku. 
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Obrázek č. 2 Podrobná situace lokality  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3.2 ÚDAJE O ZDROJÍCH 

3.2.1 Popis technologie 
Rozptylová studie hodnotí vliv záměru na kvalitu ovzduší v období výstavby a v období 
provozu záměru.  

Období výstavby 

Emise při výstavbě budou tvořeny prachem ze staveniště a výfukovými plyny ze stavební 
mechanizace.  

Plochu staveniště lze pro účely hodnocení vlivů na ovzduší považovat za plošný zdroj emisí 
znečišťujících látek. Tyto výstupy lze při obvyklých zásadách pro snižování úletu prachových 
částic na stavbách omezit na úroveň, která není z hlediska ochrany ovzduší a vlivů na 
obyvatelstvo problematická. Velikost emisí bude záviset především na důslednosti kontroly 
prašnosti v suchých obdobích a provádění opatření pro její snižování. Při zodpovědné 
kontrole a dodržování těchto zmírňujících opatření bude situace z hlediska kvality ovzduší 
bezproblémová. 

V období výstavby bude docházet také k emisím z liniových zdrojů tvořených automobilovou 
dopravou, především nákladní dopravou skrývaných a výkopových zemin. Z hlediska 
velikosti emisí a následných imisních dopadů v období výstavby bude kritickým obdobím 

PLAKOR 
CZECH s.r.o. 

MAHLE Behr 
Ostrava s.r.o. 

CROMODORA 
WHEELS, s.r.o. 

areál posuzovaného 
výrobního závodu 
„Mobis Lamp Shop CZ“ 
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doba provádění skrývky ornice a zemních prací. V tomto časovém intervalu bude docházet 
k největšímu vývinu prašnosti a na lokalitě bude působit největší počet těžkých mechanizmů.  

 

Lze očekávat, že v této fázi mohou být souběžně na lokalitě provozovány až 4 těžké stavební 
mechanizmy (bagry, dumpery, grejdr) a současně bude prováděn odvoz výkopových nebo 
skrývaných zemin, popř. jejich přesuny v rámci staveniště. 

Výpočtový provozní fond této nejnepříznivější etapy z hlediska vlivů na ovzduší činí 
10 hodin denně po dobu 1 měsíce. Jiné fáze výstavby nebyly modelovým výpočtem 
hodnoceny, protože se budou vyznačovat nižšími emisemi, a tedy i vlivy na ovzduší 
(hodnocen je nejnepříznivější scénář).  

Období provozu 

Nové stacionární zdroje 

Emise do ovzduší budou unikat z těchto nových stacionárních zdrojů umístěných v nové 
výrobní hale: 

 stacionálrní spalovací zdroj - kotelna na zemní plyn sloužící pro výrobu tepla pro 
technologii a vytápění navržené výrobní haly (zdroj především NOx, jiné látky budou 
z hlediska vlivů na okolní imisní situaci nevýznamné), 

 stacionálrní spalovací zdroj - vytápěcí a chladicí vzduchotechnické jednotky na zemní 
plyn na střeše navržené haly (zdroj především NOx, jiné látky budou z hlediska vlivů 
na okolní imisní situaci nevýznamné), 

 stacionární technologický zdroj - povrchové úpravy plastových dílů lakováním 
s použitím organických rozpouštědel (zdroj emisí VOC a TZL), 

 stacionární technologické zdroje - povrchové úpravy plastových dílů vakuovým 
nanášením hliníku (zdroj emisí TZL), 

 stacionární technologické zdroje - vstřikování plastů (zdroj emisí TZL), 

 stacionární technologické zdroje - tryskání povrchu před nanesením reflexní vrstvy 
(zdroj emisí TZL). 

Provozní fond navržených zdrojů bude činit 24 hodin denně v pracovních dnech (240 dnů 
v roce). 

Všechny lakovací kabiny a sušárny s emisemi VOC budou vybaveny odtahem do zařízení 
k čištění odpadní vzdušiny. Lze očekávat, že obvyklý emisní limit pro fugitivní emise ve výši 
20% hmotnosti VOC vstupujících do procesu bude s významnou rezervou plněn. V hale bude 
udržována vysoká čistota ovzduší, která je nezbytná pro dodržení požadované vysoké kvality 
reflexní vrstvy reflektorů. Zvýšenou prašnost v hale lze proto vyloučit. Z těchto důvodů 
budou případné fugitivní emise VOC i TZL z prostoru haly zanedbatelně nízké a nebyly proto 
kvantifikovány. 

Emise budou do ovzduší  odváděny následujícími způsoby: 

 kotelna na zemní plyn - 2 výduchy přes střechu do vnějšího ovzduší 

 vytápěcí a chladicí vzduchotechnické jednotky - každá jednotka bude vybavena 
samostatným výfukem 
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 lakování („Hard Coat“, „Anti-fog“, lakování před vakuovým pokovením reflektorů 
a dílů „Bezel/Housing“) - odtah do centrálního zařízení ke snižování emisí, následně 
bude vyčištěná vzdušina vypouštěna 1 výduchem přes střechu haly do vnějšího 
ovzduší 

 vstřikování plastů (reflektor) - celkem 1 společný výduch pro všechny 4 linky 

 vakuové nanášení hliníku (pouze v případě linky pro Bezel/Housing) - celkem 10 
výduchů (1 společný výduch pro každé 2 linky), 

 tryskání povrchu před nanesením reflexní vrstvy  - bez výduchu mimo halu (čištění 
odpadní vzdušiny textilními filtry a následné vracení vyčištěné vzdušiny zpět do haly, 
tj. do pracovního ovzduší). 

Předpokládané umístění výduchů navržených zdrojů je zřejmé z následujícího obrázku. 
Vzhledem k aktuální fázi přípravy záměru může v následujících řízeních dojít ke změně 
lokalizace jednotlivých výduchů v rámci navržené haly v rozsahu desítek m. Tato případná 
budoucí změna nemá vliv na závěry hodnocení v předkládané studii. 
Obrázek č. 3 Umístění hodnocených technologických a bodových spalovacích zdrojů 
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Související automobilová doprava 

Součástí záměru bude také parkoviště s kapacitou 311 stání pro osobní vozidla + 3 autobusy, 
které je v předkládané rozptylové studii považováno za plošný zdroj znečišťování 
s průměrným využitím na 90% (cca 280 vozidel). Ve vyhodnocení v předkládané studii je 
předpokládána kompletní obměna tohoto počtu vozidel 3x denně (střídání směn), přičemž pro 
výpočet krátkodobých hodinových maxim byl uvažován příjezd a odjezd všech vozidel při 
změně směny během 1 hodiny. Parkoviště bude v provozu v pracovních dnech (240 dnů 
v roce). 

Liniové zdroje znečišťování ovzduší budou tvořeny přístupovými komunikacemi k novému 
závodu sloužícími k přepravě surovin a výrobků a k dojezdu pracovníků do zaměstnání. 
Provoz tohoto nového zdroje se předpokládá v pracovních dnech (240 dnů v roce). 

Automobilová doprava spojená s provozem nového parkoviště a přepravou surovin a výrobků 
bude probíhat po komunikacích znázorněných na následujícím obrázku. Uvedené odhady 
dopravních intenzit a přepravních směrů nezohledňují změnu organizace dopravy po 
dobudování obchvatů Mošnova a Skotnice. Dokončení obchvatů je plánováno na rok 2019 
v případě Mošnova a rok 2018 v případě Skotnice. V obou případech se tedy jedná o horizont 
před uvedením záměru do plného provozu, které je plánováno na rok 2020.  
Obrázek č. 4 Vedení dopravy vyvolané záměrem před vybudováním obchvatu Mošnova 
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3.2.2 Zařízení ke snižování emisí 

Emise z lakování a sušení budou svedeny do zařízení ke snižování emisí, které bude detailně 
navrženo v dalších fázích přípravy záměru. S ohledem na nízkou koncentraci VOC v odpadní 
vzdušině a její očekávané objemy (viz tabulka v kapitole 3.2.2) nelze přímo použít 
dospalovací jednotku. Jsou zvažovány tyto varianty zařízení k čištění odpadních plynů: 

 adsorbér s náplní aktivního uhlí s dělenými filtry, 

 koncentrátor ke zvýšení koncentrace a snížení množství spalovaného odpadního plynu 
a následná oxidační nebo katalyticko-oxidační jednotka. 

V předkládané studii je modelově hodnocena varianta, která je nejnepříznivější z hlediska 
dopadů na kvalitu ovzduší. Vzhledem k tomu, že emise jsou v této studii vypočteny na 
základě objemu odpadní vzdušiny a předpokládané výstupní emisní koncentrace, je 
nejnepříznivější variantou řešení s adsorbérem s aktivním uhlím, který se vyznačuje oproti 
řešení s koncentrátorem vyšším objemem vypouštěné vzdušiny. 

Řešení s adsorbérem bude doplněno dělenými filtry pro záchyt tuhých znečišťujících látek. 
V případě instalace dospalovací jednotky bude případně tomuto zařízení předřazen odlučovač 
tuhých znečišťujících látek, který zajistí na výstupu do ovzduší bezproblémové dodržení 
garantované emisní úrovně specifikované v kapitole 3.2.2. 

Emise ze vstřikolisů pro reflektory budou sestávat z částic vstřikovaných plastů. Tuhé 
znečišťující látky ze všech 4 linek budou odvedeny společným odtahem do tkaninového filtru. 

Emise z metalizace (vakuového nanášení hliníku na povrch reflektoru) budou mít charakter 
tuhých znečišťujících látek. Bude jednat o tuhé olejovité částečky pocházející z činnosti 
vakuových pump. Každé 2 instalované linky metalizace budou k zachycení částic vybaveny 
samostatným olejovým filtrem. 

3.2.3 Údaje o emisích 

Období výstavby 
Emise ze staveniště budou tvořeny suspendovanými částicemi, především frakcemi nad PM10. 
Frakce PM2,5 bude tvořit pouze cca 15% emisí PM10 (podíl uvedený pro resuspendovanou 
prašnost v metodice U.S.EPA AP 42). 

Emise dalších látek budou spojeny s provozem spalovacívch motorů mobilních zdrojů (NOx, 
PM10, PM2,5, ostatní látky budou vzhledem k množství používaných mechanizmů z hlediska 
možnosti ovlivnění kvality ovzduší nevýznamné). 

Resuspenze z povrchu staveniště 

Resuspendovanou prašnost z povrchu staveniště a případně znečištěných příjezdových 
komunikací lze při obvyklých zásadách pro snižování úletu prachových částic na stavbách 
omezit na úroveň, která není z hlediska ochrany ovzduší a vlivů na obyvatelstvo 
problematická. Velikost emisí bude záviset především na důslednosti kontroly prašnosti 
v suchých obdobích a provádění opatření pro její snižování. Při optimálním řešení těchto 
stavů kropením staveniště, očistou vozidel a komunikací budou nevýznamné, naopak při 
nedůslednosti a zanedbání těchto opatření mohou emise suspendovcaných částic kolísat 
v rozmezí několika řádů. Lidský faktor bude z hlediska velikosti imisních příspěvků prachu ze 
staveniště zcela dominantní. Případný modelový výpočet předpokládající určitou zvolenou 
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modelovou velikost emise je proto neúčelný. Fugitivní emise resuspendovaných částic 
z plochy staveniště proto nebyly kvantifikovány. 

Emise z těžké mechanizace 

Vyčíslení emisí z motorů těžké mechanizace bylo provedeno na základě metodiky Emission 
Inventory Guidebook 2013, části Non-road mobile sources and machinery, Table 3-13 
Baseline emission factors for NRMM stage III (for 20 ≤ P < 560 kW) controlled diesel 
engines in [g/kWh], irrespective of engine type (EEA, revize z července 2014).  Za 
předpokladu 10-hodinové pracovní doby, délky tohoto období 1 měsíc a průměrném výkonu 
používaných strojů okolo 200 kW s průměrnou vytíženosti okolo 75% jsou pomocí této 
metodiky pro vybrané látky odhadnuty výfukové emise v následující tabulce. Jiné znečišťující 
látky budou produkovány v nevýznamné míře (nemohou ovlivnit okolní imisní situaci) 
a jejich emise proto nebyly vyčísleny. 
Tabulka č. 1 Výfukové emise ze stavebních mechanizmů - období  výstavby 

Znečišťující látka 

Množství výfukových emisí 
vyprodukovaných při skrývce ornice 

a zemních pracích 
(předpoklad 1 měsíc) 

(t) 

Hmotnostní tok 
výfukových emisí 

(g/s) 

PM10 0,036 0,033 
PM2,5 0,034 0,032 
NOx 0,63 0,583 

 
Emise z automobilové dopravy 

Pro stavební práce bude doprava směrována jižním směrem k napojení na komunikaci II/464. 
Přesuny zemních hmot ani jiné významné objemy dopravy nebudou vedeny přes obec 
Mošnov. Nové asfaltové komunikace nebudou pro účely výstavby zřizovány, vnitroareálová 
doprava bude vedena po nezpevněných površích. 

S ohledem na rozsah navržené stavby lze nejvyšší intenzitu nákladní dopravy při výstavbě 
odhadnout na základě předpokládaného množství skrývky ornice. Odhad množství byl 
proveden na základě dokumentu Průmyslová zóna Mošnov - Pedologický průzkum (AZ GEO 
s.r.o., 2005) a činí cca 31 700 m3 zemin. V případě odvozu celého uvedeného množství 
během 1 měsíce lze v tomto období očekávat vyvolanou intenzitu dopravy až cca 200 
vozidel/den, tedy max. cca 400 pohybů nákladních aut denně.  

Počet osobních aut během výstavby nebude z hlediska nároků na dopravní infrastrukturu ani 
z hlediska vlivů významný - lze očekávat maximálně cca 50 osobních vozidel denně, tedy cca 
100 pohybů/den. 

V modelovém výpočtu je zahrnut také vliv stávající dopravy na okolních 
komunikacích, včetně úseků komunikací, na kterých bylo v roce 2010 provedeno sčítání 
dopravy.  

Vzhledem k tomu, že po roce 2010 byly nebo potenciálně budou realizovány další záměry, 
které mohou ovlivnit dopravní situaci v zájmové oblasti, byly vyhodnoceny předpokládáné 
dopravní intenzity na komunikacích, které budou dotčeny posuzovaným záměrem.  

Významný objem dopravy na komunikaci II/464 a I/58 vyvolá zejména záměr 
multimodálního carga. V souladu s dopravní studií UDI Morava je uvažováno, že 45% 
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automobilové dopravy bude z tohoto záměru směrováno k dálnici D1 (po II/464 směr 
Studénka), 55% po II/464 k napojení na I/58, 30 % následně po I/58 ve směru Ostrava a 25 % 
po I/58 k Příboru. 

Podle dostupných informací je kromě záměrů již zaevidovaných v informačním systému EIA 
v současnosti připravováno také rozšíření výroby v závodě společnosti MAHLE Behr Ostrava 
s.r.o. o maximálně cca 25%. Při hodnocení kumulativních nároků na dopravní infrastrukturu 
s posuzovaným záměrem je předpkládáno, že u této provozovny dojde k proporcionálně 
obdobnému nárůstu nákladní silniční dopravy (pravděpodobně nadhodnocený předpoklad ve 
směru vyšší bezečnosti výsledků posouzení vlivů na životní prostředí). 

Po korekci na postupné zvyšování intenzity dopravy od sčítání z roku 2010 byly vyčísleny 
dopravní intenzity na dotčených komunikacích, včetně kumulace s dalšími připravovanými 
záměry. Obsahem následující tabulky je přehled předpokládaných intenzit dopravy při 
zohlednění všech plánovaných okolních záměrů. 
Tabulka č. 2 Intenzity automobilové dopravy  - období výstavby 

 
Kom. 

 
Úsek 

 
Začátek 

 
Konec 

Intenzity při 
kumulativním působení 
připravovaných záměrů 

před výstavbou 
posuzovaného záměru 

Intenzity při 
kumulativním působení 
připravovaných záměrů 

při výstavbě 
posuzovaného záměru 

TV O TV O 

464 
7-3740 
směr 

Studénka 

zaús.46427 
od 

Bravantic 

výjezd 
Cargo 805 3 739 805 3 739 

464 
7-3740 
směr 
I/58 

výjezd 
Cargo 

zaús. do 58 
u Příbora 836 3 842 1 236 3 942 

58 7-1700 mimoúrov. 
x s 48 

zaús. 464 
od Bílovce 2 174 11 937 2 574 12 037 

58 7-1706 zaús. 464 
od Bílovce 

vyús. 
48116 
k letišti 
Mošnov 

1 929 8 951 1 929 8 951 

Vysvětlivky: NA - těžká nákladní vozidla, OA - osobní vozidla 
 

Emise z automobilové dopravy byly kvantifikovány na základě metodiky Evropské agentury 
pro životní prostředí, Emission Inventory Guidebook 2013, revize červen 2014. 

Hmotnostní toky emisí vypočtené pro jednotlivé segmenty dotčených liniových zdrojů a další 
parametry hodnocených komunikací jsou obsahem přílohy č. 13.  

 

Období provozu 

 
Emise znečišťujících látek z nových stacionárních zdrojů 
Referenčním rokem pro vyčíslení dopravních emisí bylo období po zprovoznění plné kapacity 
navrženého výrobního závodu, tj. rok 2020. 
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Emise NOx z kotelny a vzduchotechnických jednotek byly vyčísleny z předpokládané 
spotřeby zemního plynu a emisního faktoru uvedeného ve Sdělení odboru ochrany ovzduší, 
jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., 
o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení 
zákona o ochraně ovzduší.  

Podíl NO2 v NOx byl odhadnut podle přílohy č. 2 Metodického pokynu MŽP, odboru ochrany 
ovzduší pro vypracování rozptylových studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 
Sb., o ochraně ovzduší. 

Tabulka č. 3 Emise z nových stacionárních spalovacích zdrojů 

 Jednotka Kotelna na zemní plyn 
Vytápěcí a chladicí 
vzduchotechnické 

jednotky 
Emisní faktor NOx  kg/1 mil. m3 1300 1300 

Spotřeba zemního plynu 
m3/h 50 743 

m3/rok 100 908 1 114 925 

Hmonostní tok NOx 
kg/h 0,07 0,97 
t/rok 0,13 1,45 

Hmonostní tok NO2 
kg/h 0,003 0,048 
t/rok 0,007 0,072 

Jiné znečišťující látky budou z hlediska velikosti emisí při navrženém použití zemního plynu 
nevýznamné a nebyly proto hodnoceny modelovým výpočtem. 

 

Emise z technologických zdrojů byly vyčísleny na základě garantované výstupní emisní 
koncentrace a projektovaného výstupního objemu vzdušiny. Všechna zařízení ke snižování 
emisí (viz kapitola 3.2.2) budou navržena a provozována tak, aby bylo zajištěno trvalé plnění 
následujících garantovaných emisních parametrů na výstupu do vnějšího ovzduší: 

 Výstupní koncentrace VOC ve vyčištěné vzdušině 20 mg/m3 (denní průměr) 

 50 mg/m3 (špičková koncentrace) 

 Výstupní koncentrace TZL ve vyčištění vzdušině 5 mg/m3 

Výše uvedené navržené hodnoty odpovídají emisní úrovni nejlepších dostupných technik 
(koncentrace VOC vyjádřená jako TOC < 20 mg/m3). 
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Tabulka č. 4 Emise z nových technologických zdrojů 

Proces Počet 
výduchů 

Objem odpadní 
vzdušiny 

（m3/s/výduch） 

 VOC 
jako TOC 
(mg/m3) 

TZL 
(mg/m3) 

 VOC 
jako 
TOC 
(g/s) 

TZL 
(g/s) 

PM10 
(g/s) 

PM2,5 
(g/s) 

Lakování - 
lens coating 
(celkem 2 linky) 

1 29,2 20 5 0,583 0,146 0,139 0,124 
Lakování - 
anti fog coating  
(celkem 2 linky) 
Lakování - 
reflector coating  
(celkem 1 linka) 
Pokovení Al - 
Bezel/Housing 
aluminium 
metallizing 
(celkem 20 linek) 

10 0,75 - 5  0,0038 0,0032 0,0023 

Vstřikování -
reflector 
injection 
(celkem 4 linky) 

1 3,3 - 3  0,0100 0,0085 0,0060 

 

Jak je uvedeno výše, v předkládané studii je modelově hodnocena varianta, která je 
nejnepříznivější z hlediska dopadů na kvalitu ovzduší. V případě snižování emisí z lakování 
a sušení koncentrátorem a návaznou  oxidační nebo katalyticko-oxidační jednotkou budou 
emise významně nižší, a to z následujících důvodů: 

 Účinnost dospalovací jednotky téměř bez výjimek překračuje 95% a obvykle se pohybuje 
nad 98% 

 Koncentrátor významně sníží objem vypouštené vzdušiny. Obvyklý koncentrační poměr 
mezi vstupním a výstupním objemem je cca 1:20. Objem odpadní vzdušiny proto 
v případě zaústění většiny linek do koncentrátoru řádově poklesne (nelze počítat s celým 
20-ti násobným poklesem, protože nelze vyloučit, že část odpadních plynů, zejména 
z procesu „Lens coating“  bude nutno s ohledem na vlhkost čistit jiným způsobem, např. 
filtrem s aktivním uhlím).  

Tyto 2 faktory povedou v případě čištění odpadní vzdušiny oxidační nebo katalyticko-
oxidační jednotkou k řádově nižším celkovým emisím VOC do ovzduší oproti variantě 
s aktivním uhlím, která byla řešena modelovým výpočtem. 
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Skladba těkavých organických látek emitovaných z posuzovaného výrobního závodu bude 
různorodá. Z hlediska celkového množství emisí budou hlavními toxikologicky významnými 
polutanty polutanty náležejícími do skupiny VOC látky uvedené v následující tabulce. 
Tabulka č. 5 Hlavní polutanty v emisích VOC 

Látka CAS Množství 
(kg/rok) 

Podíl ve 
spotřebovaných 

VOC 

Emise do 
ovzduší 
 (t/rok) 

Hmotnostní 
tok 

(g/s) 
Aceton 000067-64-1 1711 2,7% 0,33 0,016 
Butanol 000078-92-2 6555 10,5% 1,27 0,061 
Ethylacetát 000141-78-6 5200 8,3% 1,01 0,048 
Isopropanol 000067-63-0 18641 29,8% 3,60 0,174 
Methanol 000067-56-1 927 1,5% 0,18 0,009 
Methylethylketon 000078-93-3 3155 5,0% 0,61 0,029 
Propylenglykol 000107-98-2 5790 9,3% 1,12 0,054 
Suma  41979 67,1% 8,12 0,391 

Ostatní látky skupiny VOC budou emitovány v malých množstvích, popř. nejosu 
toxikologicky významné. 
 

Emise pachových látek z nových stacionárních zdrojů 
Pro posouzení obtěžování zápachem těkavých organických látek byly rešeršně zjištěny 
čichové prahy hlavních zástupců VOC spotřebovávaných v posuzované technologii a byly 
vyčísleny jejich emise do ovzduší. Výsledek je obsahem následující tabulky. 
Tabulka č. 6 Emise pachových látek 

Pachová látka Čichový práh 
(µg/m3) 

Spotřeba 
(kg/rok) 

Podíl v emisích 
VOC 
(%) 

Hmotnostní tok 
(g/s) 

n-Butyl acetát 0,1 400 0,6% 0,0037 
Butyl alkohol, sec- 0,5 6 555 10,5% 0,061 
Xylen 0,9 1 900 3,0% 0,018 
Trimethylbenzen 2 400 0,6% 0,0037 
2-Butanon 6 3 155 5,0% 0,029 
Ethyl Acetát 14 5 200 8,3% 0,048 
Aceton 31 1 711 2,7% 0,016 
Propylen Glykol 
Monomethyl Ether 37 5 790 9,3% 0,054 

Isopropanol 111 18 641 29,8% 0,17 
Ethylbenzen 400 100 0,2% 0,00093 
2-butoxy-ethanol 480 7 445 11,9% 0,069 
Methanol 1500 927 1,5% 0,0086 
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Emise z automobilové dopravy na parkovišti 

Při uvažovaném třísměnném provozu a plné obsazenosti parkoviště lze počet osobních 
automobilů vyčíslit na max. 843 vozidel/den, což představuje zvýšení intenzity osobní 
dopravy na příjezdové komunikaci ve výši max. 1 686 voz./den.  
Vyčíslení výfukových emisí 

Vyčíslení výfukových emisí bylo provedeno na základě délky pojezdu vozidel po parkovišti 
(střední hodnota 130 m), intenzity dopravy vyčíslené výše a emisních faktorů Evropské 
agentury na ochranu životního prostředí uveřejněné v dokumentu EMEP-EEA air pollutant 
emission inventory guidebook 2013 (dále také jen EEA EIG 2013), kapitole 1.A.3.b.i-iv 
Exhaust emissions from road transport, v tabulkách Table 3-6, Table 3-9 a ze spotřeby paliva 
uvedené v Table 3-14. 

Pro příspěvek emisí způsobených studenými starty je dle citované metodiky používán vztah: 
 

ECOLD = β × N × M × eHOT × (eCOLD / eHOT - 1) , 
kde: 

β = podíl trasy kdy katalyzátor nedosáhl požadované provozní teploty (-) 

N = počet vozidel (-) 

M = vzdálenost ujetá 1 vozidlem (km/voz) 
eCOLD / eHOT = koeficient zvýšení emisí oproti provozu při teplém motoru 

Podíly eCOLD / eHOT byly převzaty z tabulek Table 3-39 a Table 3-46. 
V případě oxidů dusíku byly zohledněny obvyklé podíly NO2 v NOx na základě EEA EIG 
2013, tabulky 3-110. 
Otěry pneumatik 

Vyčíslení emisí z otěrů pneumatik bylo provedeno na základě délky pojezdu vozidel po 
parkovišti (střední hodnota 130 m), intenzity dopravy vyčíslené výše a emisních faktorů 
Evropské agentury na ochranu životního prostředí uveřejněné v dokumentu EMEP-EEA air 
pollutant emission inventory guidebook 2013, kapitole 1.A.3.b.vi Road vehicle tyre and brake 
wear. 
Dle této metodiky jsou emise vypočteny jako: 

TE = N × M × EFTSP × f × SV, 

kde: 

TE = emise z otěrů pneumatik (g)  

N = počet vozidel (-) 

M = vzdálenost ujetá 1 vozidlem za sledovaný čas (km/voz) 

EFTSP = emisní faktor z otěrů pneumatik pro tuhé znečišťující látky (g/km) 

f = podíl hodnocené frakce suspendovaných částic v TZL 

SV = korekční faktor při průměrné rychlosti V 
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Emisní faktory z otěrů pneumatik pro tuhé znečišťující látky jsou uvedeny v EEA EIG 2013, 
tabulce Table 3-3. Podíl hodnocené frakce suspendovaných částic v TZL byl převzat 
z tabulky Table 3-4. 

Rychlostní korekční faktor nabývá pro otěr pneumatik těchto hodnot: 
V < 40 km/h: ST(V) = 1.39  

40 km/h ≤ V ≤ 90 km/h: ST(V) = -0.00974∙V + 1.78 (5)  
V > 90 km/h: ST(V) = 0.902 

Otěry brzd 
Vyčíslení emisí z otěrů brzdového obložení bylo provedeno na základě délky pojezdu vozidel 
po parkovišti (střední hodnota 130 m), intenzity dopravy vyčíslené výše a emisních faktorů 
Evropské agentury na ochranu životního prostředí uveřejněné v dokumentu EMEP-EEA air 
pollutant emission inventory guidebook 2013, kapitole 1.A.3.b.vi Road vehicle tyre and brake 
wear. 

Platí stejný vzorec jako pro otěry pneumatik, mění se pouze  vstupní hodnoty dle tabulek table 
3-5 a Table 3-6. 

Rychlostní korekční faktor nabývá pro otěry brzd těchto hodnot: 
V < 40 km/h: SB(V) = 1.67  

40 km/h ≤ V ≤ 95 km/h: SB(V) = -0.0270∙V + 2.75 (8)  
V > 95 km/h: SB(V) = 0.185 

 
Otěr vozovky 

Vyčíslení emisí z otěrů brzdového obložení bylo provedeno na základě délky pojezdu vozidel 
po parkovišti (střední hodnota 130 m), intenzity dopravy vyčíslené výše a emisních faktorů 
Evropské agentury na ochranu životního prostředí uveřejněné v dokumentu EMEP-EEA air 
pollutant emission inventory guidebook 2013, kapitole 1.A.3.b.vi-vii Road vehicle tyre and 
brake wear, road surface wear. 
Pro otěr vozovky platí vzorec: 

TER = N × M × EFR × f, 
kde: 

TE = emise z otěrů pneumatik (g)  
N = počet vozidel (-) 

M = vzdálenost ujetá 1 vozidlem za sledovaný čas (km/voz) 
EFR = emisní faktor otěru vozovky pro tuhé znečišťující látky (g/km) 
f = podíl hodnocené frakce suspendovaných částic v TZL 

Emisní faktory otěru vozovky pro tuhé znečišťující látky a odpovídající podíly frakcí 
suspendovaných částic v TZL jsou uvedeny v EEA EIG 2013, tabulkách Table 3-7 a Table 3-
8. 
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Resuspendovaná prašnost 

Resuspenze z povrchu příjezdové komunikace a parkoviště byla posouzena dle standardně 
používané metodiky U.S. EPA AP-42, Chapter 13.2.1 Paved roads.  Výpočtové koeficienty 
sL a násobek sL v zimním období jsou v této metodice stanoveny jako diskrétní hodnoty 
reprezentující určité rozmezí dopravních intenzit. Tento nedostatek byl při vyčíslení emisí 
v předkládané studii odstraněn interpolací závislosti těchto koeficientů na dopravní intenzitě 
spojitou křivkou.  

Postup výpočtu hmotnostních toků z parkoviště použitých v rozptylové studii a mezivýsledky 
jsou shrnuty v následující tabulce. 

Tabulka č. 7 Vstupní data a vypočtené emise z navrženého parkoviště  
kapacita parkoviště 280      vozidel 
jízd denně velké parkoviště 840      - 
trasa / 1 jízdu 130      m 
trasa / den 109,6      km 
  NOx NO2 PM     

emisní faktor - benzín (eHOT) 8,73 0,3492 0,03   g/kg 
paliva 

emisní faktor - nafta  (eHOT) 12,96 7,128 1,1   g/kg 
paliva 

  NOx NO2 PM B(a)P    
EHOT - denní maximum - benzín 66,97 2,68 0,23 4,22E-05  g/den 
EHOT - denní maximum - nafta 85,22 46,87 7,23 1,41E-04  g/den 
spotřeba paliva - benzín 70 g/km       
spotřeba paliva - nafta 60 g/km       
spotřeba paliva - benzín 7,64 kg/den       
spotřeba paliva - nafta 6,55 kg/den       
průměrná roční teplota 8 °C       
minimální teplota -25 °C       
  NOx NO2 PM B(a)P    
eCOLD / eHOT - roční průměr - benzín 1,09 1,09 1,40 1,40  - 
eCOLD / eHOT - zimní maximum - 
benzín 1,29 1,29 1,70 1,70  - 

eCOLD / eHOT - roční průměr - nafta 1,20 1,20 2,30 2,30  - 
eCOLD / eHOT - zimní maximum - 
nafta 1,63 1,63 5,60 5,60  - 

  NOx NO2 PM B(a)P    
ECOLD

; i, j  - denní maximum - benzín 6,14 0,25 0,09 1,67E-05  g/den 
ECOLD

; i, j  - zimní denní maximum - 
benzín 19,35 0,77 0,16 2,92E-05  g/den 

ECOLD
; i, j  - denní maximum - nafta 16,64 9,15 9,37 1,82E-04  g/den 

ECOLD
; i, j  - zimní denní maximum - 

nafta 53,07 29,19 33,15 6,45E-04  g/den 

  NOx NO2 PM B(a)P    
ETOTAL - denní maximum - benzín 72,87 2,91 0,32 5,88E-05  g/den 
ETOTAL - zimní denní maximum - 
benzín 86,08 3,44 0,39 7,13E-05  g/den 

ETOTAL - denní maximum - nafta 101,56 55,86 16,58 3,22E-04  g/den 
ETOTAL - zimní denní maximum - 137,99 75,89 40,36 7,85E-04  g/den 
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nafta 
  NOx NO2 PM B(a)P    
hmotnostní tok - roční průměr 80,04 16,15 4,38 1,25E-04  g/den 
hmotnostní tok - zimní maximum 99,06 21,56 10,38 2,50E-04  g/den 
hmotnostní tok - zimní maximum 33,02 7,19 3,46 8,32E-05  g/hod 
Výfukové emise: NOx NO2 PM B(a)P    
hmotnostní tok - roční průměr 9,3E-04 1,9E-04 5,1E-05 1,4E-09  g/s 
hmotnostní tok - nejvyšší denní 
průměr 1,1E-03 2,5E-04 1,2E-04 2,9E-09  g/s 

hmotnostní tok - nejvyšší hodinový 
průměr 9,2E-03 2,0E-03 9,6E-04 2,3E-08  g/s 

Otěr pneumatik PM10 PM2,5 B(a)P     
emisní faktor TZL 0,0107 0,0107 0,0107   g/km 
podíl v TZL 0,6 0,42 3,9E-06   - 
rychlostní korekční faktor 1,39 1,39      
hmotnostní tok 9,7E-01 6,8E-01 4,6E-06   g/den 
Otěr brzdového obložení PM10 PM2,5 B(a)P     
emisní faktor TZL 0,0075 0,0075 0,0075   g/km 
podíl v TZL 0,98 0,39 3,9E-06   - 
rychlostní korekční faktor 1,67 1,67      
hmotnostní tok 1,3E+00 5,4E-01 3,2E-06   g/den 
Otěr vozovky PM10 PM2,5      
emisní faktor TZL 0,015 0,015    g/km 
podíl v TZL 0,5 0,27    - 
hmotnostní tok 8,2E-01 4,4E-01    g/den 
Otěry celkem PM10 PM2,5 B(a)P     
hmotnostní tok - roční průměr 3,6E-05 1,9E-05 9,0E-11   g/s 
hmotnostní tok - nejvyšší denní 
průměr 3,6E-05 1,9E-05 9,0E-11   g/s 

hmotnostní tok - nejvyšší hodinový 
průměr 2,9E-04 1,5E-04 7,2E-10   g/s 

Resuspenze          
sL 0,2 g/m2       
sL násobek v zimě 3 -       
hmotnost vozidel 1,3 t       
  PM10 PM2,5       
emisní faktor - roční průměr 0,32 0,08     g/voz/km 
hmotnostní tok - roční průměr 3,5E+01 8,5E+00     g/den 
hmotnostní tok - nejvyšší denní 
průměr 3,5E+01 8,5E+00     g/den 

hmotnostní tok - nejvyšší hodinový 
průměr 1,2E+01 2,8E+00     g/hod 

hmotnostní tok - roční průměr 4,1E-04 9,9E-05     g/s 
hmotnostní tok - nejvyšší denní 
průměr 4,1E-04 9,9E-05     g/s 

hmotnostní tok - nejvyšší hodinový 
průměr 3,3E-03 7,9E-04     g/s 
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Celkové emise NOx NO2 PM10 PM2,5 B(a)P   
hmotnostní tok - roční průměr 9,3E-04 1,9E-04 5,0E-04 1,7E-04 1,5E-09 g/s 
hmotnostní tok - nejvyšší denní 
průměr 1,2E-03 2,5E-04 5,7E-04 2,4E-04 3,0E-09 g/s 

hmotnostní tok - nejvyšší hodinový 
průměr 9,2E-03 2,0E-03 4,5E-03 1,9E-03 2,4E-08 g/s 

na 1 segment:            
počet segmentů 14          
  NOx NO2 PM10 PM2,5 B(a)P   
hmotnostní tok - roční průměr 6,6E-05 1,3E-05 3,5E-05 1,2E-05 1,1E-10 g/s 
hmotnostní tok - nejvyšší denní 
průměr 8,2E-05 1,8E-05 4,0E-05 1,7E-05 2,1E-10 g/s 

hmotnostní tok - nejvyšší hodinový 
průměr 6,6E-04 1,4E-04 3,2E-04 1,4E-04 1,7E-09 g/s 

 

Výška emise byla uvažována 1 m nad terénem, předpokládané převýšení vlečky 5 m.  

 

Emise z automobilové dopravy na okolních komunikacích 

Liniové zdroje znečišťování ovzduší budou tvořeny přístupovými komunikacemi k novému 
závodu sloužícími k přepravě surovin a výrobků a k dojezdu pracovníků do zaměstnání.  

K emisím do ovzduší bude vlivem záměru docházet podél komunikací znázorněných výše na 
obrázku 4.  

Automobilová doprava vyvolaná posuzovaným záměrem bude na těchto komunikacích 
produkovat především oxidy dusíku (výfukové emise) a suspendované částice (výfukové 
emise a resuspenze), v malé míře také polycyklické aromatické uhlovodíky, včetně 
benzo(a)pyrenu (výfukové emise a otěry). Jiné látky budou vyvolanou dopravou emitovány 
v množstvích, která nemohou významně ovlivnit imisní situaci a jejich emise proto nejsou 
kvantifikovány. 

Pro účely modelového výpočtu byly vyčísleny emise pro jednotlivé délkové segmenty 
dotčených komunikací.  

Referenčním rokem pro vyčíslení dopravních emisí bylo období po zprovoznění plné kapacity 
navrženého výrobního závodu, tj. rok 2020. Při zohlednění sčítání dopravy v roce 2010, 
postupného nárůstu intenzit do roku 2020 a příspěvků dopravních intenzit způsobených 
okolními záměry v průmyslové zóně Mošnov byl vypracován odhad intenzity dopravy na 
dotčených komunikacích platný pro rok 2020. Výsledek je obsahem následující tabulky. 
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Tabulka č. 8 Velikost dopravního přitížení okolních komunikací vlivem záměru 

Ko
m. 

Úsek 

Intenzita dopravy 
v roce 2020 bez 
posuzovaného 

záměru 

Dopravní přitížení v roce 2020 vlivem 
záměru 

Intenzita dopravy 
v roce 2020 

včetně 
posuzovaného 

záměru 

NA 
(voz./ 
den) 

OA 
(voz./ 
den) 

NA 

(voz./ 

den) 

Změna 

(%) 

OA 

(voz./ 

den) 

Změna 
(%) 

NA 
(voz./ 
den) 

OA 
(voz./ 
den) 

464 
 7-3740 

směr 
Studénka 

824 4216 0 0% 337 8% 824 4554 

464  7-3740 
směr I/58 

855 4319 268 31% 506 12% 1123 4825 

58 7-1700 2234 13448 268 12% 506 4% 2502 13954 

58 7-1706 1982 10121 0 0% 843 8% 1982 10964 

Vysvětlivky: NA - těžká nákladní vozidla, OA - osobní vozidla 

Emise při těchto intenzitách dopravy byly kvantifikovány na základě předpokládané intenzity 
dopravy a metodiky Evropské agentury pro životní prostředí, Emission Inventory Guidebook 
2013, revize červen 2014. Konkrétně byly použity zdroje emisních faktorů uvedené 
následující tabulce. 
Tabulka č. 9 Zdroje emisních faktorů 

Charakteristika Zdroj emisních faktorů v  Emission Inventory Guidebook 2013 

NOx,  
osobní, benzín 

Table 3-41: Values for equations (25) , (26), (27) and (28) to calculate 
emissions and fuel consumption from Euro 1 and later gasoline passenger 
cars 

NOx,  
osobní, diesel 

Table 3-47: Values for equations (26), (27), (30) and (31) to calculate 
emissions and fuel consumption from Euro 1 and later diesel passenger 
cars 

NOx, nákladní 

Table 3-20: Tier 2 emission factors for heavy-duty vehicles, NFR 
1.A.3.b.iii, podíl N2 a N3 dle Zjištění aktuální dynamické skladby 
vozového parku na silniční síti v ČR a jeho emisních parametrů v roce 
2010 (ATEM, 2010) 

PM10=PM2,5,  
osobní, benzín 

Table 3-42: PM emission factors for Euro 1 to Euro 4 gasoline passenger 
cars 

PM10=PM2,5,  
osobní, diesel 

Table 3-47: Values for equation (26), (27), (30) and (31) to calculate 
emissions from Euro 1 and later diesel passenger cars 

PM10=PM2,5, 
nákladní 

Table 3-21: Tier 2 emission factors for heavy-duty vehicles, NFR 
1.A.3.b.iii, podíl N2 a N3 dle Zjištění aktuální dynamické skladby 
vozového parku na silniční síti v ČR a jeho emisních parametrů v roce 
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Charakteristika Zdroj emisních faktorů v  Emission Inventory Guidebook 2013 

2010 (ATEM, 2010) 

B(a)P,  
osobní, benzín 

Table 3-100: PAHs and POPs bulk (hot + cold) emission factors 

B(a)P,  
osobní, diesel 

Table 3-100: PAHs and POPs bulk (hot + cold) emission factors 

B(a)P,  
nákladní 

Table 3-100: PAHs and POPs bulk (hot + cold) emission factors 

Ve výpočtech byl použit předpoklad podílu dieselových vozidel v osobních vozidlech 25%. 
Podíl suspendovaných částic PM10 a PM2,5 v TZL emitovaných z liniových  zdrojů byl 
předpokládán ve výši 100%. Emise NO2 byly vypočteny z NOx za předpokladu, že podíl NO2 
v celkových NOx nabývá hodnot dle následující tabulky (dle  Emission Inventory Guidebook 
2013, Table 3-113: Mass fraction of NO2 in NOx emissions). 

Tabulka č. 10 Podíl NO2 v NOx 

druh vozidel podíl emisí NO2/NOx (%)* 
osobní - benzín 4 
osobní - diesel 51 
nákladní - diesel 35 

* použity nejnepříznivější z publikovaných hodnot 

Pro účely modelování byla předpokládána šířka úseků liniových zdrojů 7 m a výška emise 
2 m. 

Otěry brzd, vozovky a pneumatik a resuspenze z povrchu komunikací byly posouzeny 
stejnými metodikami, jaké jsou uvedeny výše při hodnocení emisí z navrženého parkoviště.  

Souhrn vypočtených hmotnostních toků ze zdrojů znečišťování zahrnutých do rozptylové 
studie, které reprezentují výchozí a cílový stav, a dalších výpočtových parametrů, je obsahem 
přílohy č. 13. 
 

3.3 METEOROLOGICKÉ PODKLADY 

Pro modelování byla použita meteorologická data v podobě matice hodnot, které vyjadřují 
procentuální výskyt generalizovaného typu počasí v daném období (stabilitně členěná větrná 
růžice). Kategorie počasí v této matici jsou vytvořeny na základě tříd stability 
reprezentovaných průměrnými teplotními gradienty  a rychlostí větru. Používají se třídy 
podle Bubníka a Koldovského. Průměrná stabilitně členěná větrná růžice znázorňuje četnost 
počasí v jednotlivých kategoriích a graficky je vyjádřena formou paprskového grafu. Na 
jednotlivých osách grafu je vynesena četnost výskytu jednotlivých kategorií počasí v %. 
Použitá růžice je dokumentována následující tabulkou a obrázkem. 
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Tabulka č. 11 Stabilitně členěná větrná růžice 

 
 

Obrázek č. 5 Grafické znázornění stabilitně členěné větrné růžice  

 
Uvedená stabilitně členěná větrná růžice byla vypracována ČHMÚ pro lokalitu Ostrava-
Mošnov. Při nízké teplotě a malém množství odpadní vzdušiny a nízké výšce emise 
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z posuzovaných zdrojů se imisní příspěvky mohou projevit pouze v nejbližším okolí zdrojů 
(první stovky m - viz vyhodnocení v kapitole 4). Nejistota spojená s větrnou růžicí proto 
nemůže mít na výsledek hodnocení podstatný vliv. 

 

3.4 POPIS REFERENČNÍCH BODŮ 

Referenční body byly uspořádány v pravidelné čtvercové síti pokrývající modelovou oblast 
o rozloze 5x5 km. Velikost kroku sítě byla 100 m. Příprava sítě referenčních bodů byla 
provedena v prostředí GIS GRASS. Celkem bylo ve výpočtu použito 2500 referenčních bodů.  

Výška všech referenčních bodů byla 1,5 m nad terénem. S ohledem na rozsah dat jsou 
kompletní datové soubory k dispozici u zpracovatele studie. 

Pro vyhodnocení vlivu záměru na kvalitu ovzduší v obytné zástavbě byly z této sítě vybrány 
referenční body reprezentující nejbližší obydlenou oblast a místa v obytné zástavbě, kde lze 
vlivem provozu navržených technologických zdrojů a silničních komunikací očekávat 
nejvyšší vliv posuzovaného záměru. Jedná se o body uvedené v následující tabulce. 

Tabulka č. 12 Vybrané referenční body v obytné zástavbě 

Č. bodu X (S-JTSK) Y (S-JTSK) Z Popis 

1229 -483740 -1117570 252 Mošnov - nejbližší obytná zástavba 
134 -483240 -1119770 262 Skotnice - nejbližší zástavba u křiž. II/464 a I/58 

816 -485040 -1118370 259 Sedlnice - bytové domy u železniční stanice 
Sedlnice 

 
Graficky je jejich umístění znázorněno na následujícím obrázku. 
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Obrázek č. 6 Vytipované referenční body v obytné zástavbě 

 
 
 

3.5 ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY A PŘÍSLUŠNÉ IMISNÍ LIMITY 

Realizace záměru bude mít vliv především na emise těkavých organických látek, 
suspendovaných částic a oxidů dusíku. Suspendované částice a oxidy dusíku budou 
produkovány jak technologickými zařízeními, tak i automobilovou dopravou a stavebními 
mechanizmy (výfukové emise, resuspenze a otěr částic z brzd, vozovky a pneumatik). V malé 
míře budou dopravou emitovány také polycyklické aromatické uhlovodíky.  

Z emitovaných látek mají z hlediska kvality ovzduší v lokalitě význam hlavně suspendované 
částice a NOx. Z hlediska toxikologického potenciálu je nutno zaměřit pozornost na vybrané 
zástupce náležející do skupiny těkavých organických látek (VOC) a v návaznosti na 
potenciál této skupiny přispívat k tvorbě sekundárního aerosolu také na  tuto skupinu 
polutantů jako celek. 

Jinými látkami se vzhledem k navržené technologii nemá smysl v rozptylové studii zabývat. 
Výběr vypočtených imisních charakteristik pro jednotlivé polutanty vycházel z platných 
imisních limitů, kvalitativního složení emisí z navržených zdrojů a v případě zástupců VOC 
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z jejich toxikologického působení (nejnižší referenční koncentrace jsou publikovány pro 
chronickou expozici, referenční koncentrace představující akutní riziko jsou vyšší - viz níže). 
Těkavé organické látky se podílejí na vzniku sekundárního aerosolu. Vzhledem ke kinetice 
reakcí VOC v atmosféře lze očekávat jejich konverzi na sekundární aerosol v řádu hodin až 
dnů. Případný sekundární aerosol vzniklý z těkavých organických látek se proto i při nízkých 
rychlostech proudění může projevit až ve velkých vzdálenostech od řešené lokality, tzn. mimo 
hodnocenou oblast. Mechanizmy tvorby sekundárního aerosolu ovlivňují regionální imisní 
situaci, nikoliv situaci v blízkosti zdroje. Hodnocení vlivu emisí prekurzorů sekundárního 
aerosolu na kvalitu ovzduší je proto možné pouze rozptylovými modely v regionálním 
měřítku, které mají implementovány příslušné algoritmy fyzikálně-chemických transformací 
prekurzorů sekundárních částic (obvykle lagrangeovské modely, např. CAMx). Tyto procesy 
nelze hodnotit referenční metodikou pro hodnocení kvality ovzduší, jakou je podle platné 
legislativy SYMOS’97. Z výše uvedených důvodů není vliv emisí VOC na imisní situaci v 
předkládané studii hodnocen. 

V období výstavby nemá s ohledem na krátkodobost prací, které se budou vyznačovat 
zvýšenými emisemi, hodnotit průměrné roční koncentrace (krátkodobě zvýšené hodnoty se 
v ročním průměru mohou projevit pouze nevýznamně). Vyhodnoceny proto byly pouze 
nejvyšší denní hodnoty příspěvků suspendovaných částic PM10 a nejvyšší hodinové příspěvky 
NO2. Jedná se látky, které mají v období výstavby vzhledem k navrženým pracím nejvyšší 
potenciál ovlivnit imisní situaci, a o jejich charakteristiky, pro které je stanoven imisní limit. 

Při hodnocení období provozu záměru byl modelový výpočet vypracován pro:  
 PM10 - nejvyšší 24-hodinový příspěvek koncentrací, průměrný roční příspěvek 

koncentrací, 
 PM2,5 - průměrný roční příspěvek koncentrací, 

 NO2 - nejvyšší hodinový příspěvek koncentrací, průměrný roční příspěvek koncentrací, 
 NOx - průměrný roční příspěvek koncentrací, 

 benzo(a)pyren, 
 VOC - průměrný roční příspěvek koncentrací, 

 ethylacetát - průměrný roční příspěvek koncentrací, 
 isopropylalkohol - průměrný roční příspěvek koncentrací. 

Imisní limity hodnocených látek jsou shrnuty v následující tabulce. 
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Tabulka č. 13 Relevantní imisní limity dle Přílohy č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb. 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Jednotka 

Přípustná četnost 
překročení / rok,  
datum dosažení 
cílového limitu 

Imisní limity pro ochranu zdraví lidí 
PM10 24 hodin 50 µg/m3 35 
PM10 1 rok 40 µg/m3 - 
PM2,5 1 rok 25 μg/m3 - 
NO2 1 hodina 200 µg/m3 18 
NO2 1 rok 40 µg/m3 - 
Benzo(a)pyren 1 rok 1 ng/m3 - 
Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace 
NOx 1 rok 30 µg/m3 - 

Pro těkavé organické látky ani relevantní zástupce z této skupiny nejsou imisní limity 
stanoveny. Vzhledem toxikologickým vlastnostem některých zástupců je vhodné výsledek 
modelového výpočtu porovnat s referenčními hodnotami, které se vztahují ke zdravotním 
rizikům. Za tímto účelem byly zjištěny relevantní charakteristiky pomocí informačního 
systému RAIS (Risk Assessment Information System). Jedná se o veřejný portál 
shromažďující toxikologické informace z  celosvětově využívaných renomovaných databází, 
např. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), Integrated Risk 
Information System (IRIS) aj.  

Ethylacetát a isopropylalkohol byly pro modelový výpočet vybrány na základě jejich 
množství v emisích a největší toxikologické nebezpečnosti ze všech hlavních zástupců VOC 
v emisích (viz následující tabulka).  
Tabulka č. 14 Toxikologické vlastnosti hlavních zástupců VOC používaných při provozu 

Látka CAS 

Chronická 
inhalační 
referenční 

koncentrace 
(mg/m3)  

Zdroj  chronické 
inhalační 
referenční 

koncentrace 

Akutní 
inhalační 
referenční 

koncentrace 
(mg/m3)  

Zdroj  akutní 
inhalační 
referenční 

koncentrace 

Aceton 000067-64-1 3,09E+01 ATSDR Final 6.18E+01 ATSDR Final 
Butanol 000078-92-2 3,00E+01 PPRTV Current -   
Ethylacetát 000141-78-6 7,00E-02 PPRTV Current -   
Isopropanol 000067-63-0 2,00E-01 PPRTV Current 3.20E+00 CALEPA 
Methanol 000067-56-1 2,00E+01 IRIS 2.80E+01 CALEPA 
Methylethylketon 000078-93-3 5,00E+00 IRIS 1.30E+01 CALEPA 
Propylen glykol 000107-98-2 2,00E+00 IRIS -   
 
Žádná z uvedených hlavních látek v emisích VOC se nevyznačuje bezprahovým účinkem. Za 
referenční koncentraci ethylacetátu a isopropylalkoholu byly proto zvoleny hodnoty 
uvedené v předchozí tabulce, tj. 70 µg/m3, resp. 200 µg/m3. Při jejich podkročení lze vznik 
zdravotních rizik vyloučit. 
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3.6 HODNOCENÍ ÚROVNĚ ZNEČIŠTĚNÍ V PŘEDMĚTNÉ LOKALITĚ 

3.6.1 Pětileté průměry ČHMÚ 
Pro zhodnocení stávající úrovně znečištění byly v souladu s § 11, odst. 6 zákona 
č. 201/2012 Sb. použity pětileté průměry imisních koncentrací za období let 2009 - 2013 
publikované ČHMÚ ve formátu ESRI Shapefile. Tento datový podklad je konstruován v síti 
1x1 km a obsahuje hodnotu klouzavého průměru koncentrace pro všechny znečišťující látky, 
které mají imisní limit stanovený pro ochranu zdraví, kromě ozonu a CO. 

Pětileté průměry imisních koncentrací v místě záměru za období let 2009 - 2013, které jsou 
publikovány ČHMÚ, jsou pro hodnocené látky dokumentovány následující tabulkou. 

Tabulka č. 15 Pětileté průměry imisních koncentrací v místě záměru za období let 2009-2013 

Parametr Hodnota Doba průměrování Jednotka 

X (střed čtverce) -552298 - m 
Y (střed čtverce) -1142721 - m 
Číslo čtverce 660476 - - 
PM10 36,8 1 rok µg.m-3 
PM10 72,0 24 hodin (36. maximum) µg.m-3 
PM2.5 27,8 1 rok µg.m-3 
Benzo(a)pyren 2,13 1 rok ng/m3 
NO2 17,6 1 rok µg.m-3 
 

Z uvedených údajů vyplývá, že v místě záměru dochází k překračování imisního limitu 
stanoveného pro nejvyšší denní koncentrace PM10, průměrné roční koncentrace 
suspendovaných částic PM2,5 a průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu. Jedná se 
o regionálně zvýšené koncentrace z důvodu kumulace průmyslu, dopravy a individuálního 
vytápění domácností pevnými palivy v Moravskoslezském kraji a v přilehlé části polského 
Slezska.  

3.6.2 Kumulativní působení dalších záměrů v průmyslové zóně Mošnov 
Imisní pozadí v podobě pětiletých průměrů nezahrnuje vliv některých významných zdrojů 
znečišťování, které budou v průmyslové zóně Mošnov případně uvedeny do provozu 
v následujících letech. Některé změny stávajících zdrojů znečišťování v okolí záměru, které 
byly realizovány v poslední době (2011-2013) se v pětiletém průměru nestihly plně projevit. 
Z tohoto důvodu byly k poli pětiletých průměrů publikovaných ČHMÚ přičteny imisní 
příspěvky výrobních závodů, které reprezentují imisní situaci po realizaci těchto záměrů: 

 CROMODORA WHEELS s.r.o. - rozšíření výrobního závodu 
 Letecké, železniční a multimodální Cargo v průmyslové zóně Mošnov 

 Mošnov - Plakor Czech, fáze IV 
 Rozšíření výrobního závodu BEHR Ostrava – Etapa IV. 
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CROMODORA WHEELS s.r.o. - rozšíření výrobního závodu 
Dle informací v rozptylové studii použité v procesu EIA došlo vlivem realizace záměru 
„CROMODORA WHEELS s.r.o. - rozšíření výrobního závodu“ k  navýšení imisní 
koncentrace, které je vyčísleno v následující tabulce. Údaje v tabulce jsou převzaty 
z rozptylové studie zpracované v rámci dokumentace EIA tohoto záměru [6,9]. 
Tabulka č. 16 Nejvyšší imisní příspěvky záměru „CROMODORA WHEELS s.r.o. - rozšíření 
výrobního závodu“ převzaté z dokumentace EIA 

Znečišťující látka Doba průměrování 
Max. vypočtený imisní 

příspěvek 
(μg/m3) 

NO2  1 hodina 0,3 

NO2 1 rok 0,011 
NOx 1 rok 0,07 
PM10 24 hodin 0,148 
PM10  1 rok 0,007 
 

Letecké, železniční a multimodální Cargo v průmyslové zóně Mošnov 
Informace o očekávaných imisních příspěvcích působených těmito záměry byly  shromážděny 
v rozptylové studii [7,9]. Tyto převzaté hodnoty jsou shrnuty v následující tabulce. 
Tabulka č. 17 Nejvyšší imisní příspěvky záměrů leteckého, železničního a multimodálního 
carga převzaté z dokumentace EIA 

Znečišťující látka Doba průměrování 
Max. vypočtený imisní 

příspěvek 
(μg/m3) 

NO2  1 hodina 7,8 

NO2 1 rok 0,127 
NOx 1 rok 0,93 
PM10 24 hodin 0,122 
PM10  1 rok 3,18 
 
Mošnov - Plakor Czech, fáze IV 

Vlivem realizace záměru „Mošnov - Plakor Czech, fáze IV“ nedošlo k navýšení imisních 
příspěvků z této provozovny nad hodnotu vyhodnocenou v rozptylových studiích 
zpracovaných v rámci předchozích EIA procesů. Emise z dopravy zůstanou beze změny.  

Rozšíření výrobního závodu BEHR Ostrava – Etapa IV. 

Informace o očekávaných imisních příspěvcích po realizaci tohoto záměru byly převzaty 
z rozptylové studie [8]. 
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Tabulka č. 18 Nejvyšší imisní příspěvky výrobního závodu MAHLE Behr Ostrava s.r.o. po 
realizaci záměru „Rozšíření výrobního závodu BEHR Ostrava – Etapa IV.“. 

Znečišťující látka Doba průměrování 
Max. vypočtený imisní 

příspěvek 
(μg/m3) 

PM10 1 rok 0,013 
PM10 24 hodin 0,009 
PM2,5 1 rok 0,013 
NO2 1 rok 0,034 
NO2 1 hodina 0,220 
NOx 1 rok 0,335 

F 8 hodin 0,556 
 
Oblasti nejvyšších imisních příspěvků výše uvedených záměrů, u nichž lze předpokládat 
kumulativní působení, se vzájemně nepřekrývají. Nelze proto maxima uvedená v předchozích 
tabulkách sčítat. Pro vyhodnocení kumulovaného vlivu všech uvedených záměrů 
s posuzovaným novým výrobním závodem „Mobis Lamp Shop CZ“ proto byla sečtena pole 
imisních příspěvků jednotlivých výše uvedených záměrů, která jsou obsahem příloh 
příslušných rozptylových studií.  
Protože výpočet nejvyšších denních a hodinových imisních příspěvků byl ve výše uvedených 
rozptylových studiích proveden pomocí modelu SYMOS’97, jedná se o teoretické hodnoty, 
které nemají vazbu na konkrétní klimatické podmínky. Rozložení vypočtených krátkodobých 
imisních příspěvků tímto modelem na ploše modelové oblasti neodpovídá žádné reálné 
klimatické situaci. Takto vypočtená pole příspěvků mohou v každém místě modelové oblasti 
reprezentovat jiné klimatické podmínky - směr a rychlost větru a stabilitu ovzduší. Z tohoto 
důvodu je za účelem konstrukce imisního pozadí irelevantní sčítat hodinové až denní imisní 
příspěvky vypočtené pro jednotlivé záměry. Tyto charakteristiky proto nejsou na rozdíl od 
kumulativních průměrných ročních imisních koncentrací v předkládané studii hodnoceny. 

3.6.3 Imisní pozadí použité pro výpočet celkových imisních koncentrací 
Souhrnné pole imisních příspěvků všech okolních záměrů vypočtené podle kapitoly 3.6.5 
bylo následně přičteno k poli imisních koncentrací pětiletých průměrů ČHMÚ. Takto 
vytvořené vrstvy imisních koncentrací příslušných modelovaných látek jsou v rámci 
předkládané rozptylové studie považovány za imisní pozadí pro výpočet celkových imisních 
koncentrací, které plně zohledňuje i vliv provozu připravovaných záměrů v okolí. 
S ohledem na skutečnost, že v některých rozptylových studiích výše uvedených záměrů 
některé znečišťující látky nebyly modelovány, bylo tímto postupem vytvořeno pouze 
kumulativní imisní pozadí suspendovaných částic PM10 a NO2. Imisní pozadí ročních 
průměrů suspendovaných částic PM2,5 je z tohoto důvodu pro účely předkládané studie 
tvořeno pouze polem pětiletého průměru publikovaným ČHMÚ. 

Imisní pozadí vyhodnocené tímto postupem bylo použito k vypracování pole celkových 
imisních koncentrací před a po realizaci posuzovaného záměru se zohledněním všech 
známých připravovaných záměrů v okolí. Výsledné mapy jsou obsahem příloh 10 až 12 
rozptylové studie. 
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Z důvodů omezení modelu SYMOS’97 popsaných v kapitole 3.6.5 není v předkládané studii 
zkonstruováno imisní pozadí krátkodobých imisních koncentrací a modelové výsledky jsou 
ponechány ve formě imisních příspěvků. 

 

4. VÝSLEDKY ROZPTYLOVÉ STUDIE 
 
Pro charakteristiky uvedené v kapitole 3.5 byly modelem SYMOS’97 vypočteny imisní 
příspěvky koncentrací ve všech referenčních bodech. Z hodnot imisních příspěvků bylo 
následně interpolací získáno spojité pole příspěvků na ploše modelové oblasti. K tomuto 
účelu byl využit GIS GRASS 7.0. Takto získané datové vrstvy byly použity pro vypracování 
mapových příloh studie. 

S ohledem na nejistoty modelového výpočtu a lokální proměnlivost krátkodobých imisních 
charakteristik byly celkové imisní koncentrace vyhodnoceny pouze pro průměrné roční 
hodnoty. Průměrné roční imisní koncentrace na ploše modelové oblasti byly vyčísleny jako 
součet imisního pozadí vyhodnoceného v kapitole 3.6 a spojitého pole vypočtených imisních 
příspěvků. 
 

4.1 HODNOCENÍ VYPOČTENÝCH IMISNÍCH PŘÍSPĚVKŮ  

Rozložení očekávaných imisních příspěvků na ploše modelové oblasti ve výšce 1,5 m nad 
zemí je zřejmé z vypracovaných mapových příloh.  

4.1.1 Období výstavby 
Maxima imisních příspěvků při nejnepříznivější fázi výstavby (skrývka a odvoz ornice) jsou 
vypočteny v následující tabulce. 
Tabulka č. 19 Nejvyšší imisní příspěvky v modelové oblasti - období výstavby 

Látka Doba 
průměrov. 

Č. ref. 
bodu 

X 
JTSK 

Y 
JTSK 

Imisní 
příspěvek 

Imisní 
limit Jednotka 

PM10 24 hodin 331 -483540 -1119370 28,9 50* µg/m3 
NO2 1 hod 1425 -484140 -1117170 5,5 200** µg/m3 

* 36. nejvyšší denní hodnota 

** 19. nejvyšší hodinová hodnota 

Krátkodobě (cca 1 měsíc po dobu skrývky ornice) dojde ke zvýšení imisních koncentrací, 
především suspendovaných částic PM10 v blízkosti napojení silnice II/464 na komunikaci 
I/58. Krátkodobé zvýšení imisních koncentrací oxidů dusíku bude vzhledem k úrovni 
imisního limitu málo významné. 
Imisní příspěvky suspendovaných částic PM10 i NO2 se v období výstavby projeví mimo 
obydlená území (viz mapové přílohy). Samy o sobě nezpůsobí překračování imisních limitů. 
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Tabulka č. 20 Imisní příspěvky v obytné zástavbě - období výstavby 

 Mošnov - nejbližší 
obytná zástavba 

Skotnice - nejbližší 
zástavba u křiž. 

II/464 a I/58 

Sedlnice - bytové domy 
u železniční stanice 

Jedn. 
Č. referenčního bodu 1229 134 816 
X (S-JTSK) -483740 -483240 -485040 
Y (S-JTSK) -1117570 -1119770 -1118370 

Látka Doba 
průměrování 

Imisní 
příspěvek záměru 

Imisní 
příspěvek záměru 

Imisní 
příspěvek záměru 

PM10 24 hodin 0,68 2,4 1,3 µg/m3 
NO2 1 hodin 2,1 0,16 2,1 µg/m3 

 
Z vytipovaných bodů v obytné zástavbě bude nejméně zatížen Mošnov, přesto, že je nejblíže 
místu záměru. Je zřejmé, že hlavní vlivy na ovzduší v období výstavby budou spojeny 
s dopravou výkopových zemin. Imisní příspěvky suspendovaných částic v obytné zástavbě 
v blízkosti silnic využívaných k této přepravě mohou dosahovat krátkodobě (uvažován odvoz 
po dobu 1 měsíce) až okolo 2,4 µg/m3 (severní okraj Skotnice), resp. 1,3 µg/m3 (okolí výjezdu 
nákladních vozidel stavby na komunikaci II/464).  
S přihlédnutím ke krátkodobosti prací je tento vliv přijatelný, avšak je vhodné důsledně 
aplikovat opatření k omezení resuspendované prašnosti z povrchu dotčených vozovek 
(důkladná očista kol a podvozků vozidel, dle potřeby čištění silnic vodou). Účelným 
opatřením může být z hlediska ochrany ovzduší rovněž maximalizace množství zeminy, která 
bude využita na staveništi k následné rekultivaci, a rozdělení dopravního proudu do více 
směrů (závisí na budoucím místě využití zeminy). 
 

4.1.2 Období provozu 
 

Nejvyšší imisní příspěvky samotného záměru 
Vzhledem k relativně malé výšce emisí nad terénem (15,7 m) a nízké tepelné vydatnosti 
technologických zdrojů budou jejich imisní příspěvky působit pouze v blízkém okolí haly 
(imisní situaci mohou ovlivnit do vzdálenosti maximálně stovek m od místa záměru).  

Imisní vliv dopravy vyvolané záměrem bude omezen na blízké okolí využívaných 
komunikací (desítky až první stovky m). 

Posouzení významnosti vlivů záměru bylo provedeno na základě porovnání očekávaných 
imisních příspěvků záměru s platnými imisními limity a referenčními koncentracemi 
relevantními z hlediska vlivů na zdraví.  

Nejvyšší hodnoty imisních příspěvků na ploše modelové oblasti 

Srovnání nejvyšších vypočtených imisních příspěvků samotného záměru s imisními limity je 
provedeno v  následující tabulce. 
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Tabulka č. 21 Nejvyšší imisní příspěvky záměru v modelové oblasti - období provozu 

Látka Doba 
průměrov. 

Č. ref. 
bodu 

X 
JTSK 

Y 
JTSK 

Imisní 
limit 

Nejvyšší imisní příspěvek 
záměru v modelové oblasti Jednotka 

příspěvek podíl 
k limitu 

PM10 
1 rok 928 -483840 -1118170 40 3,4 8,5% µg/m3 

24 hod 928 -483840 -1118170 50 27 54,0% µg/m3 
PM2.5 1 rok 928 -483840 -1118170 25 0,93 3,7% µg/m3 
NOx 1 rok 1177 -483940 -1117670 30 1,1 3,7% µg/m3 

NO2 
1 rok 1177 -483940 -1117670 40 0,21 0,5% µg/m3 
1 hod 1276 -484040 -1117470 200 0,98 0,5% µg/m3 

B(a)P 1 rok 1177 -483940 -1117670 1 0,0025 0,3% ng/m3 
VOC 1 rok 1325 -484140 -1117370 - 2,10 - µg/m3 
IPA 1 rok 1325 -484140 -1117370 200* 0,60 0,3% µg/m3 
EA 1 rok 1325 -484140 -1117370 70* 0,17 0,2% µg/m3 

Vysvětlivky:  

před ... před realizací záměru; po ... po realizaci záměru; IPA ... isopropylalkohol; EA ... ethylacetát; 

* ... imisní limit není stanoven, pro hodnocení je použita referenční koncentrace odpovídající hranici 
vzniku zdravotního rizika - viz kapitola 3.5. 

Maximální vliv samotného posuzovaného záměru nastane v místech křižovatek na přepravní 
trase využívané k dopravě surovin, výrobků a příjezdu zaměstnanců. Výjimkou jsou imisní 
příspěvky VOC, které jsou dopravou produkovány v řádově menší míře, než jaká bude 
velikost emisí z technologie. Největší vliv záměru z hlediska VOC se projeví v těsné blízkosti 
navržené výrobní haly a v blízkosti jižní hranice areálu navrženého závodu, tedy v prostoru 
průmyslové zóny Mošnov. Na hranici průmyslové zóny ve směru k obytné zástavbě (v místě 
protihlukového valu) budou imisní příspěvky VOC činit cca 1/3 jejich maximálních hodnot. 
Imisní příspěvky isopropylalkoholu a ethylacetátu budou o 3 řády nižší, než referenční 
hodnoty spojené s riziky pro lidské zdraví. Realizace záměru nevyvolá vlivem emisí těkavých 
organických látek zdravotní rizika. 
Významný imisní příspěvek záměru ve vztahu k imisnímu limitu se projeví v případě 
nejvyšších suspendovaných částic PM10, méně významně také v případě  PM2,5 a NOx. 
Maxima imisních příspěvků záměru budou lokálně poměrně vysoká, vázaná na křižovatky na 
trase vyvolané automobilové dopravy. Záměr může lokálně negativně ovlivnit plnění 
imisního limitu stanoveného pro nejvyšší denní koncentrace PM10. 

Vzhledem k tomu, že největší část suspendovaných částic bude v případě posuzovaného 
záměru spojena s resuspenzí z povrchu přístupových komunikací vyznačující se především 
většími částicemi schopnými sedimentace, a protože místa nejvyššího imisního příspěvku se 
nacházejí mimo obytnou zástavbu, negativní vliv v obytné zástavbě bude málo významný. 
Podrobně je vyhodnocen v podkapitole níže. 
Maximální imisní příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím NOx dosahuje 
necelých 4% imisního limitu. S ohledem na absenci citlivých ekosystémů v oblastech, které 
budou záměrem imisně zasaženy, a v návaznosti na stávající dostatečnou rezervu při plnění 



 Mobis Lamp Shop CZ 

 

 

Technoprojekt, a.s.  Rozptylová studie 

35 

 

tohoto imisního limitu v hodnocené oblasti lze překračování imisního limitu vlivem provozu 
záměru vyloučit.  
Vliv záměru na imisní situaci dalších polutantů bude málo významný a nezpůsobí 
překračování imisních limitů, nezhorší podmínky pro jejich plnění a nezpůsobí zdravotní 
riziko. 

Nejvyšší hodnoty imisních příspěvků v obytné zástavbě 
Pro zhodnocení významnosti vlivů záměru na zdraví populace jsou v následující tabulce 
shrnuta maxima imisního příspěvku očekávaná v obytné zástavbě a jejich podíly k imisnímu 
limitu. 

Tabulka č. 22 Nejvyšší imisní příspěvky záměru v obytné zástavbě - období provozu 

Látka Doba 
průměrování 

Imisní  
limit 

Nejvyšší imisní příspěvek 
záměru v obytné zástavbě Jednotka 

příspěvek podíl k limitu 

PM10 
1 rok 40 0,50 1,3% µg/m3 

24 hod 50 8,9 17,8% µg/m3 
PM2.5 1 rok 25 0,29 1,2% µg/m3 
NOx 1 rok 30 0,25 0,8% µg/m3 

NO2 
1 rok 40 0,033 0,1% µg/m3 
1 hod 200 0,3 0,2% µg/m3 

B(a)P 1 rok 1 0,0003 0,0% ng/m3 
VOC 1 rok - 0,663 - µg/m3 
IPA 1 rok 200* 0,199 0,1% µg/m3 
EA 1 rok 70* 0,055 0,1% µg/m3 

* imisní limit není stanoven, pro hodnocení je použita referenční koncentrace odpovídající hranici 
vzniku zdravotního rizika - viz kapitola 3.5.  

Z hlediska absolutní velikosti imisních příspěvků lze v obytné zástavbě považovat za 
významné pouze průměrné roční příspěvky suspendovaných částic PM10 a PM2,5 pocházející 
především z očekávané automobilové dopravy. Imisní příspěvky jiných hodnocených látek 
nebudou dosahovat 1% imisního limitu a neovlivní významně imisní situaci obytné zástavbě. 
Emise látek skupiny VOC z navrženého výrobního závodu nebudou při navržených emisních 
parametrech působit riziko pro lidské zdraví. 
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Imisní příspěvky pachových látek 

Zápach bude spojen s emisemi zbytkových koncentrací VOC z výstupu ze zařízení k čištění 
odpadní vzdušiny. 

Z hlediskla obtěžování zápachem jsou relevantní krátkodobé špičky imisních koncentrací. Pro 
jednotlivé pachové látky, které budou emitovány posuzovaným záměrem, byly vypočteny 
doby překročení rešeršně zjištěných čichových prahů (viz kapitola 3.2.3). Špičkové 
koncentrace byly následně z hodinových odvozeny koeficientem P/M = 2,3. Výsledek je 
obsahem následující tabulky. 
Tabulka č. 23 Doby překročení čichových prahů pachových látek 

Pachová látka Čichový práh 

Imisní 
příspěvek 
záměru -  

roční průměr 
(µg/m3) 

Doba 
překročení 
čichového 

prahu 
(hod/rok) 

Imisní 
příspěvek 
záměru - 
hodinové 
maximum 
(µg/m3) 

Imisní 
příspěvek 
záměru - 
špičková 

koncentrace 
(µg/m3) 

n-Butyl acetát 0,1 0,0042 130 0,24 0,55 
Butyl alkohol, sec- 0,5 0,069 346 3,9 9,0 
Xylen 0,9 0,020 34 1,1 2,5 
Trimethylbenzen 2 0,0042 0 0,24 0,55 
2-Butanon 6 0,033 0 1,9 4,4 
Ethyl Acetát 14 0,055 0 3,1 7,1 
Aceton 31 0,018 0 1 2,3 
Propylen Glykol 
Monomethyl Ether 37 0,061 0 3,4 7,8 

Isopropanol 111 0,20 0 11 25 
Ethylbenzen 400 0,0011 0 0,06 0,14 
2-butoxy-ethanol 480 0,079 0 4,4 10 
Methanol 1500 0,0098 0 0,55 1,3 
 
K naplnění zásady předběžné opatrnosti (hodnocení nejnepříznivější varianty) byla 
modelovým výpočtem posouzena varianta čištění odpadní vzdušiny na filtru s aktivním uhlím 
(viz kapitola 3.2.3). Špičková koncentrace bude při této variantě u látky, která bude podle 
modelového výpočtu z hlediska zápachu nejvýznamnější (Butyl alkohol), výrazně (cca 18x) 
překračovat hranici, při níž lze očekávat postižitelný čichový vjem spojený s realizací záměru. 
Méně významně dojde k překročení čichového prahu špičkovou koncentrací n-Butyl acetátu 
a xylenu. 
V místě nejbližších obytných budov lze při nepříznivých klimatických podmínkách očekávat 
postižitelný vjem u citlivých skupin populace po dobu nejvýše cca 350 hodin ročně.  
Vzhledem k malé velikosti dotčené populace (cca 15-20 rodinných domů, tedy řádově do 100 
osob na západním okraji Mošnova) lze záměr považovat za přijatelný, avšak za podmínky, že 
před územním a stavebním povolením bude podrobně vyhodnocena a optimalizována 
účinnost navrženého zařízení ke snížení emisí (adsorbér s aktivním uhlím nebo termická 
oxidace) z hlediska snížení emisí pachových látek. Vliv detailně navržené technologie 



 Mobis Lamp Shop CZ 

 

 

Technoprojekt, a.s.  Rozptylová studie 

37 

 

zařízení k čištění odpadní vzdušiny z lakování bude následně pro územní řízení posouzen 
v aktualizované rozptylové studii.  
S přihlédnutím k definici špičkové koncentrace, jakožto maximální koncentrace, pro kterou je 
pravděpodobnost překročení v průběhu sledovaného časového intervalu rovna 10-3, 
doporučujeme do územního řízení o povolení zdroje navrhnout takové parametry zařízení ke 
snížení pachových látek, které zajistí dobu překročení uvedených čichových prahů u nejbližší 
obytné zástavby ve výši maximálně 9 hodin/rok (přibližně tisícina ročního času). 

 
V případě, že bude realizována varianta čištění odpadní vzdušiny koncentrátorem 
a návaznou  oxidační nebo katalyticko-oxidační jednotkou, lze z důvodů popsaných 
v kapitole 3.2.3 očekávat významně nižší emise  hlavních nositelů zápachu  (n-butyl acetát, 
butyl alkohol, xylen). Vzhledem k tomu, že parametry zdroje by se z hlediska rozptylu 
významně nezměnily (poklesl by objem výstupní vzdušiny, což by mírně zhoršilo rozptyl 
znečištění, tento faktor by byl ale kompenzován zvýšením teploty, a tedy i vznosu spalinové 
vlečky),  lze očekávat, že by se tato varianta technologického řešení vyznačovala řádově 
nižšími imisními příspěvky v obytné zástavbě. 
Při účinnosti dospalovací jednotky 95% (reálně bude pravděpodobně vyšší), koncentrátoru 
pracujícím s poměrem 1:20 a výstupní koncentraci sumy VOC na úrovni BAT (VOC 
vyjádřené jako TOC ve výši 20 mg/m3) lze na základě orientačně provedeného výpočtu 
modelem SYMOS'97 očekávat cca 20-ti násobně nižší imisní příspěvek v problémové oblasti 
(u nejbližších obydlí) oproti vyhodnocené variantě s filtrem s aktivním uhlím. Při těchto 
parametrech již nebude docházet k překračování čichového prahu u žádného z výše 
uvedených zástupců VOC (špičková koncentrace bude pod čichovým prahem, nulová doba 
jeho překročení) a nebude potřebné žádné dodatečné opatření ke zmírnění emisí 
hodnocených pachových látek.   
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Nejvyšší imisní příspěvky včetně kumulace vlivů s okolními aktivitami 

Nejvyšší hodnoty kumulativních imisních příspěvků na ploše modelové oblasti 
Vypočtené nejvyšší imisní příspěvky zdrojů zahrnutých do modelu, včetně provozu 
stávajících silničních komunikací a připravovaných okolních záměrů před a po realizaci 
záměru (viz kapitola 3.6.2) dokumentuje následující tabulka. 

Tabulka č. 24 Nejvyšší kumulativní imisní příspěvky v modelové oblasti- období provozu 

Látka Doba 
průměrov. Stav Č. ref. 

bodu 
X 

JTSK 
Y 

JTSK 

Imisní 
příspěvek 

všech 
zdrojů 

Imisní 
příspěvek 

záměru 
Jednotka 

PM10 
1 rok 

před 928 -483840 -1118170 0,4 - µg/m3 
po 928 -483840 -1118170 3,8 3,4 µg/m3 

24 hod 
před 770 -484640 -1118470 32 - µg/m3 
po 770 -484640 -1118470 33 1 µg/m3 

PM2.5 1 rok 
před 928 -483840 -1118170 0,1 - µg/m3 
po 928 -483840 -1118170 1,0 0,9 µg/m3 

NOx 1 rok 
před 1633 -483340 -1116770 2,6 - µg/m3 
po 1633 -483340 -1116770 2,7 0,2 µg/m3 

NO2 
1 rok 

před 1633 -483340 -1116770 0,41 - µg/m3 
po 1633 -483340 -1116770 0,44 0,02 µg/m3 

1 hod 
před 433 -483340 -1119170 5,8 - µg/m3 
po 433 -483340 -1119170 6,6 0,8 µg/m3 

B(a)P 1 rok 
před 483 -483340 -1119070 0,0034 - ng/m3 
po 483 -483340 -1119070 0,0042 0,0008 ng/m3 

VOC 1 rok 
před 1325 -484140 -1117370 0,05 - µg/m3 
po 1325 -484140 -1117370 2,15 2,10 µg/m3 

IPA 1 rok po 1325 -484140 -1117370 - 0,60 µg/m3 
EA 1 rok po 1325 -484140 -1117370 - 0,17 µg/m3 

Vysvětlivky:  

před ... před realizací záměru; po ... po realizaci záměru; IPA ... isopropylalkohol; EA ... ethylacetát 

Z uvedené tabulky vyplývá, že v místech, kde modelované zdroje společně nejvíce ovlivňují 
kvalitu ovzduší, bude záměr působit zejména v případě suspendovaných částic a VOC. 
V nejvíce zatíženém místě vzroste imisní koncentrace PM10 až o 3,4 µg/m3, v případě PM2,5 
maximálně o necelý 1 µg/m3. S ohledem na skutečnost, že realizací záměru vznikne nový 
zdroj znečištění látkami VOC, přičemž další hodnocené zdroje (Plakor Czech, s.r.o.) působí 
v jiném místě modelové oblasti, nebude kumulativní vliv na imisní koncentrace VOC 
významný. Nejvyšší imisní koncentrace VOC v dotčené oblasti budou vázány na areál 
posuzovaného výrobního závodu a jeho blízké okolí (první stovky m od navržených zdrojů). 
Stávající průměrná roční imisní koncentrace VOC vzroste vlivem záměru maximálně o cca 
2,1 µg/m3.   
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V případě průměrných ročních koncentrací NOx, resp. NO2 bude změna v nejvíce ovlivněném 
místě modelové oblasti v řádu desetin, resp. setin µg/m3.  
Příspěvek benzo(a)pyrenu bude nevýznamný - dosáhne maximálně necelého 1 pg/m3. 

Nejvyšší hodnoty kumulativních imisních příspěvků v obytné zástavbě 
Očekávanou změnu imisního příspěvku ze všech modelovaných zdrojů v obytné zástavbě, 
která nastane vlivem realizace záměru, dokumentuje následující tabulka. 
Tabulka č. 25 Nejvyšší kumulativní imisní příspěvky v obytné zástavbě - období provozu 

 Mošnov - nejbližší 
obytná zástavba 

Skotnice - nejbližší 
zástavba u křiž. 

II/464 a I/58 

Sedlnice - bytové domy 
u železniční stanice 

Jedn. 

Č. referenčního bodu 1229 134 816 
X (S-JTSK) -483740 -483240 -485040 
Y (S-JTSK) -1117570 -1119770 -1118370 

Látka Doba 
prům. Stav 

Imisní 
přísp. 
všech 
zdrojů 

Imisní 
příspěvek 

záměru 

Imisní 
přísp. 
všech 
zdrojů 

Imisní 
příspěvek 

záměru 

Imisní 
přísp. 
všech 
zdrojů 

Imisní 
příspěvek 

záměru 

PM10 
1 rok 

před 0,3 - - 0,6 - - 1,1 - - µg/m3 
po 0,9 0,5 56% 0,7 0,1 14% 1,2 0,1 8% µg/m3 

24 hod 
před 3,7 - - 6,8 - - 8,9 - - µg/m3 
po 12,6 8,9 71% 7,7 0,9 12% 9,1 0,2 2% µg/m3 

PM2.5 1 rok 
před 0,10 - - 0,20 - - 0,28 - - µg/m3 
po 0,39 0,29 74% 0,24 0,04 17% 0,35 0,07 20% µg/m3 

NOx 1 rok 
před 0,41 - - 0,85 - - 0,53 - - µg/m3 
po 0,66 0,25 38% 0,97 0,12 12% 0,59 0,06 10% µg/m3 

NO2 
1 rok 

před 0,066 - - 0,137 - - 0,084 - - µg/m3 
po 0,1 0,033 33% 0,154 0,018 12% 0,092 0,007 8% µg/m3 

1 hod 
před 1,4 - - 2,2 - - 0,7 - - µg/m3 
po 1,6 0,2 13% 2,5 0,3 12% 0,9 0,2 22% µg/m3 

B(a)P 1 rok 
před 0,0006 - - 0,0013 - - 0,0008 - - ng/m3 
po 0,0009 0,0003 33% 0,0015 0,0002 13% 0,0008 0,0001 13% ng/m3 

VOC 1 rok 
před 0,055 - - 0,006 - - 0,019 - - µg/m3 
po 0,718 0,663 92% 0,078 0,072 92% 0,243 0,224 92% µg/m3 

IPA 1 rok po   0,199 -   0,022 -   0,068 - µg/m3 
EA 1 rok po   0,055 -   0,006 -   0,019 - µg/m3 

 
Významný vliv záměru lze očekávat v místě nejbližší obytné zástavby Mošnova (východně 
od místa záměru za protihlukovým valem). Imisní příspěvek záměru k průměrným ročním 
koncentracím suspendovaných částic PM10 zde vzroste až o cca 0,5 µg/m3 a bude tvořit více 
než polovinu imisního příspěvku všech modelovaných zdrojů v tomto místě, včetně 
stávajících a dalších připravovaných zdrojů v průmyslové zóně Mošnov. Podle vypočtených 
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podílů zdrojů se na imisním příspěvku záměru v tomto místě bude dominantně podílet 
vyvolaná automobilová doprava (cca 2/3), cca 30% podílu příspěvku zde připadne na 
stacionární technologické zdroje a cca 5% bude působit nové parkoviště.  

Imisní příspěvek všech hodnocených zdrojů k průměrným ročním koncentracím 
suspendovaných částic PM10 v obytné zástavbě bude činit maximálně 1,2 µg/m3 (severní 
okraj Skotnice). V místě tohoto maxima však bude záměr přispívat příspěvkem pouze ve výši 
cca 0,1 µg/m3 a jeho vliv na imisní situaci zde bude nevýznamný. 

Obdobné hodnocení, jaké platí pro částice PM10, lze vyslovit i pro suspendované částice 
PM2,5. Největší ovlivnění záměrem lze očekávat na západním okraji Mošnova, v jiných 
obytných zónách bude nevýznamné.  
V případě oxidů dusíku zůstane stávající situace v obytné zástavbě i při zohlednění 
kumulativního vlivu s okolními záměry a automobilovou dopravou bezproblémová. 
Ze všech provozů, které jsou již provozovány nebo u nichž je plánováno umístění 
v průmyslové zóně Mošnov bude záměr nejvýznamnějším zdrojem imisních příspěvků VOC 
v obytné zástavbě. S ohledem na malý dosah imisních příspěvků záměru může záměr těmito 
látkami významně ovlivnit pouze nejbližší okolí, tj. obytnou zástavbu Mošnova za 
protihlukovým valem, kde lze očekávat celkový imisní příspěvek hodnocených zdrojů 
k průměrným ročním koncentracím VOC ve výši cca 0,7 µg/m3. 
V lokalitách ve Skotnici a u železniční stanice Sedlnice budou imisní příspěvky všech 
hodnocených látek z hlediska jejich absolutní hodnoty málo významné. Průměrné roční imisní 
příspěvky PM10 se zde budou pohybovat nejvýše okolo první desetiny µg/m3, u ostatních 
látek v řádu setin až desetin µg/m3. Výjimkou je benzo(a)pyren, u kterého bude průměrný 
roční imisní příspěvek  záměru v obytné zástavbě dosahovat nejvýše prvních jednotek pg/m3. 
Z hlediska vlivu záměru na  imisní situaci v obytné zástavbě je tento polutant nevýznamný.  
 

4.2 HODNOCENÍ CELKOVÝCH IMISNÍCH KONCENTRACÍ  

Po realizaci záměru lze nejvyšší imisní koncentrace v modelové oblasti očekávat ve stejných 
místech,  jako v současnosti (nejvyšší koncentrace v severní části Mošnova, lokálně zvýšené 
hodnoty podél komunikace I/58 a méně významně také podél silnice II/464). Záměr neovlivní 
stávající celkové rozložení koncentrací. Podobně jako v současnosti budou celkové imisní 
koncentrace určovat zdroje znečišťování, které nesouvisejí s posuzovaným záměrem. 
Imisní vliv záměru bude kulminovat mimo obytnou zástavbu Mošnova a ke zvýšení imisních 
koncentrací v oblasti, která je v současnosti nejvíce zatížena, bude přispívat nevýznamně. 
V následujícím textu je proto vyhodnocena situace v místech, kde bude mít záměr na celkové 
imisní koncentraci nejvyšší podíl a ve vybraných bodech v obytné zástavbě. S ohledem na 
zanedbatelně nízké vypočtené imisní příspěvky benzo(a)pyrenu zde není tento polutant 
hodnocen. S ohledem na malý dosah vlivů záměru a absenci cenných ekosystémů 
v hodnocené oblasti je hodnocení celkových imisních koncentrací omezeno na látky se 
stanoveným imisním limitem pro ochranu zdraví. 
Nejvyšší podíl průměrných ročních imisních příspěvků posuzovaných zdrojů k celkové 
průměrné roční imisní koncentraci lze očekávat v referenčních bodech uvedených 
v následující tabulce. 
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Tabulka č. 26 Celkové imisní koncentrace v místě nejvyšších imisních příspěvků  

Látka Doba 
průměrov. Stav Č. ref. 

bodu 
X 

JTSK 
Y 

JTSK 
Imisní 

koncentrace 
Změna vlivem 

záměru Jednotka 

PM10 1 rok 
před 928 -483840 -1118170 36,9 - - µg/m3 
po 928 -483840 -1118170 40,4 3,5 9% µg/m3 

PM2.5 1 rok 
před 928 -483840 -1118170 27,5 - - µg/m3 
po 928 -483840 -1118170 28,5 1,0 4% µg/m3 

NO2 1 rok 
před 1177 -483940 -1117670 18,9 - - µg/m3 
po 1177 -483940 -1117670 19,1 0,2 1% µg/m3 

 

Největší nárůst celkové průměrné roční imisní koncentrace suspendovaných částic PM10 
a PM2,5 nastane v blízkosti křižovatky na příjezdové komunikaci k areálu navrženého závodu. 
Jedná se o lokální extrém koncentrací v prostoru křižovatky a nejbližším okolí (první desítky 
m).  

Maximální podíl k celkové průměrné roční imisní koncentraci NO2 nastane v prostoru nového 
parkoviště v areálu posuzovaného závodu. Jedná se o lokální maximum nepřesahující areál 
závodu. V jiných částech modelové oblasti bude podíl na imisních koncentracích NO2 
podstatně menší a z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší nevýznamný. 

Celkové imisní koncentrace v obytné zástavbě dokumentuje následující tabulka. 
Tabulka č. 27 Celkové imisní koncentrace ve vybraných bodech obytné zástavby 

 Mošnov - nejbližší 
obytná zástavba 

Skotnice - nejbližší 
zástavba u křiž. 

II/464 a I/58 

Sedlnice - bytové domy 
u železniční stanice 

Jedn. 
Č. referenčního bodu 1229 134 816 
X (S-JTSK) -483740 -483240 -485040 
Y (S-JTSK) -1117570 -1119770 -1118370 

Látka Doba 
prům. Stav Imisní 

konc. Změna Imisní 
konc. Změna Imisní 

konc. Změna 

PM10 1 rok 
před 37,41 - - 36,68 - - 37,09 - - µg/m3 
po 37,95 0,54 1,4% 36,78 0,10 0,3% 37,19 0,10 0,3% µg/m3 

PM2.5 1 rok 
před 28,12 - - 27,50 - - 27,32 - - µg/m3 
po 28,40 0,29 1,0% 27,55 0,04 0,2% 27,38 0,07 0,3% µg/m3 

NO2 1 rok 
před 19,56 - - 18,01 - - 17,28 - - µg/m3 
po 19,60 0,03 0,2% 18,03 0,02 0,1% 17,29 0,01 0,0% µg/m3 

 
V obytné zástavbě bude mít záměr vliv na celkové imisní koncentrace prakticky pouze 
v případě západního okraje Mošnova a pouze v případě suspendovaných částic. Jedná se o 
především o důsledek budoucí automobilové dopravy surovin a výrobků, technologie se na 
tomto navýšení bude podílet pouze cca 1/3. Jiné obytné zóny budou realizací záměru dotčeny 
nevýznamně (změna imisních koncentrací vyvolaná realizací záměru zde bude dosahovat 
nejvýše desetin % současné úrovně). 
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Odstup imisní koncentrace od imisního limitu se v obytné zástavbě významně nezmění. 
Realizace projektu zde významně nezhorší kvalitu ovzduší ani podmínky pro plnění imisních 
limitů. 

Vzhledem ke stávající úrovni průměrných ročních imisních koncentrací suspendovaných 
částic PM10 a PM2,5 těsně pod nebo nad úrovní imisních limitů lze konstatovat, že intenzivní 
automobilová doprava vyvolaná provozem záměru zhorší lokálně podmínky pro jejich plnění. 
Protože maxima imisních příspěvků vzniknou lokálně a mimo obydlené oblasti, záměr nebude 
mít významný negativní vliv na zdraví lidí. S přihlédnutím k této skutečnosti lze vyhodnocené 
negativní vlivy záměru na kvalitu ovzduší považovat za přijatelné, je však vhodné zvážit 
změnu organizace dopravy, která by vedla ke zvýšení její plynulosti a/nebo rozdělení 
dopravního proudu vozidel do více příjezdových a odjezdových tras. Vhodným řešením může 
z hlediska ochrany ovzduší také alespoň částečné využití železniční dopravy.  
Na základě vyhodnocených kumulativních vlivů současných a připravovaných aktivit 
v průmyslové zóně Mošnov je zřejmé, že významným faktorem zhoršujícím nevyhovující 
imisní situaci je zde automobilová doprava (obslužnost průmyslové zóny i stávající dopravní 
zatížení v okolí). Je proto potřebné urychlit dostavbu obchvatů Skotnice a Mošnova, které 
sníží vliv posuzovaného záměru i průmyslové zóny jako celku na kvalitu ovzduší, zejména 
v obytné zástavbě těchto dvou obcí. 
 

4.3 NEJISTOTY MODELOVÉHO VÝPOČTU 

Nejistoty rozptylové studie je možno považovat za standardní, závislé především na 
omezeních metodiky SYMOS’97 (jedná se o statistický matematický model, který nikdy 
nemůže poskytovat výsledky přesně odpovídající skutečnosti) a kvalitě vstupních dat. 
V případě hodnocení úrovně krátkodobých imisních příspěvků a koncentrací je potřeba 
zohlednit podstatu modelu SYMOS’97, který výpočet nejvyšších hodinových a 24-
hodinových koncentrací řeší násobením vypočtených půlhodinových maxim empiricky 
stanovenými konstantami. Jedinými vstupními údaji o klimatických podmínkách je průměrná 
stabilitně členěná větrná růžice. Údaje o proměnlivosti směru a rychlosti větru ani o stabilitě 
ovzduší v průběhu dne nebo kratších časových intervalů do modelového výpočtu nevstupují. 
Výpočet krátkodobých koncentrací je tedy v použitém modelu řešen bez ohledu na skutečnou 
klimatickou charakteristiku lokality. Vypočtené krátkodobé imisní příspěvky proto mohou 
reprezentovat klimatické podmínky, které na lokalitě vůbec nemusí nastat. Koncentraci 
a plošnou distribuci znečištění při výpočtu krátkodobých charakteristik ovlivňuje kromě 
emisních charakteristik pouze reliéf terénu.  

Z výše uvedeného vyplývá, že krátkodobé koncentrace (hodinové až 24-hodinové) vypočtené 
modelem SYMOS’97 nelze přímo srovnávat s imisními koncentracemi zjištěnými přímým 
měřením v terénu. Případná predikce celkových krátkodobých imisních koncentrací na 
základě těchto vypočtených krátkodobých příspěvků je velmi diskutabilní. Mnohem větší 
vypovídací hodnotu je nutno přisuzovat vypočteným ročním charakteristikám.  
Jedním z významných faktorů ovlivňujících spolehlivost modelových výstupů je nejistota 
vyčíslení emisí. Technologické emise byly do modelu zadány na základě garantovaných 
hodnot na výstupu do vnějšího ovzduší, čímž mohlo dojít k jejich nadhodnocení oproti 
skutečnosti v řádu prvních desítek %. Emise ze stacionárních spalovacích zdrojů byly 
vyčísleny na základě emisních faktorů podle platných metodik MŽP ČR. Emise z dopravy 
byly vypočteny podle mezinárodně aplikované metodiky v EU. Použití uvedených 
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standardních metod vylučuje zvýšenou míru nejistoty vyčíslení emisí. 

Vzhledem k nízkému podílu vypočtených imisních příspěvků na celkové imisní koncentraci 
je nejistota vyhodnocených celkových imisních koncentrací dána především nejistotou 
imisního pozadí (imisní koncentrace bez vlivu záměru). Toto imisní pozadí bylo 
zkonstruováno na základě datové vrstvy publikované ČHMÚ. Přesnější podklad o stávající 
imisní zátěži neexistuje.  
Celkově lze v případě předkládané studie očekávat obvyklou míru nejistoty výsledků (do cca 
30% absolutní hodnoty vypočtených imisních příspěvků).  
Z důvodu standardní míry nejistoty je vypovídací schopnost předkládané rozptylové studie 
dostatečná, umožňující  podrobně posoudit očekávaný vliv záměru na kvalitu ovzduší. 
 

5. NÁVRH KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ 
Kompenzační opatření se uplatňují podle § 11 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší, a to od 1. ledna 2013. Podrobnosti jejich uplatňování jsou stanoveny ve vyhlášce 
č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a o provedení některých dalších ustanovení 
zákona o ochraně. 
Podstatou kompenzačních opatření je umožnění povolení nového zdroje v oblasti, kde 
v současné době dochází k překračování imisních limitů nebo by k jejich překročení došlo 
vlivem provozu projektovaného zdroje. 

Pro rozhodnutí o potřebě kompenzačních opatření podle zákona č. 201/2012 Sb. je podstatné 
budoucí zařazení zdrojů navržených k umístění. 

Instalovaný tepelný příkon jednotlivých navržených spalovacích zdrojů na zemní plyn není 
dosud přesně stanoven. Na základě předpokládané potřeby tepla uvedené v následující tabulce 
je pravděpodobné překročení limitní hranice tepelného příkonu 5 MW.  
Tabulka č. 28 Potřeba tepla navrženého výrobního závodu 

Větraný prostor 

Bilance tepla 

Potřeba tepla na 
ohřev vzduchu 

(kW) 

Podíl tepelné 
ztráty 

objektu (kW) 

Ohřev TV 
(kW) 

Celková 
potřeba tepla 

(kW) 

Hala 2 898 1 500  - 4 398 
Administrativní přístavek 880 0  - 880 
Přístavky haly 113 25  - 138 
Vytápění administrativy  - 130  - 130 
Ohřev TV  -  - 300 300 

 

Navržené nové spalovací zdroje znečišťování lze podle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. 
zařadit do těchto bodů: 

 1.1 Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 
5 MW včetně - plynová kotelna 

 1.1 Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu nad 5 MW - 
vzduchotechnické jednotky 
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Navržené stacionární technologické zdroje lze zařadit takto: 

 4.12 Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů a jejich 
zpracování s objemem lázně do 30 m3 včetně, procesy bez použití lázní - lakování, 
metalizace, tryskání 

 6.5 Výroba a zpracování ostatních syntetických polymerů a výroba kompozitů, 
s výjimkou kompozitů vyjmenovaných jinde - vstřikování plastů a navržená výrobní 
hala jako celek 

Z uvedených kategorií se mohou kompenzační opatření vztahovat pouze na navržené 
spalovací zdroje na zemní plyn (vzduchotechnické jednotky), pokud bude jejich tepelný 
příkon vyšší než 5 MW. Kompenzační opatření se může u tohoto zdroje uložit v případě, že 
jsou současně splněny tyto 3 podmínky: 
 již dochází nebo vlivem umístění posuzovaného zdroje dojde k překročení imisního 

limitu stanoveného pro průměrné roční koncentrace v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 
zákona, 

 umístěním posuzovaného zdroje dojde k nárůstu úrovně znečištění o více než 1 % 
imisního limitu pro znečišťující látku s dobou průměrování 1 kalendářní rok,  

 zdroj má stanoven specifický emisní limit v prováděcím právním předpisu. 
Z hlediska průměrných ročních imisních koncentrací je v modelové oblasti překročen imisní 
limit pro suspendované částice PM2,5 a pro benzo(a)pyren. Emise těchto látek při spalování 
zemního plynu z veřejné distribuční sítě jsou obecně považovány za nevýznamné (v platné 
české legislativě nejsou stanoveny jejich emisní faktory ani emisní limity), proto nebyly 
modelovány.  Úroveň 1% imisního limitu stanoveného pro průměrné roční koncentrace těchto 
látek představuje hodnotu 0,25 µg.m-3 (PM10), resp. 10 pg.m-3 (benzo(a)pyren). 
Emisní faktor TZL ze spalování zemního plynu je přibližně o 2 řády nižší, než emisní faktor 
NOx. Při imisním příspěvku NOx vyhodnoceném v předchozích kapitolách bude proto 
nejvyšší imisní příspěvek navržených zdrojů k průměrným ročním koncentracím PM10 
v řádech setin µg.m-3, tedy výrazně nižší, než 1% imisního limitu.  
Emisní faktor benzo(a)pyrenu je dle Evropské agentury pro životní prostředí (Emission 
Inventory Guidebook 2013) o 6 řádů nižší, než emisní faktor TZL. Při imisním příspěvku 
PM10 z navržených spalovacích zdrojů v řádech setin µg.m-3 lze proto očekávat imisní 
příspěvek benzo(a)pyrenu navržených zdrojů nejvýše v řádech setin pg/m3, tedy o několik 
řádů níže, než úroveň 1% imisního limitu. 
Z provedeného hodnocení vyplývá, že maximální imisní příspěvek zdrojů, u kterých lze 
uložit kompenzační opatření podle zákona č. 201/2012 Sb., bude u všech látek se stanoveným 
imisním limitem v bodech 1 a 3 přílohy č. 1 zákona s dobou průměrování 1 kalendářní rok 
nižší, než 1% imisního limitu.  
Podmínky pro uložení kompenzačního opatření podle § 11, odst. 5 zákona č. 201/2012 
Sb. nejsou u žádného z navržených zdrojů splněny. 
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6. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Předkládaná rozptylová studie je určena pro využití v procesu posuzování vlivů na životní 
prostředí (EIA) záměru „Mobis Lamp Shop CZ“. Předmětem záměru je výstavba nového 
závodu pro výrobu světlometů do osobních silničních vozidel.  
Závěry rozptylové studie lze shrnout do následujících bodů: 
 V místě záměru dochází v současnosti k překračování imisního limitu stanoveného pro 

nejvyšší denní koncentrace PM10, průměrné roční koncentrace suspendovaných 
částic PM2,5 a průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu. Jedná se o regionálně 
zvýšené koncentrace z důvodu kumulace průmyslu, dopravy a individuálního vytápění 
domácností pevnými palivy v Moravskoslezském kraji a v přilehlé části polského 
Slezska. 

 Emise při výstavbě budou tvořeny prachem ze staveniště a výfukovými plyny ze stavební 
mechanizace. V období výstavby bude docházet také k emisím z liniových zdrojů 
tvořených automobilovou dopravou, především nákladní dopravou skrývaných 
a výkopových zemin. Z hlediska velikosti emisí a následných imisních dopadů v období 
výstavby bude kritickým obdobím doba provádění skrývky ornice a zemních prací. 

 Krátkodobě (cca 1 měsíc po dobu skrývky ornice) dojde ke zvýšení imisních koncentrací, 
především suspendovaných částic PM10 v blízkosti napojení silnice II/464 na komunikaci 
I/58. V obytné zástavbě v blízkosti silnic využívaných k této přepravě mohou imisní 
příspěvky dosahovat krátkodobě (uvažován odvoz po dobu 1 měsíce) až okolo 2,4 µg/m3 
(severní okraj Skotnice), resp. 1,3 µg/m3 (okolí výjezdu nákladních vozidel stavby na 
komunikaci II/464). Zvýšení imisních koncentrací oxidů dusíku bude vzhledem k úrovni 
imisního limitu málo významné. 

 V období provozu budou imisní situaci ovlivňovat nové stacionární spalovací 
a technologické zdroje, navržené parkoviště a automobilová doprava surovin a výrobků 
a individuální doprava do zaměstnání. 

 Maxima imisních příspěvků záměru budou v období provozu vázána na křižovatky na 
trase vyvolané automobilové dopravy. Výjimkou jsou imisní příspěvky VOC, které se 
projeví v těsné blízkosti navržené výrobní haly a v blízkosti jižní hranice areálu 
navrženého závodu, tedy v prostoru průmyslové zóny Mošnov.  

 Z hlediska absolutní velikosti imisních příspěvků lze v obytné zástavbě považovat za 
významné pouze průměrné roční příspěvky suspendovaných částic PM10 a PM2,5 
pocházející především z očekávané automobilové dopravy. Imisní příspěvky jiných 
hodnocených látek budou nižší než 1% imisního limitu a imisní situaci obytné zástavbě 
významně neovlivní. Emise látek skupiny VOC z navrženého výrobního závodu 
nebudou při navržených emisních parametrech působit riziko pro lidské zdraví. 

 Koncentrace pachových látek pocházejících z provozu záměru (lakování) budou 
v případě varianty čištění odpadní vzdušiny filtrem s aktivním uhlím překračovat 
hranici, která může u citlivých skupin populace v místě nejbližší obytné zástavby vyvolat 
postižitelný čichový vjem spojený s realizací záměru po dobu maximálně 350 
hodin/rok.  Vzhledem k malé velikosti dotčené populace (cca 15-20 rodinných domů, 
tedy řádově do 100 osob na západním okraji Mošnova) lze záměr považovat za přijatelný, 
avšak za podmínky, že v dokumentaci pro územní řízení budou přijata níže navržená 
opatření. V případě varianty čištění odpadní vzdušiny koncentrátorem a návaznou  
oxidační nebo katalyticko-oxidační jednotkou lze očekávat významně nižší emise 
hlavních nositelů zápachu (n-butyl acetát, butyl alkohol, xylen). Při předpokládaných 
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obvyklých technických parametrech tohoto zařízení bude špičková koncentrace 
hodnocených zástupců VOC trvale pod čichovým prahem a nebude potřebné žádné 
dodatečné opatření ke zmírnění emisí hodnocených pachových látek.   

 Při zohlednění provozu stávajících silničních komunikací, provozu stávajících výrobních 
závodů v průmyslové zóně Mošnov a připravovaných záměrů lze očekávat tyto 
kumulativní vlivy na kvalitu ovzduší: 
o V nejvíce zatíženém místě modelové oblasti vzroste imisní koncentrace 

suspendovaných částic PM10 až o 3,4 µg/m3, v případě PM2,5 maximálně o necelý 
1 µg/m3. Nárůst průměrného ročního imisního příspěvku VOC bude činit maximálně 
2,1 µg/m3.  

o V případě průměrných ročních koncentrací NOx, resp. NO2 bude změna v nejvíce 
ovlivněném místě modelové oblasti v řádu desetin, resp. setin µg/m3.  

o Příspěvek benzo(a)pyrenu bude nevýznamný - dosáhne maximálně necelého 1 pg/m3. 
o Největší ovlivnění obytné zástavby lze očekávat na západním okraji Mošnova 

(východně od místa záměru za protihlukovým valem), kde vzroste imisní příspěvek 
k průměrným ročním koncentracím suspendovaných částic PM10 maximálně o cca 0,5 
µg/m3. V případě oxidů dusíku zůstane stávající situace v obytné zástavbě i při 
zohlednění kumulativního vlivu s okolními záměry a automobilovou dopravou 
bezproblémová. 

o Ze všech provozů, které jsou již provozovány nebo u nichž je plánováno umístění 
v průmyslové zóně Mošnov bude záměr nejvýznamnějším zdrojem imisních 
příspěvků VOC v obytné zástavbě. S ohledem na malý dosah imisních příspěvků 
záměru může záměr těmito látkami významně ovlivnit pouze nejbližší okolí, tj. 
obytnou zástavbu Mošnova za protihlukovým valem, kde lze očekávat celkový imisní 
příspěvek hodnocených zdrojů k průměrným ročním koncentracím VOC ve výši cca 
0,7 µg/m3. 

o Největší nárůst celkové imisní koncentrace suspendovaných částic PM10 a PM2,5 
nastane v blízkosti křižovatky na příjezdové komunikaci k areálu navrženého závodu. 
Jedná se o lokální extrém koncentrací do vzdálenosti prvních desítek m.  

o V obytné zástavbě se odstup imisních koncentrací od imisního limitu významně 
nezmění. Realizace záměru zde ani při zohlednění okolních stávajících 
a připravovaných aktivit významně nezhorší kvalitu ovzduší ani podmínky pro 
plnění imisních limitů. 

Maximální imisní příspěvek zdrojů, u kterých lze uložit kompenzační opatření podle zákona 
č. 201/2012 Sb., bude u všech látek se stanoveným imisním limitem v bodech 1 a 3 přílohy 
č. 1 zákona s dobou průměrování 1 kalendářní rok nižší, než 1% imisního limitu. Podmínky 
pro uložení kompenzačního opatření podle § 11, odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. nejsou 
u žádného z navržených zdrojů splněny. 
Na základě provedeného vyhodnocení doporučujeme přijmout při realizaci záměru tato 
opatření ke zmírnění vlivů na kvalitu ovzduší: 
 Při výstavbě důsledně aplikovat opatření k omezení resuspendované prašnosti 

z povrchu dotčených vozovek (důkladná očista kol a podvozků vozidel, dle potřeby 
čištění silnic vodou). Účelným opatřením může být z hlediska ochrany ovzduší rovněž 
maximalizace množství zeminy, která bude využita na staveništi k následné 
rekultivaci, a rozdělení dopravního proudu do více směrů (závisí na budoucím místě 
využití zeminy). 
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 Zvážit změnu organizace dopravy, která by vedla ke zvýšení její plynulosti a/nebo 
rozdělení dopravního proudu vozidel do více příjezdových a odjezdových tras. 
Vhodným řešením může z hlediska ochrany ovzduší také alespoň částečné využití 
železniční dopravy.  

 V případě čištění odpadní vzdušiny z lakování centrální adsorpční jednotkou 
s aktivním uhlím doporučuji před územním a stavebním povolením podrobně posoudit 
účinnost navrženého zařízení ke snížení emisí z hlediska emisí pachových látek 
a navržené technologické řešení případně z tohoto hlediska optimalizovat. Do 
dokumentace pro řízení o povolení umístění zdroje doporučuji navrhnout takové 
parametry zařízení, které zajistí dobu překročení čichových prahů relevantních látek 
u nejbližší obytné zástavby ve výši maximálně 9 hodin/rok (přibližně tisícina ročního 
času). Vliv pachových látek na nejbližší obytnou zástavbu doporučuji posoudit 
v aktualizované rozptylové studii, která bude součástí dokumentace pro územní řízení. 

 Na základě vyhodnocených kumulativních vlivů současných a připravovaných aktivit 
v průmyslové zóně Mošnov je zřejmé, že významným faktorem zhoršujícím 
nevyhovující imisní situaci je zde automobilová doprava (obslužnost průmyslové zóny 
i stávající dopravní zatížení v okolí). Je proto potřebné urychlit dostavbu obchvatů 
Skotnice a Mošnova, které sníží vliv posuzovaného záměru i průmyslové zóny jako 
celku na kvalitu ovzduší, zejména v obytné zástavbě těchto dvou obcí, 
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